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“Kur lygūs laukai šiapus Nerio, 
Kur patrankos daužo krantus - 
Žygiuoja kareivis per smėlį, 
Palikęs tėvelių namus...”

(Iš “plechavičiukų” dainorėlio)
--------- ■■

Pamiškėje sodyba. Iš trobos kamino 
dangun kyla dūmelis. Sode dūzgia bitelės, 
kraudamos avilyje saldų medutį. Vejose 
krykštauja žaidžiantys vaikai Idilija - rodos 
niekas nedrumsčia ramaus gyvenimo. Tik 
staiga, nuo girios pusės pasigirsta triukšmas - 
riaumojimas, šakų traškėjimas. Ft r brūzgynus 
ir krūmus, laužydamas medžių šakas braunasi 
sodybos link kolosas - didžiulė meška Jai kelią 
pastoja žmogysta - vyras su kuoka rankoje. 
Jis stoja prieš įsibrovėlį ginti savo sodybos, 
savo namų, savo šeimos. Apsauga nuo priešo, 
apgynėjas nuo artėjančio užpuoliko - tai štai, 
yra mūsų pirmasis įvaizdis JO - KARIO!

Šiandien čia susirinkę, švenčiame 
Kariuomenės dieną. Susirinkome atiduoti 
pagarbą tiems, kurie yra pasiryžę, reikalui 
esant, mus apginti. Gal ne vienas šių, taip 
vadinamų moderniųjų laikų gyventojas iškels 
mums klausimą “Kodėl? Kodėl mes švenčia
me tokią dieną? Kas ta kariuomenė, koks jos 
egzistavimo tikslas ir ar ji iš viso reikalinga?”

Nukryptame, tad gi, į pačią kariuomenės 
sąvoką. Jau nuo senų laikų yra užsilikusių 
žinių, kad ne visi žmonės taikingi. Vieni su 
pavydu, kiti su neapykanta žvelgia į kitaip 
galvojantį, kitaip tvarkantį savo gyvenimą. 
Blogis, egzistuojantis žmonijoje, veda prie 
gruobuoniškų tikslų. Kartais ir aplinkybės, gal
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Algimantas
Kabaila

Naujojo Ministro Pirmininko komanda
Pirmadienį, 2000.11.13, pradėta 

formuoti naujojo Ministro Pirmininko
R. Pakso komanda. Premjero atstovu 
spaudai pradėjo dirbti “Lietuvos žinių” 
redaktoriaus pavaduotojas R.Paleckis, 
patarėja - Lietuvos televizijos Naujienų 
tarnybos žurnalistė J.I Jinevičienė.

Vyriausybės kanclerio pareigas pradėjo 
eiti R.Dargis. į darbą Vyriausybėje grįžo 
ankstesnėje R.Pakso Vyriausybėje 
dirbusios V.Laieonienė ir R.Vanagaitė. 
Konsultantais paskirti A.Stankaitienė,
S. Spėčius, K.Štaras, R.Zabulėnienė, 
R.Noreika bei O.Jukncvičienė. Darbą tęs 
ir kai kurie A.Kubiliaus Vyriausybės 
konsultantai - R.Martinkus, D.Bardaus- 
kienė, A.Morkūnienė ir sekretoriato 
vadovė VJauniškienė.

Naujojoje Vyriausybėje
Socialliberalų ir liberalų koalicinė 

Vyriausybė susirinko į pirmąjį posėdį 
2000.11.15, kuriame iš esmės buvo priimti 
ankstesnio ministrų kabineto siūlyti 
nutarimų projektai.

Vilniaus miesto taryba savo posėdyje 
patenkino R.Pakso atsistatydinimo iš 
Vilniaus miesto tarybos nario ir Vilniaus 
miesto mero pareigų pareiškimą. Vilniaus 
miesto meru išrinktas Lietuvos liberalų

Žygiuoja kareivis per smėlį...
Teodoras J. Rotcas 

II pasaulinio karo veteranas

net likimas, priverčia žmogų kelti ranką prieš 
tokią pačią būtybę, tai veiksmas, vedantis prie 
nemalonių pasekmių. Bet kokiu atveju 
pastebėsime, kad ginklo į rankas paėmimas 
yra dažniausiai gynybos pobūdžio.

Negrįšiu per toli į istoriją. Pasitenkinsiu 
tuomi, kad kalbėsiu daugiausia tik apie 
praėjusį šimtmetį, kurį mes geriau pažįstame, 
kurį patys pergyvenome - laikotarpį, kuris yra 
mums geriau suprantamas. Pažvelkime Į mūsų 
tautos, mūsų valstybės ne taip jau labai tolimą 
praeitį. Fb I pasaulinio karo, kurio pasėkoje 
mūsų tėveliai ir seneliai atstatė Lietuvos 
nepriklausomybę, Išlaisvino tautą iš 120 metų 
trukusios svetimųjų okupacijos, vergijos, 
priespaudos, atsirado, vis tik, išorio jėgų, 
kurioms toks mūsų tautos laisvės troškimas 
nebuvo parankus. Teko ginti tą naujai atgautą 
laisvę su ginklu rankoje. Štai ir pasitvirtino 
mano įvade paminėtas įvaizdis: kaiys - tautos, 
namų ir šeimos gynėjas!

Pasibaigus Nepriklausomybės kovoms, 
Lietuvos kariuomenės veidas pasikeitė, lai 
jau nebebuvo vien tik ginkluotas dalinys, 
kariuomenė tapo ir savita kultūros insitucija. 
Dažnai dainuojame, kad verkia tėvelis 
teigdamas “man nereikia kareivėlio, man tik 
reikia artojėlio”. Bet jau toj pačioj dainoj 
randame ir atsakymą - “nebnešiojęs 
munderėlio (nepabuvęs kareivėliu) nebus 
geras artojėlis”. Taip Iš tikrųjų ir buvo. Kariuo
menėje jaunas bernužėlis ne tik išmokdavo 

sąjungos vicepirmininkas AZuokas.
Naujasis sostinės meras, liberalas, 

žurnalistas ir verslininkas yra 32 metų. Už 
vienintelį kandidatą į mero postą balsavo 
27 Vilniaus tarybos nariai, prieš - 18. 
Naujojo mero programoje numatyta 
savivaldybės valdymo reforma, savivaldos 
teisių plėtojimas, veiksmingesnis patikėto 
turto ir finansų valdymas, verslo plėtojimas 
ir naujų darbo vietų kūrimas. Artūras 
Zuokas mano, kad 600 savivaldybės 
darbuotojų dirba neveiksmingai, todėl per 
dvejus metus jų turėtų sumažėti apie 20 %, 
o kai kurios miesto valdymo sritys ilgainiui 
turėtų būti perduotos valdyti privačioms 
struktūroms. Naujojo sostinės mero 
Vilniaus vizija - “miestas, patogus gyventi, 
įdomus svečiui, pelningas verslui *. LA 11.16.

Kažin kodėl?
Afrikoje Pusiaujo Gvinėjos kariškiai 

2000.11.10 sulaikė Lietuvos laivą “Rytas”, 
su kroviniu plaukusį iš Mauritanijos į 
Kamerūną. Laivas prievarta buvo 
nuplukdytas į Malabo uostą, priklausantį 
Pusiaujo Gvinėjai, į krantą jėga buvo išvežti 
septyni įgulos nariai. Laivo sulaikymo 
priežasčių Pusiaujo Gvinėjos atstovai 
nenurodė.

Socialdemokratai grįžta į partijos glėbį, 
Krikdemų krizė tęsiasi

Lietuvos socialdemokratų partijos 
(LSDP) ir Lietuvos demokratinės darbo 
partijos (LDDP) koalicinė (A Brazausko) 
taryba savo posėdyje 2000.11.12 

ginklą valdyti, bet įgaudavo ir 
pagrindinių visuomeninio gyvenimo 
įgūdžių. Kaip matėme patys savo akimis, 
mūsų kareivėliai mokėsi paprastų, bet 
labai svarbių dalykų. Jie tapo raštingi, 
pasisėmė sveikatos apsaugos ir jos išlai
kymo žinių. Ne vienas išmoko ir amato, 
ypač tarnavusieji inžinerijos daliniuose. 
Švara, drausmė - ir civiliniame gyvenime 
pravartus įgūdžiai. O kur dar Išugdytas 
atsakomybės jausmas, tėvų ir protėvių 
įnašo į tautos gyvenimą įvertinimas. 
Kariuomenėje jaunuolis įgaudavo žinių 
apie Tėvynę, bočių žemę, ten jam buvo 
įskiepytas patriotizmas, Tėvynės meilė, 
jam buvo suteikta galimybė susipažinti 
su savo šalies istorija, geografija, pažinti 
savo kraštą. Dvasinis auklėjimas, tiek reli
ginis, tiek visuomeninis, ne vienamatvėrė — 
akis į tai, kad esame ne tik aukštaičiai, 
žemaičiai, dzūkai kapsai ar zanavykai, bet 
svarbiausia, esame visi vieno kamieno atžalos 
- tarpusavyje esame ne kas kitas, bet 
BROLIAI. Prie šio teiginio sugrįšiu vėliau.

Ibr amžius mūsų tauta buvo aplinkybių ir 
likimo verčiama kovoti už savo būtį. Istorijos 
puslapiuose skaitome apie narsią-gentį, 
garsėjusią pranašumu kovos lauke. Vėliau jau 
ne vien tik Iš praeities aprašymų, bet tiesiogiai 
iš lūpų į lūpas perduotuose pasakojimuose 
susidarome vaizdą mūsų tautiečio, kaipo 
kario. Ir kur mūsų kareivėlio nebūta. Dar caro 

nusprendė, kad LSDP ir LDDP susijungs į 
vieną socialdemokratinę partiją jau kitų 
metų sausį.

Akademikas Z.Zinkevičius 2000.11.17 
pranešė pasitraukiąs iš Lietuvos krikščionių 
demokratų partijos pirmininko pareigų.

Lietuviai palankiausiai vertina švedus
Ištyrus Lietuvos gyventojų požiūrį į 

kitas tautas paaiškėjo, kad lietuviai 
palankiausiai vertina švedus. Iš 7 galimų 
balų švedams skirti 5.45 balo. Lietuviai taip 
pat palankiai vertina prancūzus, japonus 
ir italus, virš 5 balų. Amerikiečiai lietuvių 
skalėje yra penktoje vietoje. Šią apklausą 
atliko Visuomenės nuomonės ir rinkų 
tyrimo centras “Vilmorus”, o pateikė 
“Lietuvos rytas”. Panaši apklausa buvo 
atlikta ir Lenkijoje, Vengrijoje bei Čekijoje. 
Visose valstybėse palankiausiai vertinami 
švedai, prancūzai, italai ir amerikiečiai. Tuo 
tarpu blogiausiai visose valstybėse 
atsiliepiama apie čigonus - lietuviai šią 
tautą įvertino 2.47 balo. Lietuviai, 
palyginus su kitomis Vidurio Europos 
valstybėmis, gana palankiai vertina rusus - 
4.91 balo. Lietuviai vertina lenkus, taip pat 
kaip lenkai - lietuvius.

Lietuviai kitas tautas vertina palankiau 
nei lenkai, vengrai ir čekai. Bendras balas, 
kuriuo lietuviai vertina kitas tautas yra 4.6, 
lenkų rodiklis - 4.4, vengrų - 3.9, čekų - 3.8 
balo. LA 11.15.

Gaila, kad Lietuvoje vis dar apklausos 
vertinamos “balais”, o ne paprastai ir daug 
tiksliau - procentais, kiek apklaustųjų 
pasirinko vienokį ar kitokį atsakymą. 
Balais pristatant apklausų rezultatus

DaiL Jonas 'Ibmavičius

laikais jis atsidūrė Tolimuosiuose Rytuose, 
rusų - japonų kare. Vos dešimčiai metų 
praslinkus, I pasaulinio karo metu ir vėl 
lietuvaičiai patenka į karo audrų verpetus. 
Juos matome ne savo krašto ribose, bet toli 
nuo tėvų žemės-vieni Kaukaze, kiti Ukrainoj 
ar Galicijoj. Jiems įbrukamas ginklas į rankas 
ir niekas neklausia “už ką?”

Už ką jie turėjo lieti kraują ir aukoti savo 
gyvybę? Neieškosime atsakymo, nes 
tolimesnis šio klausimo gvildenimas tebūtų 
tik bereikalingas burnos aušinimas - istorijos

Nukelta į 4 psL

susidaro galimybė apklausinėtojams 
tendencingai interpretuoti apklausos 
rezultatus.

Įtariamų karo nusikaltėlių teismai
Vilniaus apygardos teismo posėdyje 

2000.11.13 pradėta iš esmės nagrinėti žydų 
genocidu kaltinamo buvusio nacių 
bendradarbio K.Gimžausko baudžiamoji 
byla. Kadangi 92 metų K.Gimžauskas dėl 
ligos negali suprasti savo veiksmų esmės ir 
jų valdyti, byla nagrinėjama teisiamajam 
nedalyvaujant.

Reikia pastebėti ir nusistebėti ne tuo, 
kad vyksta bylos kai kuriems įtariamiesiems 
karo nusikaltimais antrojo pasaulinio karo 
metu, net kai jie yra sunkūs ligonys, bet tuo, 
kad tik išimtinais atvejais keliamos bylos 
kur kas vėliau stribų vykdytiems 
nusikaltimams.

“Lietuvos aidas” prieštarauja Prezidentui
“Lietuvos aide” pasirodė eilė straipsnių, 

pasipiktinusių tuo, kad Lietuvos Prezidento 
iniciatyva Valstybės Saugumo organai 
pradėjo apklausą dėl antisemitinių 
nuomonių spausdinimo šiame dienraštyje. 
LA 2000.11.16 Vilius Litvinavičius rašo, 
straipsnyje “Ko šiandien Lietuvoje verta 
demokratija” (cituojame):

Stebina Lietuvos Prezidento Valdo 
Adamkaus prieš “Lietuvos aidą” pradėta 
antisemitinė kampanija. Dienraščio 
redakcija pavirto antisemitizmo lizdu, nes 
tą nori matyti Prezidentas. Nori matyti, bet 
ko vertas toks požiūris lyg pro rakto 
skylute? Ką jis rodo? Antisemitizmą?

Nukelta į 2 psL
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Trumpai is visur
Vytautas 

WTw,, Patašius
♦ Lapkričio 13 d. Filipinų parlamento 
žemieji rūmai iškėlė bylą valstybės 
prezidentui Joseph Estrada, kaltinamam 
korupcija ir kyšių ėmimu. Bylą spręs senato 
komisija. Prezidentas Estrada, buvęs 
populiarus filmų artistas, prisipažino, kad 
gavo kyšių siūlymų iš jį apskundusio 
gubernatoriaus Louis Singson, tačiau 
sakosi pasiūlymą atmetęs.
♦ Lapkričio 14 d. pusė milijono 
žmonių demonstravo Indonezijos 
maištaujančioje Aceh provincijoje, 
reikalaudami referendumo dėl provincijos 
nepriklausomybės. Jie grasė bado streiku, 
jei vyriausybė nepradėtų derybų. 
Indonezijos vyriausybė sutiko derėtis su 
Aceh vadovais, tačiau atsisako svarstyti 
referendumo pasiūlymą.
♦ Įtampa auga kitame Indonezijos 
pakraštyje-Vakarų Papua provincijoje. 
Vyriausybė įsakė Papua nepriklausomybės 
šalininkams nukabinti savo tautines 
vėliavas ne vėliau, kaip iki gruodžio 1 
dienos. Į Vakarų Papua atsiunčiamas 
papildomas gerai apmokytų 1300 karių 
kontingentas, pakeliant kariuomenės ir 
policijos skaičių provincijoje iki 10 000vyrų. 
Indonezijos prezidentui Wahid nuolat 
daromi užmetimai, kad nuolaidžiaudamas 
Vakarų Papua nacionalistams, jis prives 
valstybę prie žlugimo.
♦ Indijos banditai paleido pagrobtą 
filmų žvaigždę Rajkumar, išlaikę jį Savo 
slėptuvėje džiunglėse 108 dienas.
♦ I-apkričio 15 d. Fidži aukščiausiasis 
teismas paskelbė, kad dabartinė Laisenia 
Quarase vadovaujama vyriausybė yra 
neteisėta. Teismas reiklauja, kad būtų 
atsatatyta gegužės 19 d. perversmu 
pašalinta vyriausybė: prezidentas, min.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psk
Svarbesnes šio reiškinio priežastis? Gal 
tiesiog nusimuilinimą nuo šios problemos. 
Ir norą, susidorojus su laikraščiu už tam 
tikras publikacijas, paskelbti, kad Lietuvoje 
toks reiškinys apskritai neegzistuoja, t.y. su 
juo ryžtingai kovojama. Demokratijos ir 
spaudos laisvės sąskaita. Kodėl Jo 
Ekscelencija lygiai taip pat “ryžtingai 
miegodavo”, kai antisemitizmo apraiškų 
išgirsdavo ir kai kurių politinių partijų 
programose? (citatos pabaiga).

Pastebėtina, kad Lietuvoje spaudos 
laisvės vardan dažnai paberiama klaidinga 
informacija ir nepamatuoti šmeižtai. Dar 
toli iki sampratos, kad spaudos laisvė 
įpareigoja ir spaudos atsakomybę.

1941 Sukilimo atgarsiai
Seimo rinkimų įkarščio metu, buvo 

skubotai nubalsuota už įstatymą, kuriuo 
1941 m. birželio 23 d. Lietuvos Laikinosios 
Vyriausybės (LLV) “Nepriklausomybės 
atstatymo deklaravimo” pareiškimas yra 
pripažįstamas Lietuvos Respublikos teisės 
aktu. Šis įstatymas buvo sustabdytas ir 
neįšigaliojo. Prieš jį stipriai pasisakė visi 
svariausi Lietuvos politikos asmenys: 
Prezidentas, Seimo Pirmininkas ir 
Ministras Pirmininkas.

Iš ties, yra kelios priežastys dėl kurių to 
įstatymo projektas neturėjo iš vis būti 
svarstomas. Svarbiausia jų tai tas, kad esant 
rinkiminei kampanijai, galima buvo 
užtikrinti, kad toks Seimo balsavimas 
pasidarys politiniu futbolu.

Antra, įstatyme nebuvo paminėta, kad 
reikšmingai daliai Lietuvos piliečių 1941 m 
sukilimas sutapo su tų piliečių žiauraus 
persekiojimo pradžia.

Tas “Nepriklausomybės atstatymo 

pirmininkas ir tuometinis parlamento 
sąstatas. Fidži min. pirmininkas Quarase 
apeliavo prieš šį teismo sprendimą.
♦ Lapkričio 17 d. į Hanoi, Vietnamo 
sostinę, vizitui atvyko JAV prezidentas Bill 
Clinton, lydimas žmonos Hillary ir dukros. 
Vėliau jis aplankė ir Saigoną. Vyriausybė 
jį priėmė iškilmingai, bet Vietnamo 
žiniasklaida vengė užsiminti apie 
prezidento Clinton iškeltas žmogaus teisių

' problemas bei apie jo peršamą laisvosios 
rinkos sistemą. Vietnamo vyriausybei 
staigmeną padarė gyventojų masių 
parodytas entuziazmas, sutinkant 
prezidentą Clinton ir Hanoi, ir Saigone.
♦ Lapkričio 15 d. Yasser Arafat įsakė 
palestiniečiams nustoti šaudyti į Izraelio 
kareivius ir civilius, tuo išprovokuojant 
Izraelio sankcijas. Palestiniečiai prašė 
Izraelio vadovybės susilaikyti nuo sankcijų 
bent keletą dienų, kol bus galima jiems 
patiems sutramdyti neklusnius kovotojus. 
Per keletą dienų incidentų skaičius 
sumažėjo, bet padėtis vis dar įtempta, 
nuolat nukaunami pavieniai palestiniečiai, 
kiek rečiau Izraelio kariai ar civiliai.
♦ Prancūzijoje kilo panika dėl galimo 
“pamišusių karvių” ligos išplitimo, kai 
sužinota, kad per neapsižiūrėjimą mėsa iš 
šia liga užkrėstos karvių kaimenės pasiekė 
rinką. Prancūzijos vyriausybė įvedė daug 
suvaržymų jautienos pardavimui, žymiai 
krito jautienos produktų pareikalavimas. 
Kai kurios Europos valstybės uždraudė 
jautienos įvežimą iš Prancūzijos.
♦ Istorikai nesutaria dėl Egipto 
faraono Tutanchamono kilmės. Dabar 
egiptiečių ir japonų mokslininkai ruošiasi 
panaudoti modernius genetinės formulės 
tyrimo metodus, faraono mumiją tiriant ir 
nustatant giminystės ryšius su anksčiau 
valdžiusiais faraonais.

□

deklaravimas” ir Laikinoji Lietuvos 
Vyriausybė nebuvo to persekiojimo 
iniciatoriais ar priežastimi. Sovietai, betgi, 
labai atkakliai ir gudriai sugebėjo tuos 
įvykius supinti taip, kad susidarytų įspūdis, 
kad to persekiojimo priežastimi buvo 
Laikinoji Lietuvos Vyriausybė, nors ta 
Vyriausybė niekad neturėjo okupacinės 
Vokiečių karinės vadovybės pritarimo ar 
konkrečios galios veikti savo nuožiūra. Po 
šešių savaičių ši I .aikinoji Vyriausybė buvo 
nacių išardyta.

Iš to seka trečia priežastis, dėl kurios 
tas įstatymo projektas neturėjo būti 
patiektas: tokius sunkius ir skaudžius laikus 
ir įvykius reikėjo pirmiausia viešai ir 
sąžiningai išgvildenti, ypač įsidėmint 
nuomonę tų piliečių, kurie buvo tuo metu 
persekiojami ir tik tuomet svarstyti vienokį 
ar kitokį įvertinimą to “Nepriklausomybės 
atstatymo deklaravimo”. Dabar jau 
“šaukštai po pietų”, nors spaudoje dabar 
pasirodo tokių vertinimų, pav. P Naručio 
pasisakymas Lapkričio 14-tos “Lietuvos 
aide”. Kanadoje gyvenantis Pilypas Narutis 
teigia esąs vienu iš sukilimo organizatorių. 
Čia cituoju kelias ištraukas iš to straipsnio.

(Citatos pradžia): 2000.09.12 Lietuvos 
Seimas priėmė įstatymą, kuriuo 1941 m. 
birželio 23 d. Lietuvos Laikinosios 
Vyriausybės (LLV) "Nepriklausomybės 
atstatymo deklaravimo” pareiškimas yra 
pripažįstamas Lietuvos Respublikos teisės 
aktu.(...) Šis 2000.09.12 Lietuvos Seimo 
sprendimas yra istorinis faktas (...), 1941 m. 
tautos sukilimo įvertinimas. (...)

1941 m. birželio 23 d., 9 vai. 28 min., 
visuotinis tautos sukilimas buvo paskelbtas 
per Kauno radiją plačiajai erdvei - Lietuvai 
ir pasauliuieTai buvo visos tautos išraiška, 
kurios išsigando Aukščiausioji to meto

REDAKCIJOS SKILTIS
Praėjusį sekmadienį, lapkričio 18 d., 

Sydnėjaus Lietuvių klubo mažojoje baro salėje 
įvyko metinis lietuvių Bendniomenės Spaudos 
Sąjungossusirinkimas. Dalyvavo apie dvidešimt 
tautiečių.

Ataskaitinį pranešimą perskaitė Spaudos 
Sąjungos Valdybos pirmininkas Vytautas 
Patašius. Sekretoriavo Kęstutis Protas.

Tylos minute prisiminti mirusieji Sąjungos 
nariai

Pirmininkaujantis pasakė, kad viso Spaudos 
Sąjungoje yra 119 narių (NSW - 61, ACT - 7, 
Vic. - 30, SA -12, Qld. - 3, WA -1, Tas. -1, 
užsienyje-4).

“Mūsų Pastogę” per praėjusius metus 
prenumeravo 873 žmonės (NSW - 384, ACT - 
51, Vic. - 218, Qld. - 48, SA - 89, WA - 28, Tas. - 
18). Užsienyje turime 36 skaitytojus, iš jų: 18 
Lietuvoje, 3 Vokietijoje, 2 Kanadoje, 8 JAV 3 
Naujojoje Zclandąoje, 1 Estijoje ir 1 Jungtinėje 
Karalystėje.

Kiekvienais metais nuo pat Spaudos 
Sąjungos įsikūrimo (1977) MP leidžiama 
nuostolingai Ją išlaikyti padeda aukos. Per 
praėjusius finansinius metus Spaudos Sąjunga 
patyrė $26 626 nuostolio. MP skaitytojai jai 
skolingi $17 324.

Išsamiam susipažinimui su Spaudos 
Sąjungos finansine padėtimi šio numerio 4 ir 6 
psl ataskaitos spausdinamos ištisai

Vytautas Patašius nuoširdžiai padėkojo 
nenuilstančiam Spaudos Sąjungos revizoriui 
LeonuiRimui Milašuį kuris nebodamas tolių 
atvyko j Sydnėjų revizijos padaryti net iš 
Queenslando.

Susirinkimo metu du Valdybos nariai, 
Vytautas Patašius ir Kęstutis Protas atsista
tydino, bet jų kandidatūros ir vėl buvo pasiūlytos 
bei priimtos eiti toms pačioms pareigoms.

Po privalomosios dalies pirmininkaujantis 
pasiūlė susirinkusiems išsakyti savo mintis, 
pageidavimus, pasiūlymus dėl MP

Vokietijos politinė vadovybė, karą paskelbusi 
sovietinei Rusijai. Vokietija išsigando ir 
tuojau reagavo - areštavo pik. K.Škirpą 
Berlyne, nes jis buvo LLV ministeriu 
pirmininku. (...)

Nusigando didžioji Vokietijos karinė 
vadovybė tos mažos lietuvių tautos didvyriško 
veiksmo - sukilimo, įvykdyto prieš Maskvą, 
parodant pasauliui, kad Lietuva, pritariant 
Berlynui, buvo Maskvos okupuota. Berlynas 
reagavo karštai, areštais, tarsi Lietuvos 
sukilimas būtų palietęs ir gal suardęs visą tą 
užplanuotą Vokietijos žygį - "Drang nach 
Osten!” (...)

Šiandieną aš, kaip vienas iš sukilimo 
organizatorių, džiaugiuosi kad po 50 metų, 
dabar, 2000.09.12 Lietuvos Seimas, 
primindamas 1941 m. birželio 23 d. sukilimą 
prieš Sovietų Sąjungos okupaciją, vieningai 
išsakė tautos nusistatymą, patvirtindamas 
Laikinąją Lietuvos Vyriausybę kaip teisėtą, 
sugriovusią Sovietų Sąjungos skelbtą mitą - 
įsijungimą į SSSR, siekusią, kad 1941 metais 
būtų Lietuva nepriklausoma ir laisva 
valstybė, vykdžiusi antinacinę rezistenciją. 
(...)

Reikia didžiuotis, kad Lietuvos Laikinoji 
Vyriausybė kovojo ir prieš Maskvą, ir prieš 
Berlyną, Lietuvos laisvę gynė, (citatos 
pabaiga)

Taip teigia Pilypas Narutis iš Kanados.

Lietuva - pasiturintis kraštas
Kas gali teigti, kad Lietuva varguolių 

kraštas? Vilniuje 00.11.17 atidaryta nauja 
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 
būstinė, Sidnėjaus olimpiados prizininkams 
įteikti naujų automobilių “Rover” rakteliai. 
Ne Žigulio, Holdeno, Volkswageno, bet 
Rovcrio - nei mažiau, nei daugiau...

“Lietuvos ryto” skaitytojai nenori mokėti 
už Krašto gynybą

Pirmasis kalbėjęs p. Vincas Bakaitis 
pareiškė, kad jam labai nepatinka Redakcijos 
skiltis, ypač, kur raginama rašyti redakcijai apie 
svetimtaučių žiniasklaidoje užtiktai medžiagas 
apie Lietuvą ir lietuvius.

Dr. Genovaitė Kazokienė pastebėjo, kad 
Redakcijos skiltis yra gryni tušti šmaikštūs 
plepalai MP yra labai nusmukusi, tai ji sakanti 
ne asmeniškai bet todėi kad jai apie tai nuolat 
kalba daug žmonių. Bendniomenės laikraščiui 
reikalingas redaktorius, kuris suprastų 
Bendniomenės reikalus.

Po to kalbėję Sp. Sąjungos Valdybos ir 
MPRcdakcinės kolegijos narys Vytenis Šliogeris 
pasakė kaip tik girdėjęs priešingų nuomonių ir 
manąs, kad Redakcijos skiltis reikalinga

Sp. Sąjungos Valdybos ir Redakcinės 
kolegijos narys Kęstutis Protas išreiškė 
nusistebėjimą, kad žmonės dėllaikraščio skųstis 
einą pas dr. Kazokienę, o ne pas jį ar kitą 
Valdybos narį, nors kaip tik jiems patikėtas 
savaitraščio leidimas ir Lietuvių Klube jie būna 
kiekvieną dieną

Viusomenininkė ir MP bendradarbė p. 
Isolda Poželaitė-Davis A M. sakė, kad jai 
atrodo, jog Skiltis reikalingą kartais ji joje 
randanti įdomių minčių.

Redakcinės kolegijos narys, nuolatinis 
lietuviškos spaudos bendradarbis Antanas 
Laukaitis sakė, kad tokių vedamųjų, kaip rašė 
a.a Vincas Kazokas nebereikia tikėtis, nes tokie, 
kaip j is žmonės gimsta gal kartą per šimtą metų. 
Tačiau jis nesutinkąs su pasakymu, kadMPyra 
smukusi ir joje nesą kas skaityti Daug žmonių, 
ypač jaunesnio amžiaus, taip pat Lietuvos 
lietuvių jam yra sakę, kad laikraštis įdomus ir 
mielai skaitomas bei prenumeniojamas.

VBakaitis dar norėjo žinoti, kokių 
priemonių Spaudos sąjungos valdyba imsis 
koreguoti Redakcijos skiltį

Susirinkimo dalyviai taip pat teiravosi apie 
liemviškus kompiuterių šriftus, MP tinklapį 
Internete.

R.B.

Populiari estrados dainininkė Onutė 
Valiukevičiūtė, neseniai tapusi .naujojo 
lietuves MP Rolando Pakso padėjėja Seime.

’’Lietuvos rytas” 2000. H. 18 rašo, kad 
praėjusią savaitę premjeras Rolandas 
Paksas pareiškė, kad gali būti revizuotas 
Krašto apsaugos finansavimo strategijos 
įstatymas, kuris įpareigoja biudžeto išlaidas 
krašto apsaugai 2001 metais padidinti iki 
1.95-2 proc. bendrojo vidaus produkto 
(BVP).

Tai išgirdęs naujasis krašto apsaugos 
ministras Linas Linkevičius nustebo.
Pasirodo, ministro nuogąstavimai buvo ne 

be pagrindo. NATO generalinis sekretorius 
lordas George’as Robertsonas, užvakar 
susitikęs su L.Linkcvičiumi, teigė, kad 
tolesnė Lietuvos pažanga bus dėmesingai 
stebima ir jos įvertinimą nulems tai, kaip 
Lietuva vykdys prisiimtus įsipareigo
jimus. Prezidentas Valdas Adamkus šią 
savaitę irgi pareiškė, kad Vyriausybė turi 
vykdyti ankstesnės kadencijos parlamento 
priimtą įpareigojimą laipsniškai didinti 
krašto apsaugos sistemos finansavimą.

Dienraštis per internetą pravedė
Nukelta į 7 psl
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BENDRUOMENES BARUOSE

įvykiai Canberroie
“M P” nr. 45 jau buvo rašyta, kad 

susirinkę canberriškiai išrinko naują savo 
Sąjungos Valdybą ir atstovus į Krašto 
Tarybą.

Taip, jau spėjo praeiti pora metų po 
to, kai paaiškėjo, kad Klubą vis tiek 
reikės parduoti ir Canberros Lietuvių 
Bendruomenė su savo Apylinkės 
Valdyba, pavirto Canberros Lietuvių 
Bendruomenės Sąjunga Ine., tad dabar 
renkame Sąjungos Valdybą.

Taigi, š.m. lapkričio 5d. Canberros 
Lietuvių Sąjunga sušaukė metinį narių 
susirinkimą, kuriame ne tik išrinkta nauja 
Valdyba ir atstovai į ALB suvažiavimą, 
bet ir aptarti einamieji reikalai. O jų, 
pagalvojus, buvo daug ir svarbių.

Šių metų susirinkimas reikšmingas 
tuo, kad buvo pirmasis po klubo ir jo 
turto pardavimo, ir viso to lobio 
perdavimo Sąjungai.

Susirinko apie trisdešimt tautiečių 
(apie 45% visų Sąjungos narių) ir tikrai 
sužinojo, kad “in corpora” jie pasidarė 
labai turtingi. Iš klubo perimtas turtas 
buvo tikrai imponuojantis. Jau per 
praėjusių metų susirinkimą, buvo pradėta 
diskutuoti, kaip tvarkytis su tais, dar tada 
būsimais pinigais, o šįmet apie tai buvo

Rašo dr. Aldona Butkutė

Popietė su dr. Rimu Kevalu
Dr. 

Elvyros Šumicnės ir 
ALB Melbourno 
Apylinkės Valdybos 
iniciatyva spalio 29d. 
Lietuvių Namuose 
organizuota susipa
žinimo popietė su 
dr. Rimu Kevalu iš 
Lietuvos. Pokalbio 
dalyvius - visiems 
gerai pažįstamą ir 
visų mylimą dr. Elvy
rą Šurnienę ir 
garbingą svečią iš 
Lietuvos d r. Rimą 
Kevalą, vaikų ligų 
specialistą, prie mik
rofono pakvietė
Melbourno Apylinkės pirmininkas Andrius 
Vaitiekūnas.

Dr. Šumicnė pirmiausiai papasakojo, 
kad dr. Kevalas atvyko į Australiją prieš 
Įfešis mėnesius, o kiek vėliau jį atsekė 
žmona Vida ir dukrelės Gintarė ir Jurgita. 
Mergaitės lanko Australišką mokyklą ir 
neturi jokių problemų nei dėl mokslo, nei 
dėl prisitaikymo prie vietinių gyvenimo 
sąlygų. Visa šeima dalyvauja Lietuvių 
Bendruomenės parengimuose ir nuošir
džiai prisideda prie jos darbų. DrŠumienė 
su p. Kėvalienc ir dukrelėmis susipažino 
prieš porą savaičių, kai jos dirbo su 
“entuziastėmis” Mclbouno Lietuvių Klubo 
virtuvėje ir vėliau klubo salėje, kur 
aptarnavo tautiečius, ten susirinkusius po 
sekmadieninių lietuviškų pamaldų.

Dr. Kevalas pirmiausiai padėkojo p. A 
Vaitiekūnui už pakvietimą su mumis 
susipažinti ir savo kolegoms užsienyje, 
padėjusiems jam sudaryti sąlygas atvykti į 
Australiją. Paskatintas dr. Šumienės jis 
mums pasakė, kad jų gyvenime Australijoje 
dominuoja ligoninė ir lietuvių bendruo
menė. Mediciną praktikuoja jau 15 metų. 
Baigęs medicinos studijas 1985 metais, dar 
studijavo septynerius metus ir įsigijo 
klinkos ordinatūrą, dvejis iš šių septynerių 
metų praleido Kauno Universiteto 
kardiologijos skyriuje, kuriam vadovauja 

vos paminėta. Perskaitė prėjusių metų 
protokolo ištrauką ir tuo pasibaigė. 
Keista, nes pagalvojus, suprantama, kad 
didelės pinigų sumos kontrolė turėtų būti 
visus dominantis reikalas. O gal tai tik 
parodo svarbių asmenų įtaką?

Šiame posėdyje buvo šiek tiek 
svarstoma, ką daryti su tais pinigais. 
Faktas yra neužginčijamas - Canberos 
lietuvių veiklos laikas jau ribotas. 
Bendruomenė sensta, prieauglio nėra ir 
viskas išnyks. Viktoras Martišius 
susirinkimo metu “davė” mums dar 
kokius 10 metų. Su tuo sunku nesutikti.

Diskusijos apie pinigų naudojimą 
buvo labai laisvos, pasiūlymai - nuo 
visokeriopo rėmimo iki priestatų 
ligoninėms statybos. Jokių konkrečių 
minčių iš tikrųjų nebuvo pareikšta.

Martišius, Daukus ir Kovalskis siūlė 
pagalvoti apie stipendijų fondo sukūrimą 
aukštesniam mokslui Lietuvoje, bet tai 
irgi buvo tik bendros mintys, be 
konkrečių detalių.

Viena reikšminga rezoliucija užbaigė 
susirinkimą - per sekantį metinį 
susirinkimą, Sąjungos Valdyba privalo 
pristatyti susirinkimui konkrečius 
pasiūlymus, kaip elgtis su pinigais.

Po to vaišinomės sumuštiniais ir 
kavute.

Juras Kovalskis

prof. Jurgis Brėdikis ir jo nepaprastas 
entuziazmas uždega visus mokinius. Kiek 
vėliau paaiškėjo, kad dr. Kevalas buvo 
pakviestas pasaulyje geriausio kardio
chirurgo padirbėti Prancūzijoje reuma
tologijos (širdies ritmo studijų) skyriuje ir 
ten buvo apdovanotas bei pagerbtas už 
atsiekimus. Su pasididžiavimu dr. Kevalas 
mums pasakojo, kaip 1991 metais jis buvo 
pirmasis apgynęs disertaciją “Širdies ritmo 
studijos” jau laisvoje Lietuvoje. Už savo 
pasiekimus dr. Kevalas skyrė daug padėkos 
žodžių prof. Brėdikiui.

Dar paragintas dr. Šurnienės, dr. 
Kevalas mums papasakojo, kad yra dirbęs 
su akademiku Algimantu Marcinkevičium 
Vilniuje, kardiochirurguos ir reanimacijos 
skyriuje. Yra dirbęs ir Vakaruose. Švedijoje 
studijavo vidaus infekcijas (šis projektas 
buvo dalinai Švedijos finansuojamas), o 
Danijos Hidoverio Institutas finansavo 
antibiotikų projektą, nors Danijoje yra 
antibiotikų trūkumas. Sužinojome, kad dr. 
Kevalui pasisekė gauti Šveicarijos paramą 
- $US 1 milijono vertės vaikų reanimacijos 
aparatūrą, kuri patalpinta jo skyriuje ir kad 
San Diego vaikų ligoninė sudarė sąlygas 18- 
kai žmonių iš jo skyriaus nuvykti į Ameriką 
pasimokyti naudotis šia aparatūra ir 
įgyvendinti reanimacijos projektą 
Lietuvoje. Nukelta į 7 psl

Mokykimės lietuvių kalbos

Dalis šių metų lietuvių kalbos mokinių su 11-12 klasės mokytoja dr. Regina Švambariene.
Ievos Arienės nuotr.

Mūsų jaunimas noriai jungiasi į lietuvių 
tautinių šokių grupes, skautus, sporto 
klubus. Būtų gražu, kad jie lietuviškoje 
veikloje ir kalbėtųsi lietuviškai, o ne 
angliškai. Kviečiame lietuvių kalbos 
mokytis visą lietuvišką ir mišrių šeimų 
jaunimą bei nelietuvius. Kiekvienas gali 
bent kiek pasimokyti lietuvių kalbos. Kol 
dar įmanoma, pasinaudokime valdžios 
suteikta galimybe ne tik pramokti ar 
pasitobulinti lietuvių kalboje, bet ir įsigyti 
brandos atestato (VCE) laipsnį lietuvių 
kalboje.

Šiais metais Victorian School of 
Languages baigiamuosius egzaminus laikė 
trys lietuvių kalbos dvyliktokai: Vytas 
Krivickas, Kristina Kupriščcnkaitė, Justinas 
Rutkauskas. Nors šias eilutes rašant dar

SBS ekrane ir vėl “Dėdė Chackelis”
Užpraėjusį sekmadienį (lapkričio 12 dieną) 
per SBS televiziją ir vėl skambėjo lietuvių 
kalba, galėjome pasigėrėti Lietuvos 
vaizdais, filmuotais dabar ir paimtais iš 
senų kino kronikų, sukurtų Pirmojo ir 
Antrojo pasaulinių karų metais.

Matėme Vilnių, Kauną, Žagarę, Penzą, 
matėme net Leniną kalbantį tiksliau 
nenurodytoje vietoje (galima spėti, jog tai 
buvo senasis Ftetrogradas).

Visos tos vietos figūravo žymiausio 
Lietuvos žodynininko, paties Jono 
Jablonskio mokinio ir sekretoriaus 
Chackclio Lemcheno gyvenime. Apie 93- 
jų metų sulaukusį, bet vis dar aktyviai 
dirbantį kalbininką ir pasakoja 
pakartotinai per SBS parodytas 
dokumentinis filmas “Dėdė Chackelis” 
(Uncle Chackel). Pirmą kartą juostą 
matėme š. m gegužės mėnesį (MP Nr. 20 
išsivertėme “The Daily Telegraph” skelbtą 
recenziją “Jis išėjo iš pragaro”).

Filmą jautriai sukūrė, įkalbėjo ir pats jame 
nusifilmavo Pietų Afrikoje gimęs, bet jau 
beveik 40 metų Australijoje gyvenantis kino 
dokumentininkas Rod Freedman - 
Lemcheno sesers anūkas. Po sėkmingos 
“Dėdės Chackelio” premjeros Australijoje 

lietuviu kultūrinės vefldos tęstinumas Ausfrdqofe

mūšy visų rmkobs
Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 

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

Foundation Inc. 44-50 Errol St., North Melbourne, Vic. 3051. 
Ibrint klausimų, galite skambinti Algui Šimkui tel. (03) 9578 4319.

nežinomi rezultatai, reikia mayti, kad 
visiems bus gerai pasisekę.

Norėtųsi, kad kuo didesnis skaičius 
mokinių lankytų Melburne veikiančias dvi 
lietuvių kalbos klases. Jeigu atsirastų 
pakankamai didelis skaičius mokinių, būtų 
galima padauginti ir klasių skaičių. Tada 
būtų geresnės mokymosi sąlygos, geresni 
rezultatai.

Norint įstoti į Melburne veikiančias 
2001 m klases, kreipkitės į Princes Hill 
Secondaty College centro viršininkę tek 
(03) 9416 0641, arba į VSL Head Office, 
tcl (03) 9690 9111. Kainos visiems 2001 
metams: 1-10 sk mokiniams $45, 11-12 
klasių mokiniams $57, suaugusiems $130.

Ieva Arienė

jis juostą nuvežė į Lietuvą, kur ji irgi 
susilaukė didelio pasisekimo.

Grįžęs R.Freedmanas per SBS parodė ne 
tokio aukšto meninio lygio dokumentinį 
gabalą apie lietuvių karo nusikaltėlių 
paieškas Australijoje. Bet, kaip sakoma, tai 
jo sąžinės ar kūrybinių ieškojimų reikalas.

Mums belieka pasidžiaugti, kad SBS 
žiūronai galėjo dar kartą susipažinti su 
puikiu žmogumi, žydų tautybės Lietuvos 
piliečiu, kurio darbai jo tėvynėje visais 
laikais buvo aukštai vertinami.

Šių eilučių autorei teko neoficialiai 
sužinoti, kad filmas “Uncle Chackel” buvo 
pristatytas Australijos filmų pramonės 
(AFI) apdovanojimui.

Chackelis Lcmchenas visą savo gyvenimą 
darbavosi lietuvių kalbos baruose. Galima 
sakyti, lietuvybės baruose. Netgi - 
lietuvybės išlaikymo baruose.

Jį, Lietuvos žydą, dėl puikaus lietuvių 
kalbos, ypač taisyklingo kirčiavimo, 
mokėjimo pavyzdžiu savo studentams 
Vytauto Didžiojo universitete statė ir 
dabartinės lietuvių kalbos tėvas Jonas 
Jablonskis. O gal kas ir iš mūsų skaitytojų 
tuo metu buvo auditorijoje? RiBa
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Žygiuoja kareivis per smėlį,..
Atkelta iš 1 psl.

laikrodžio atgal nepasuksi. Mūsų šios dienos 
tikslas yra pažvelgti j lietuvio kario sielą, į jo 
pareigos ir atsakomybės jausmą. Nors tos 
pareigos jam buvo, atvirai pasakius, tiesiog 
jėga užkrautos, jis jų nesibaidė. Niekur 
neužtiksime žinių, kad mūsų kareivėliai būtų 
atsisakę vykdyti jiems užduotų pareigų. Tai 
svarbiausias lietuvio kario bruožas. Jis visada 
ištikimas savo pareigoms, savo veiksmus 
grindžia atsakomybės jausmu

Dar kaip reikiant nepraūžus karo 
audroms, jau ir vėl tenka mūsų tėvams griebtis 
ginklo, tačiau šį kartą jie gina savo namus, 
savo šeimos židinį. Tai neišpasakytai drąsios 
Nepriklausomybės kovos už laisvę nuo sveti
mos vergijos, už bočių žemę, už savo palikuo
nių ateitį Tebūnie jiems mūsų amžina pagarba 
už sudėtas aukas ant Tėvynės aukuro.

Nepriklausomybės laikais tą meilę tėvynei, 
pagarbą tiems, kurie tą nepriklausomybę 
iškovojo ir norą likti laisviems, kaip tik ir 
puoselėjo mūsų kariuomenė. I avino ne tik 
fizinį pasirengimą stoti ginti gimtosios žemės, 
bet tai pat pareigos ir atsakomybės jausmus. 
Skiepijo mumyse tą savitarpio sugyvenimo 
supratimą, kuris per trumpą laiką buvo 
konkrečiai įrodytas.

Atėjo laikai, kai pasaulis kaip tas “katilas 
virė ir kunkuliavo”. Į tą verpetą pakliuvome 
ir mes - dabartinė karta. Ne vienas iš čia 
susirinkusiųjų buvo tos audros vėtytas ir 
mėtytas. Kaip minėjau anksčiau, lietuviui teko 
pergyventi sūkurius, kurių, tur būt, nė viena 
kita tauta nepergyveno. Likimas lėmė, kad 
mūsų jaunoji karta ir vėl pakliuvo į patį 
karščiausią kovos vidurį. Vos prasidėjus II 
pasauliniam karui, duok Dieve, kad tai būtų 
paskutinė tokio mąsto, tokios apimties nelai
mė, mūsų jaunimas buvo priverstas imtis 
ginklo. Nebandysiu aiškinti priežasčių - ar tai 
iš pasirinkimo, ar iš prievartos, ar kokių nors 
kitokių išorės arvidaus priežasčių - lietuviškas 

jaunimas ir vėl tapo ginkluotu įrankiu, tai yra, 
kareiviu.

Mes dar gerai prisimename 1941 metų 
sukilėlius, vėliau įvairiais vardais vadinamus, 
jaunosios kartos atstovus uniformoje - 
kareivėlius. Prisiminkime šiandieną, kad tai 
buvo mūsų tėvai, broliai (ir net seserys), kurie 
šalo prie Ladogos ir llmcnio ežerų. 
Prisiminkime vietas kaip Velykije Lukį Orei, 
Baltgudijos miškai, kur kovojo mūsų 
Savisaugos batalionai. Su pasididžiavimu 
žvelkime į karžygius, išsibrovusius iš 
Staliningrado apsupties. Ar ne mūsų broliai 
stojo į Vietinę Rinktinę, ar ne mūsų broliai 
liejo kraują prie Sedos Tėvynės Apsaugos 
Rinktinės eilėse per paskutinį atodūsį 1944 
metų saulėlydyje. Atiduokime pagarbą ir taip 
vadinamiems Karo talkininkams, kurie 
aptarnavo priešlėktuvinius pabūklus prie 
Swinemundes ar ant baržų Weserio upėje. O 
kur mūsų sesutės telefonistės, telegrafistus, 
gailestingosios seselės? Jie visi, be išimties 
buvo likimo paversti kariais. Neužmirškime 
ir kovojusiųjų Jugoslavijos kalnuose ar net prie 
Monte Cassino, Italijoje, - visi jie, mano 
akimis žiūrint, yra verti tos pačios pagarbos ir 
pasididžiavimo, nes jie buvo kariai -šiandien 
JŲ DIENA!

Būtų nedovanotina, jei minėdami vienus, 
primirštumėme daugiausiai nukentėjusius, 
sunkiausiose sąlygose kovojusius mūsų tautos 
didvyrius. Tai tie, kas drįso stoti į kovą, 
nesitikėdami pergalės daugiau kaip 10 metų 
kentėjo “miškinio” gyvenimą, kasdien 
žvelgdami mirčiai į akis, kurių auka, padėta 
ant ateities aukuro, dažnai nepakankamai 
vertinama ir parankiai pamirštama, 'lai mūsų 
pokario partizanai - “Miško broliai”.

Jau vėlesniais laikais sutinkame lietuvius 
karius Korėjoje, pagarsėjusiose Dien Bien 
Phu kovose Indokinijoje, netolimos praeities 
Vietnamo kare, o dabar, jau antrą kartą šiame 
šimtmetyje, ir vėl buvusios Jugoslavijos ribose.

Kariuomenės šventės minėjimą Melmurno lietuvių namuose š. m. lapkričio 18 <L surengė 
Lietuvių karių veteranų sąjunga “Ramovė”, talkinama gausaus dainininkų, birbynininkų, 
kanklininkų ir šiaip geros valios jaunų ir senų žmonių buria Platesnį apie 150 žmonių 
.sutraukusios šventės aprašymą tikimės gauti vėliam Nuotraukoje: prelegentas iš Sydnėjaus 
Teodoras J. Rotcas (dešinėje) ir Mebourno “Ramovės” skyriaus pirmininkas Vladas Bosikrs.

Ritos Baltušytės nuotr.

Nesistebiu, kad su šypsena lūpose 
prisimename posakį jog “bet kuriame šio 
svieto kampelyje be išimties surasime tris 
dalykus - tai musių, žvirblių ir ...lietuvių”.

Pradžioje savo kalbos minėjau sugrišiąs 
prie teiginio “brolybė”. Tai ypatybė, išugdyta 
kariuomenės eilėse. Gyvenimas kariuo
menėje riša tampriais ryšiais, galiu netgi 
drąsiai tvirtinti, kad tie ryšiai kartais siekia 
net ekstremizmą - kraštutinumus. Tie, kas 
buvo kariuomenėje, ypač pakliuvę į kovos 
verpetus, pačias fronto linijas, gerai 
prisimena ir tuo pačiu patvirtins mano teiginį 
kad brolybė, artimo kaip brolio meilė, buvo 
kaip tik kariuomenėje įskiepyta ir išugdyta. 
Ne vien 17,18 - mečiui, dalinai dar “pienui 
nuo lūpų nenužiūvus”, pirmosios akimirkos 
fronto linijose atskleidė didžiausią trūkumą 
- nepasitikėjimo savimi jausmą. Netikėkite 

mitais, kad fronto kareiviai yra bebaimiai, tai 
lakios vaizduotės literatūrinis išradimas. 
Niekas, aš tvirtinu NIEKAS nenori mirti - o 
fronto linija yra pirmasis žingsnis ton pusėn

Ne vienas mūsų, “žaliokų”, pergyvenęs 
“Stalino vargonų” pirmąjį koneertą ir “kinkos 
drebėjo ir kelnės smirdėjo”. (Atsiprašau už 
išsireiškimą). Ir tik šalia gulinčio ginklo draugo 
petys suteikė tą reikalingą atramą chaosui 
pergyventi Mamos gi, kurios kai kurie tyliai 
šaukėsi, ten nebuvo, po jos sijonu pasislėpti - 
neįmanoma. Tai jis, ginklo draugas mus 
ramino, guodė, sugrąžino tirpstantį 
pasitikėjimą savimi o kai kuriais atvejais netgi 
atrėmė savo krūtine tau skirtą kulką. Tai jų 
garbei skiriu dalį šios dienos minčių.
(Aukščiau spausdinamas tekstas yra šiek tiek 

sutrumpinta Teodoroj. Kotco kalbą pasakyta 
kariuomenės šventės minėjime Melbourne)

Lithuanian Community Publishing Society Limited
A. C. N. 001 522 087 
Income & Expenditure Statement for the Period Ended June 30, 2000

Income
2000 1999

Subscriptions „Our Haven“ 36 684 38 063
Advertising Income 7 096 9 401
Interest Received 436 595

44 216 48 059
EXPENSES
Editors Remuneration 14 700 14 700
Typesetting 7 960 8 140
Administration & Despatch 7 128 6 539
Postage 17 069 16 154
Printing Materials 169 22
Printing Costs 20529 20470
Office & Related Expenses 1062 823
Telephone 833 708
Insurance - Workers' Compensation 994 803
Repairs & Maintenance 130 250
Depreciation .268 411

70 842 69 020
EXPENDITURE IN EXCESS OF INCOME 26 626 20 961

44 216 48 059

ACCUMULATED FUNDS
Balance at Beginning of Period 
Plus: Donations. Bequests,

21372 21007

Fund Raising Activities 19911 21 301

Plus: New Member Fees 50 25
41 333 42 333

Less: Trading Deficiency 26 626 20 961
BALANCE AT END OF PERIOD 14 707 21372

Lithuanian Community Publishing Society Limited
A. C. N. 001 522 087
Publishers of Australian Lithuanian Weekly "Our Haven"

BALANCE SHEET as at June 30, 2000

ACCUMULATED FUNDS
2000

Members' Entrance Fees 4 975
General Funds 9 732

14 707
REPRESENTED BY:

NON - CURRENT ASSETS
Plant & Equipment 15810

Less: Depreciation 8 171
7 639

MEMBERSHIPS
Australian Lithuanian,Foundation Inc. ___100

CURRENT ASSETS
Cash on Hand 552

Commonwealth Bank 1 107
Lithuanian Co-op. Credit Union "Talka” 9 187

10 846
TRADE RECEIVABLES
Subscriptions “Our Haven" 17 324
Advertising Charges 2 034

19 358
TOTAL CURRENT ASSETS 30 204

1
TOTAL ASSETS 37 943
LESS: CURRENT LIABILITIES .

Trade Creditors 10 864
Subscriptions Paid In Advance 12 372

1
i

23 236
EXCESS OF ASSETS OVER LIABILITIES 14 707

1999

4 925
16 447
21 372

8 205
7 903

302

___100

6 729

1586
15 342

23 657

16 232
3 745

19 977
43 634

44 036

6 807
15 857
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■W® Hllutės kampelis
HmMI Henn mįslę šimtagyslę:

“Keturkojis, j medį lipa. Nevalgo, negeria, nemiršta”. Atsakymas: katė. Galėtų 
būti ir šuo, tik jis į medį nelipa. Bet ir vienas ir kitas ne “valgo”, o ėda, ne “geria”, o 
laka, ne “miršta”, o nugaišta, padvesia, pastimpa, nusibaigia. Iš visų gyvulių tik bitelė 
miršta, nes ji šventas sutvėrimas - žvakėms vašką gamina.

Aukštaitijoje gyvuliai ėda, o žmonės valgo, bet Žemaitijoje visi jied.
Kuris iš tų žodžių senesnis? Sirvydo žodyne (1642 m.) žodis “valgyti” paaiškinamas, 

kad tai “ėsti”. Kad “valgyti” jau buvo plačiai vartojamas žodis, rodo ir kiti dariniai: 
valgis, valgus (kas mėgsta valgyti), pavalga (prieskonis), valgykla (Sirvydo žodyne: 
valgytuvė). Žodis “valgyti” ir sen. prūsų “walge” yra tos pačios kilmės, kaip ir “vilgyti”. 
Mūsų “valgyti” pirmiausiai reiškė “vilgyti gerklę”, todėl kai kur tarmėse ir pieną ne 
“geria”, o “valgo”.

“Ėsti” gal ir senesnis, nes ta šaknis randama senosiose (jau išnykusiosc) kalbose, 
pav. lotynų kalboje “edere” reiškė “valgyti”. Kaune, ant Teisingumo Ministerijos rūmų 
(kur dabar filharmonija) buvo užrašas: “lustitia ėst fundamenlum regnorum” 
(Teisingumas yra valstybių pagrindas). Mes, mokiniai ’’lotyniškai” mėgdavom versti: 
“Teisingumas ėda valstybių pamatus”. Toks juokelis buvo. “Ėsti” irgi turi daug darinių: 
ėdalas, ėdrus, ėdžios, pelėda, žmogėdra. (16 a. Bretkūno Biblijoje randame “ėdra” - 
maistas.)

Laka dažniausiai tik gyvuliai. Pasitaiko, kad ir žmonės laka, tik ne visus gėrimus. 
Juk sako: “Prisilakė ir nuėjo nosim žemę ardamas” (Ar ne vaizdinga mūsų kalba?!)

Panašus žodis yra ir graikų k. ir sen. gotų “laigon”, iš kurio išsivystė vokiečių 
“lecken” ir anglų “liek”.

Žodis “gerti” giminiuojasi su mūsų žodžiu “gerklė”, latvių “dzert” ir sen. prūsų 
“gurele” (gerklė). O kasantis giliau į istotiją, surasime sanskrito “girati” - pratyja.

Gero apetito!

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO

Padėka iš Lietuvos MA
Gerb. Redakcija,Lietuvos mokslų 

akademijos biblioteka yra viena dižiausių 
Lietuvos bibliotekų. Jos fonduose 
saugoma apie 4 mln. leidinių iš viso 
pasaulio. Bibliotekos paslaugomis 
naudojasi Lietuvos mokslo drabuotojai, 
aukštųjų mokyklų dėstytojai ir studentai, 
o tai pat lankytojai iš įvairių šalių, 
besidomintys Lietuvos istorija, kultūra, 
literatūra, mokslu arba randantys 
biliotekos fonduose jiems naudingų kitų 
šalių publikacijų.

Mirus Vytautui Šalkūnui, jo našlė Ona 
Šalkūnienė sutvarkė velionio palikimą, o 
vėliau jo artimieji savo lėšomis persiuntė 
į Lietuvos mokslų akademijos biblioteką 
penkias dėžes (apie 150) knygų. Šiais 
leidiniais galės naudotis visi bibliotekos 
lankytojai.

Širdingai dėkojame poniai Onai 
Šalkūnienei, Nijolei ir Vytautui

Apie “augimą” iš kito taško
Ne visi vienodai žiūrime nei į augimą, 

nei subrendimą. Nebandydama atspėti 
Arvydo Dumčiaus “Augimo skausmai” 
minties tolimesnės krypties (MP, 
2000.11.13), bet pažindama 
bendruomenės nuotaikas, galiu drąsiai 
sakyti, kad “mes visi žinom”, ko siekiam, 
ko kiek norėti. Kaip tik tokie norai mus 
in jungia, ir išskiria nes, prisirišdami kas 
sau prie daiktų, dalykų ar vertybių 
laipsniavimo, pradedame “nesuprasti 
savo artimo”.

Iš tiesų augime yra daugiau skausmo 
nei džiaugsmo; sakyčiau devyniasdešimt 
penki nuošimčiai “skausmo”, o tik penki 
baukščios vilties kedenti ateities 
džiaugsmams! Tačiau kas man buvo 
nuostabiausia, tai kad per šį “skausmą” 
aš supratau, kad visi keblumai, visokiausi 
sunkumai ir net skundimasis savo dalia 
nebuvo kokios bausmės ar gėdinta, kad 
atseit, “menka”, “žiopla”, “nevykus”, 
“atsilikus”, “nemokšė”... o tik tylusis 
iššaukimas į pamoką, į pažiūrėjimą DAR 
KARTĄ į tai, ką jau žinai ir KAS 
NEPADEDA GYVUOTI.

Taip, mano tikrasis augimas prasidėjo 
jau po mano 50 - jo gimtadienio, kai jau 
nebebijojau stoti j akistatą su savo 
nusistatymu. Pradėjau gilintis į žodžių 

Šalkūnams nuoširdžiai pasirūpinusiems 
tuo, kad leidiniai pasiektų Lietuvą, 
palankiai įvertinusiems mūsų bilioteką ir 
panorusiems perduoti knygas iš Vytauto 
Šalkūno bibliotekos amžinam saugojimui 
į mūsų fondus. Ponai Šalkūnai, 
dovanodami mūsų bibliotekai šiuos 
leidinius, įdėjo daug širdies ir triūso, 
paruošdami juos išsiuntimui, o taip pat 
paaukojo savo lėšas, apmokėdami už jų 
atgabenimą į Lietuvą.

Lietuvos mokslų akademijos 
lankytojai, skaitydami šias knygas visada 
matys, kad jos padovanotos iš Vytauto 
Šalkūno bibliotekos ir su derama pagarba 
prisimins velionį ir jo šeimą.

Norėtume padėkoti ir poniai V. 
Petraitis, patarusiai velionio šeimai 
susisiekti su mūsų biblioteka ir 
padovanoti jai knygas.

Dr. Juozas Marcinkevičius 
Bibliotekos direktorius

reikšmę ir gvildenti sąmonę. Ir, aure! 
Mano kasdienybė tiesiog stebuklingai 
pradėjo darytis nauja - viskas pasidarė 
lengva, aišku, linksma, tik imk ir per galvą 
riskis! Deja, su kūno reikalais jau ne taip 
lengva, bet čia kita kalba. Svarbiausia, aš 
pajutau savo pašaukimą, radau atsakymus 
į visokius klausimus, pradėjaus suvokti 
gyvenimo džiaugsmą (atsakingumas už 
savo laisvę, naudingumas kitiems, 
žinojimas, kad esi reikalinga), tik reikėjo 
atidžiai pamąstyti, kaip vadinasi, kuo 
matuojami ir grindžiami norai, žodžiai ir 
ryžtas. Ir taip lengva susilaikyti nuo noro, 
kuris neturi “gero vardo”, ir taip lengva 
būti drąsiai, kai noras be “blogo vardo”. 
Tik reikia pažinti žodžio reikšmes ir 
žinosi, kur žodis nuves!

Taip, p. Dumčiau, Jūs neklystate, kai 
užsimenate, kad augimas gali ar turėtų 
tęstis “ligi siauros dėžės”. Tačiau daugelis 
mūsų nepajuntamo, kaip būname įstatyti 
į galvosenos vagą ir mums suteikiamas 
leidimas - netūnant luošiais! - remtis ant 
leistinumo lazdos, kokio nors dailiai 
išmarginto lakštelio,-metrikų, 
pažymėjimų, “bilietų”, nuosavybės 
dokumentų, kuomet nuo pačios pradžios 
esame šaukiami DIDĖTI!

Elena Lomsargienė

Lietuvių kapai Liubeke
Nesenai, važiuodamas j Lietuvą, 

apsilankiau Liubeko gražiame mieste. Ten 
pagrindinėse kapinėse radau paminklą 
Liubeke mirusioms lietuviams. Manau - 
svarbu, kad tos pavardės būtų paskelbtos.

“Ihre verstorbene Landleute Die in Exit 
lebenden Litauer Luebecks"

1945 Andriušytė Marija, 
Blaudžiūnaitė Aldona, Gcbalavičius Kazys, 
Krivickas Vytautas, Lieperis ITydrikas, 
Narbutas Eduardas, Povilaitis Vytautas, 
Šilkus Oskaras, Šileris Kazimieras, 
Vilniškaitė Viktorija.

1946 Babrauskas Alfonsas, 
Bučkienė Ona, Gocalkicnė Greta, Kaltinis 
Antanas, Klcčkus Jurgis, Liogys Albinas, 
Maskolaitis Jonas, Misevičius Vladas, 
Ripkevičiūtė Nijolė, Steponavičius 
Bronius, Šalkauskas Vytautas, Šukytė 
Gražina, Tamoševičius Vladas, Vaičys 
Mikas.

1947 Grcviškis Viktoras, Klova 
Vytautas, Razcvičius Vytautas, Stanaitytė 
Audronė, Vasiliauskas Vytautas, Traška 
Antanas.

1948 Šalkauskienė Adolfina.
“Nebauski Viešpatie sūnų Tėvų kapų 

praradimu”
Ramūnas Tarvydas 

Hobartas

Nevykusių juokų nereikia

Gerb. Tamstos, Man atrodo, kad tokie 
nevykę anekdotai apie moteris (ar bet ką 
kita), kuriuos parinko p. Vincas Bakaitis, 
neturėtų rasti vietos “M.R”.

Su pagarba.
Dalia Pyragiūtė Gordon

Naujas “rekordas” Lietuvoje?

Cituoju “Mūsų Pastogės “ nr. 45 
Lietuvos įvykių apžvalgos:...’’Kultūros 
ministras: - Gintautas Kėvišas, g. 1954, 
muzikas, nuo 1958 m. Nacionalinės 
filharmonijos generalinis direktorius...”

Atrodo, kad Lietuvoje jau auginama 
nauja genijų karta. Ketvertų metų -jau 
generalinis direktorius”! Kodėl mūsų 
tėveliai mūsų tokių neužaugino?

Pletkininkas

Nuo redakcijos: tą “rekordą”, atrodo, bus 
praleidę į spaudą MP redakcijos kaukai ir 
bildukai Prašome atleisti

Pasijuokime

Nepatvirtintomis žiniomis, Rusija sutiktų įstoti j NATO. „ . ,.
Stasio Montvido pieš.

Mūsų Pastogė Nr. 47, 2000.11.27, psl. 5

Nuotraukoje: Ramūnas Tarvydas prie 
paminklo įnirusiems lietuviams Liubeko 
kapinėse. Paminklas statytas 1945 - 1948 
metais

Linkėjimai nuo vyskupo

Gerbiami p.p. Redaktoriai,
Su artėjančiom Kristaus gimimo 

šventėm!
Ačiū už Jūsų pasišventimą redaguojant 

“Mūsų Pastogę” ir reguliarų oro paštu jos 
atsiuntimą. Gaunu labai greitai (5-6 dienos) 
ir vra gan daug įdomios informacijos.

Sveikinimai Jūsų mieliems 
bendradarbiams ir visiems “Mūsų Pastogės” 
skaitytojams.

Nuoširdžiai,
vysk. Paulius A. Baltakis

Sostinės ramovėnai remia MP
Gerb. p. Redaktore, Canberros 

“Ramovė” skyriaus ramovėnai, 
suprasdami sunkią laikraščio finansinę 
padėtį ir dėkodami už nuoširdžius Jūsų 
patarnavimus, skiria “Mūsų Pastogei” 
auką $50.00.

Su nuoširdžiausiais švenčių 
linkėjimais.

Canberros L.K.V.S. “Ramovė” 
Nuo Redakcijos: Esame labai labai dėkingi 
Labai!
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S AS
IŠEIVIAI KREPŠININKAI

(Tęsinys. Pradžia MP Nr 46)
Lietuvis - Urugvajaus ekipoje

Kitos olimpinės žaidynės dėl Antrojo 
pasaulinio karo vyko tik po 12 metų - 
1948 metais Londone. Jose bei dar po 
ketvertų metų vykusioje Helsinkio 
olimpiadoje Urugvajaus rinktinės 
aprangą vilkėjo Victorio Cieslinskas 
(Viktoras Cieslinskas). 1952 metais 
urugvajiečiai buvo apdovanoti bronzos 
medaliais.

V. Cieslinskas gimė 1918 metais 
Marijampolėje, o j Urugvajų su tėvais 
išvyko būdamas vienuolikos metų. 1940 
metais jis debiutavo Montevideo 
“Aquada” klube (su juo penkis kartus 
tapo šalies čempionu), o po metų buvo 
pakviestas ir į Urugvajaus rinktinę.

1947 metais Pietų Amerikos 
čempionais tapę urugvajiečiai buvo 
laikomi vienais Londono olimpiados 
favoritų, tačiau grupės varžybose 
pralaimėjo Brazilijos bei Kanados 
rinktinėms ir jau ketvirtfinalyje turėjo 
susikauti su JAV ekipa. Amerikiečiai 
sutriuškino ne stipriausios sudėties į 
žaidynes atvykusią Urugvajaus rinktinę 
net 63 : 28 (31:17). Po to urugvajiečiai 
nugalėjo Korėją bei Čile ir užėmė 
penktąją vietą. Tarp kandidatų į olimpinę 
Urugvajaus komandą buvo dardu lietuvių 
kilmės krepšininkai Leonas Slazinskas 
(Leonas Slažinskas; jis kartu su V. 
Cieslinskiu atstovaudamas “Aquada” 
klubui kartą tapo šalies čempionu, o 
vėliau žaidė Montevideo “Nacional” 
komandoje) ir Adolfas Kanopa.

Iškovojo olimpinę bronzą
Į 1952 metų olimpiadą urugvajiečiams 

pavyko nusiųsti dar stipresnę komandą, 

L
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STATEMENT OF CASH FLOWS
For the year ended June 30,2000

CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES 2000 1999

Subscriptions "Our Haven" $ 36 684 $ 38 063
Advertising Income 7 096 9 401
Interest Income 436 595
Payments to Suppliers and Employees (70 574) (68 609)

(26 358) (20 550)
(Increase)/Decrease In Trade Receivables 619 1 228
Increase/(Decrease) In Current Liabilities 572 1 621

Net Cash used in Operating Activities (25 167) (17 701)

CASH FLOW FROM NON - BUSINESS ACTIVITIES

Member Entrance Fees 50 25
Donations, Bequests, Fund Raising Activities 19911 21 301
Cost of plant acquired (7 605) -

12 356 21 326,. - •> 1 —
NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH HELD (12 811) 3 625
Cash at beginning of year 23 657 20 032

CASH AT END OF YEAR 10 846 23 657

RECONCILIATION OF CASH FLOW WITH OPERATING RESLLTS

Net Cash used in Operating Activities 25 167 17 701
Non - cash Flow - Depreciation 268 411
Net Movements in Trade Receivables and Current Liabilities 1 191 2 849

TOTAL OPERATING LOSS S 26 626 S 20.961

kuri galbūt galėjo kovoti net dėl aukso 
medalių. Tačiau Urugvajaus krepši
ninkams koją pakišo jų pačių šiurkštumas 
bei nesportiškas elgesys.

Per pirmojo etapo varžybas 
Urugvajaus rinktinė daugiau nei kėlinį 
kaip lygi su lygia kovojo su JAV ekipa. 
Tačiau mačo pabaigoje urugvajiečiai 
prisirinko pražangų ir pralaimėjo 44 : 57 
(27:32). Antrajame etape po rungtynių su 
Prancūzija, kurias Urugvajaus krepši
ninkai pralaimėjo 66 : 68 (30:38), jie 
sumušė teisėją.

Pralaimėjimas nesutrukdė urugva
jiečiams’užimti pirmąją vietą grupėje, 
tačiau dėl muštynių iki olimpiados 
pabaigos buvo diskvalifikuoti trys jų 
žaidėjai. Jų komandai labai trūko 
pusfinalio mače su SSSR. Net ir smarkiai 
nukraujavusi Urugvajaus ekipa kovojo iki 
paskutinių sekundžių, bet pergalę 
rezultatu 61 : 56 (31:28) šventė varžovai.

Mače dėl trečiosios vietos Urugvajus 
įveikė savo didžiąją varžovę Argentiną 
(rungtynės tarp šių šalių komandų 
penktajame ir šeštajame dešimtmečiuose 
neretai baigdavosi masinėmis muš- 
tynėmis)68:59(31:24).Tad V. Cieslinkis 
ir jo komandos draugai galėjo džiaugtis 
bent bronzos medaliu.

V. Cieslinskio partneris Adesio 
Lombardo Helsinkyje užėmė antrąją 
vietą tarp rezultatyviausių žaidėjų (pelnė 
116 taškų per 8 rungtynes).

Politikų žaidimai
V. Cieslinskas Urugvajaus rinktinėje 

žaidė daugiau nei dešimtmetį. Per tuos 
metus urugvajiečiai keturis kartus 
iškovojo Pietų Pietų Amerikos čempionų 
vardą.

Penktojo ir šeštojo dešimtmečių 
sandūroje Urugvajaus krepšinis išgyveno 
aukso amžių, tad šios šalies rinktinė galėjo 
pretenduoti į pačius tauriausius 
apdovanojimus ir pirmosiose pasaulio 
pirmenybėse, kurios vyko 1950 metais 
Argentinoje. Dėl politinių nesutarimų 
tarp Argentinos ir Urugvajaus pastarosios 
šalies vadovai neleido krepšinio 
komandai vykti į pasaulio pirmenybes. 
Mat Urugvajus suteikė politinį prieglobstį 
keliems Argentinos opozicijos lyderiams, 
pabėgusiems iš Auenos Aires prezidentu 
tapus Peronui. Atsakydama į tai, 
Argentinos valdžia atsisakė išduoti vizas 
j krepšinio pirmenybes ketinusiems vykti 
Urugvajaus žurnalistams. Tada urug
vajiečiai nusprendė išvis nedalyvauti 
stipriausiųjų pasaulio krepšinio komandų 
turnyre.

Sunkūs keliai iki bronzos
Tuo tarpu Brazilijos lietuviui 

Waldemarui Blatkauskui pavyko užlipti ir 
ant pasaulio pirmenybių, ir ant olimpinės 
garbės pakylos.

W. Blatkauskas du kartus - 1959 ir 
1963 metais - tapo pasaulio čempionu, o 
1960 metais iš Romos olimpiados grįžo 
su bronzos medaliu. Lietuvių kilmės 
Brazilijos sportininko apdovanojimų 
kolekcijoje taip pat buvo du Pietų 
Amerikos čempiono (1958 ir 1961 metų) 
medaliai. 1965 metais W. Blatkauskas 
žuvo automobilio avarijoje.

Brazilų kelias medalių link Romoje 
buvo labai sudėtingas. Jau pirmajame 
etape jie susidūrė su grėsmingais 
varžovais ir vos išnešė sveiką kailį, nors 
sugebėjo tapti grupės nugalėtojais. 
Brazilijos ekipa nugalėjo Puerto Riką 75 
: 72 (33:35), SSSR 58:54 (28:23) ir 
Meksiką tik po pratęsimo 80:72 (29:32, 
61:61). Antrajame etape W. Blatkauskui 
ir jo komandos draugams buvo ne ką 
lengviau. Susitikime su italais Brazilijos 
ekipai vėl prireikė pratęsimo - 78:76 
(29:39,70:70), lenkai buvo nugalėti 77:68 
(39:46), o Čekoslovakijos krepšininkai - 
85:78 (43:30). Beveik užsitikrinę trečiąją 
vietą finaliniame rate brazilai turėjo 
progą pakovoti ir dėl antrosios. Jie dar 
kartą susigrūmė su SSSR krepšininkais, 
bet antrą sykį jų įveikti nepajėgė - 62:64

SKAUTAI

Pranešimas
Australijos rajono skautų stovykla 
—Panemunė—Įvyks Camp 
Kariong, New South Wales, nuo 
sausio 2 iki sausio 14, 2001. Visi 
Australijos skautai/skautės 
kviečiami dalyvauti.

Raginame stovyklautojus kuo 
greičiau užsiregistruoti ir patvirtinti 
jūsų vietą. Prašome iki gruodžiol, 
2000, skambinti vienai is mūsų 
registratorių:

Audrutei Markowskei 02-9498- 
1921, arba

Dovilei Zduobienei 02-9980-9004.

Laukiame visų Panemunės 
stovykloje! -

Stovyklos rengėjai.

(32:28). Paskutinį ratą su olimpiniais 
čempionais amerikiečiais brazilai 
pralaimėjo 63:90 (24:50). W. Blatkausks 
buvo vienas svarbesnių Brazilijos 
rinktinės žaidėjų, tačiau tikrieji komandos 
lyderiai buvo Wlamir Marques bei 
Amaury Pasos.

Miunchene - nesėkmingai.
Po kclcrių metų į Brazilijos rinktinę 

buvo pakviesti dar du lietuvių kilmės 
krepšininkai broliai Mindaugas Petras ir 
Radvilas Kasimiras Gorauskai. 1968 
metais jiedu tapo Pietų Amerikos 
Čempionais, tačiau W. Blatkausko 
aukštumų nepasiekė.

(b-d.)

Rolandas V. Erdvilas 
(“Krepšinis’)

KRYŽIAŽODIS Nr.lB
Lietuva - jungtinės Lenkijos ir Lietuvos valstybės dalis

VERTIKALIAI: 1. Pirmasis Vilniaus universiteto rektorius. 2. Valstybės pareigūnas, 
tvarkęs užsienio reikalus. 3. Lietuvių grožinės literatūros pradininkas. 4. Didikas, 
gynęs LDK teises Liublino seime 1569 m. 5. Dvaro žemė, kur valstiečiai atidirbdavo 
lažą. 6. Architektūros stilius, kuriam priklauso Vilniaus Katedra. 7. Viena iš lietuvių 
nutautinimo formų.
HORIZONTALIAI: įrašius trūkstamas raides: karinė ginkluota politinė sąjunga.

KRYŽIAŽODŽIO NR. 17 (MP45) SPRENDIMAS
VERTIKALIAI: L Kromvelis. 2. Švietėjai. 5. Luditai. 7. Levcriai. 8. Digeriai. 9. 
Stefensonas. 10. Parlamentas. 13. Vatas. 14. Lokas.
HORIZONTALIAI: 3. Didro. 4. Vygai. 6. Melje. 11. Toriai 12. Airija. 15 Čartizmas. 
16. Anglija. 17. Škotija.

Sudarė Jūratė Zailskienė

Mūsų Pastoge fir. 47,2000.11-.27; psl. 6
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BENDRUOMENĖS BARUOSE

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE
Baigėsi taip gražiai praėjusi 

Olimpiada, baigėsi ir Paralimpiada. Gera 
buvo susitikti su Lietuvos sportininkais, 
pasidžiaugti jų pergale, pabendrauti.

Ir su paralimpiečiais greitosiomis 
buvo suorganizuotas susitikimas. Jie 
ypatingai šiltai tautiečių buvo sutikti. Tik 
gaila, kad kai kurie, tarp jų ir aukšti 
pareigūnai - Seimo nariai, nerado laisvo 
laiko, ar nematė reikalo aplankyti mūsų 
Klubo.

Nors ir trumpai pabendravęs su 
neįgaliais žmonėmis paralimpiadoje, 
daug pasimokiau. Prieš tai, lankant 
vertėjų kursus, teko išklausyti bendros 
etikos paskaitos, kaip dirbti neįgalių 
žmonių aplinkoj. Atrodė viskas labai 
paprasta. Tačiau, per žaidynių atidarymą 
būnant arčiau jų ir matant jų tarpusavio 
bendravimą, pergyvenimus, išreiškiamus 
jausmus, giliau pajutau, kas iš tikrųjų yra 
kas. Dažniausiai mes neįvertiname to ką 
turime, per daug skundžiamės savo 
likimu... Priėjau išvados, kad jie turėtų būti 
mūsų gyvenimui pavyzdžiu, o ne mes jų.

Tenka pasidžiaugti, kad pagaliau 
susitiko Parapijos atstovybė su Klubo 
direktoriais. Prie kavutės praleidome 
daugiau kaip pora valandų besikeisdami 
nuomonėmis. Dalyvavo: Albinas 
Giniūnas, Antanas Kramilius, Alfa 
Savickienė, Gražina Grybaitė, Danutė 
Ankienė, Kęstutis Ankus, Ramona 
Zakarevičienė, Ramutis Zakarevičius, 
Anita Wallis, Kęstutis Protas ir aš. 
Kalbėjome apie mažėjantį lankytojų 
skaičių bažnyčioje ir klube, apie 
vieningesnį bendravimą.

Iškilo klausimas, ar lietuvis 
kunigas galėtų atgaivinti mūsų lietuvišką 
veiklą. Atsirado abejonių dėl kunigo 
išlaikymo ir apgyvendinimo. Kramilius 
priminė, kad prelatui Butkui mirus, 
broliukai išdažė kambarius ir daugiau 
kaip pora metų laukė į Sydnėjų 
atvykstančio lietuvio kunigo. 
G.Grybaitei pasiūlius tam reikalui 
sudaryti komitetą, buvo nutarta, kad 
kitais metais Klubas sušauks bendrą 
susirinkimą šiai minčiai įgyvendinti. 
Būtų labai įdomu, jei atsirastų skaitytojų, 
kurie tuo klausimu išreikštų savo 
nuomonę spaudoje.

Aš asmeniškai noriu padėkoti 
mūsų Katalikų Parapijos atstovams, kad 
buvo atsiliepta į mano kvietimą 
pokalbiui, prieš kurį laiką atspausdintą

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 2 psl.
apklausą, klausdamas, “ar pritariate, kad 
būtų mažinamos planuotos biudžeto 
išlaidos krašto apsaugai?” Į šią apklausą 
tegalėjo atsakyti tik tie žmonės, kurie turi 
kompiuterius ir interneto patarnavimus, 
tad galima sakyti, tik krašto “grietinėlė”. 
Anot dienraščio, 67 % atsakė taip, 32 % 
ne, likusieji neturėjo nuomonės. Beje, 
“Mūsų Pastogėje” jau buvo rašyta, kad 
Lietuvos gyventojas vidutiniškai išleidžia 
degtinei apie 4 sykius daugiau negu 
gynybai.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 
Funerals of Distinction

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

“Mūsų Pastogėje”. Labai malonu kada 
organizacijos atranda bendrą kalbą, nes 
juk mus jungia tik vienas tikslas - likti 
lietuviais1.

Kai skaitysite šias eilutes, bus jau 
po metinio narių susirinkimo. Noriu dar 
kartą išreikšti asmenišką padėką mūsų 
mielai Nitai Wallis, kuri prikalbėta ir 
sutikusi padirbėti nors tik vienerius 
metus (Nitą nepadėjo parašo sekančių 
metų kadencijai), atliko daug gerų darbų 

• per tokį gana trumpą laiko tarpą. Ačiū, 
Tau Nitą, kad sutikai atidirbti metelius 
Klubo labui. Tavo įnašas buvo didelis: ne 
tik gėlėles sodinai ir laistei, salės sienas 
“pindzialiavai”, “gardynas” lopei, bet juk 
ir nebuvo nė vieno Klubo renginio, prie 
kurio ne tik organizavime prisidėjai, bet 
rankoves pasiraitojusi mielai Įsijungei ir 
į tą juodą darbą. Nustojai kitiems dantis 
“lopyti”, sakai laikas poilsiui nuo visų 
darbų, močiutės pareigos šaukia. Nėra 
abejonės, kad anūkai, kurių tikiu bus 
daugiau, turės gerą gyvenimą.

Šie metai artėja prie pabaigos. 
Direktoriai yra klausinėjami kaip ir kas 
bus Klube Naujų Metų išvakarėse. Šiais 
metais Sydnėjujc vyks Lietuvių Dienos. 
Kaip žinome, Lietuvių Dienų rengėjai 
rengia Naujųjų Metų balių, kurio 
organizacija rūpinasi jaunos kartos 
lietuvaitės, todėl, reikia tikėtis, kad 
tautiečiai galės gražiai ir iškilmingai 
praleisti paskutinį šių metų vakarą ir 
smagiai sutikti 2001-sius. Klube Naujųjų 
metų sutikimas nėra organizuojamas, 
tačiau Klubo durys liks atviros visiems.

Gerai, kad Romas Kalėda 
nagingas vyras. Štai ir vėl jis vaikšto, 
sprindžiuoja duris, galvoja kur ir kam 
“kojas“ trumpinti, statyti geresnę garsų 
sistemą. Jie su Kęstučiu Ankumi stengiasi 
padaryti galimybę turėti gerą muziką 
suvažiavusiems lietuviams į sydnėjiškių 
“atlaidus”.

Gruodžio 17 d. bus Klubo narių 
vaikų eglutė. Tėveliai, nepamirškite 
užregistruoti savo vaikučius Klubo 
raštinėje.

Baigiantis seniesiems metams, 
paprastai darome planus kitiems 
metams, galvodami ką gero galėtume 
atsiekti. Taigi, būtų labai gerai, jeigu pas 
Jus, tarp tų gerų darbelių atsirastų vietelė 
ir mūsų Klubui.

IKI PASIMATYMO KLUBE!

Algis Bučinskas

lito tarpu Australijoje, vyriausybės ir 
opozicijos bendras komitetas pravedė 
apklausą, kurios pasėkoje Australija, 
piliečių pritarimu, padidina gynybos 
išlaidas nuo 2 % BVP (t.y. apie $12 000 
milijonų) į 2.5% BVP. Neatrodytų, kad 
Australija yra mažiau saugi, negu Lietuva, 
tad toks skirtumas tarpe Australijos ir 
Lietuvos piliečių nuotaikų apie krašto 
gynybą turi būti dėl kitų priežasčių.

Dr A. Kabaila 
2000.11.19

50%
“Entuziasčių” 
gimtadienio 
šventė

Retai, bet vis dėlto pasitaiko, kad lygiai 
pusė kokios nors organizacijos narių 
būtų gimę tais pačiais metais ir tą pačią 
dieną. Taip atsitiko Melburne aktyviai 
veikiančioms “Entuziastėms”. Pagal jų 
triūso apimtį manytum žmogus, kad 
toje organizacijoje darbuojasi bent 
tuzinas veikėjų. O dabar - tik dvi: Ale
na Karazijienė ir Lilija Kozlovskienė (pa
slaptį išdavė Gražina Pranauskienė 
pasikalbėjusi su entuziastėmis per 
lietuviškąją radijo valandėlę. Jų pokalbį 
atkursime ir dar nuo savęs žinių pridursime 
kitame MP numeryje).

Atšvęsti 60-ąjį gimtadienį (nors ir 
nepasakytum) Lilijai Kozlovskienei 
Melburno Lietuvių namuose padėjo 
penkiasdešimt draugų. “Jūs esate didžiausias 
mūsų čia užygvcntas turtas,”- kreipėsi įjuos 
solenizantė, prieš dešimt metų drauge su

Popietė su dr. Rimu Kevalu

Dr. Rimas Kevalas su dukrelėmis Gintare ir Jurgita. R. Baltušytės nuotr.

Atkelta iš 3 psl.

Užklaustas, kaip pateko į A^ustraliją ir 
ką jis dabar dirba, dr. Kevalas juokaudamas 
atsakė, kad atskrido lėktuvu, o rimčiau - 
tai padėka tenka Šveicarų ekspertų 
rekomendacijoms.

Normaliai - tai dvejų ar trejų metų 
laukimo laikotarpis atvykti čionai dėl 
specialybės įsigijimo, bet dr. Kevalui vis gi 
nereikėjo tiek laukti, nes jam labai padėjo 
anglai p. Feningcr ir p. Shaw.

Dr. Kevalas čia atvyko pasimokyti ir 
darbo organizacijos - Melbourno 
Karališkoji vaikų ligoninė laikoma viena 
geriausių pasaulyje, išskyrus vaikų ligoninę 
Toronte. Čia 3 kartus savaitėje rengiami 
oficialūs seminarai, apart įvairių 
konsultacijų su gydytojais. Atitinkamai jis 
pastebėjo, kad gydytojų registratų darbas 
čia yra sunkus, nes segantys vaikučiai 
atvežami iš visos valstijos.

Užklaustas apie pirmųjų dienų 
įspūdžius Australijoje, dr. Kevalas atsakė, 
kad sunkiausia buvo priprasti prie skirtingo 
laiko ir klimato, o vėliau ir su tuom 
susigyveno.

Kas jį čia daugiausiai stebino? Tai buvo 
Good Friday Appeal, kurio metu surinkta 
1,7 milionų dolerių vaikų ligoninei, tas 
nepaprastas žmonių sąmoningumas aukoti 
labdarai, padėkos laiškai už pagydymą, ne vien 
suaugusių, bet ir pagijusių vaikų siūlymasis 
padėti rinkti aukas. Lietuvoje to nesimato, 
visko reikia prašyti

Ko trūksta Lietuvoje? Mūsų svečias 
pasakė, kad tikriems gydytojams dar trūksta 
medicinos žurnalų, nors Šveicarų projektas 
jiems parūpina daug knygų ir informacijos.

Pasibaigus pokalbiui su dr. Šumicne, dr. 
Kevalas sutiko draugiškai atsakyti į 
klausimus. Mūsų publikai rūpėjo Lietuvos 
kaimo vaikų problemos, narkomanija, 
gydytojo ir kitų profesijų atstovų gyvenimo 
sąlygos, paramedicinos padėtis, žmonių 
galimybė naudotis socialinės pagalbos 
darbuotojų paslaugomis ir jų darbo sąlygos.

Jubiliatė Lilija Kozlovskienė (kairėje) ir Alena
Karazijienė. R.Baltušytės nuotr.

vyru Mykolu, dukra Gabriele ir anūku 
Mantu imigravusi į Melburną. Kauniečių 
inžinierių šeima greitai įsitraukė (lietuviškąją 
veiklą ir labai čia prigijo. Ypač Mantas (jo 
pavardė Vaitkus). Jis ir šoka, ir sportuoja, ir 
groja, b dainuoja Mykolas, kuris nesiskiria 
su foto ir kino kameromis, viską fiksuoja 
istorijai

Darbščiąją Kozlovskiu šeimą sutiksime 
Sydnėjuje XXI-se Australijos lietuvių 
dienose. R.B.

Apskritai, dr. Kevalo nuomone, 
Lietuvoje nėra tokio vaikų aptarnavimo 
kaip Australijoje, o kaimuose vaikų 
problemomis rūpinasi šeimos gydytojai. 
Išryškėjo ir ta problema, kad Lietuvoje yra 
per daug gydytojų. Vieni iš jų geresni, kiti 
blogesni, bet visi gauna tokias pat valdžios 
nustatytas algas.

Kai dėl narkomanijos, Australijoje bei 
kituose kraštuose tai yra didžiulė problema. 
Iš savo patirties dr. Kevalas pastebėjo, kad 
po narkotikų naudojimo legalizavimo 
Šveicarijoje, ši problema dar padidėjo.

Nors dr. Kevalas nesiskundė 
pragyvenimo sąlygomis, neseniai atvykęs iš 
Lietuvos kunigas Egidijus Arnašius 
atititinkamai pastebėjo, kad daktarų 
pragyvenimo sąlygos Lietuvoje šiuo metu 
yra katastrofiškos ir kad pagal atlikto darbo 
valandas jie labai mažai atlyginami.

Socialiniai darbuotojai Lietuvoje taip 
pat atsiremia į lėšų trūkumą, nėra daug 
savanorių darbuotojų, taigi žmonės 
kreipiasi pagalbos į psichologus, kunigus 
bei į tuos tėvus kurie yra netekę savo vaikų, 
pasakojo dr. Kevalas.

Kure Amašiaus žiniomis, Žemaitijoje 
jau pradėjo kurtis klubai padedantys 
žmonėms su negalia. Viename tokiame 
klube dirba tik du žmonės, kuriems 
mokamos algos, o kiti dirba savanoriškai, 
bet ar tai vyksta kitur Lietuvoje, tai lieka 
tik atviras klausimas?

Bo šių diskusijų Melbourno Apylinkės 
Valdybos pirmininkas Andrius Vaitiekūnas, 
nuoširdžiai padėkojęs dr. Šumienci ir dr. 
Kevalui, visus susirinkusius maloniai 
pakvietė į Klubo salę prie kavutės 
pabendrauti su mūsų garbingais svečiais iš 
Lietuvos. Jie taip pat tarė padėkos žodį 
visiems susirinkusiems ir bendruomenės 
nariams, prisidėjusiems prie salės 
paruošimo, parūpinusiems kavutės ir 
užkandos.

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

sports people throughout Australia to advise their Club Committee of their 
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
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Sporto klubas “KOVAS” praneša
Krepšinio treniruotės jau vyksta šeštadieniais Auburn Basketball Stadium, 
Church Street, Lidcombc šia tvarka:

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

2. Vyresnieji (vyrai ir moterys) - nuo 2 vai. p.p. iki 3.30 vai. p.p.
Laukiame ir kviečiame naujus krepšininkus. “Kovo” Valdyba

SYDNĖJAUS LIETUVIU KLUBAS
16 -18 East Terrace, BANKSTOWN NSW 2200________

TEL.: 9708 1414 FAX.: 9796 4962

Klubas veikia:
Darbo dienomis nuo 4.00 vai., šeštadieniais ir šventadieniais nuo 12.00 vai. 

ANTRADIENIAIS UŽDARYTA

Sekmadieniais nuo s.oo iki 6.00 vai

LINKSMOJI VALANDA
VISI GARIMAI TIK PUSE KAINOS

KALĖDŲ EGLUTĖ
GRUODŽIO 17 d.

Nariai prašomi registruoti vaikus iki gruodžio 7 d. Klubo raštinėje

a. t ė et cį /niauti
Canberros pensininkų būrelio “Paguoda” valdyba praneša nariams, kad 

Kalėdų pobūvis (X-mas party) nemokami pietūs bus Woden Trades Union 
klube, Lauceston - Furzer gatvių kampas š. m. gruodžio mėn. 6 d. 12 vai.

Norintieji dalyvauti “Paguodos” nariai prašomi pranešti “Paguodos” 
valdybos pirmininkei Onai Pcčiulcvičienei tel. 6247 2506 iki š. m. gruodžio 
mėn. 4-tos dienos.

X___________________________________ ______________ /

Aukos “Mūsų 
Pastogei”

Tautiečių dėmesiui
“Mūsų Pastogės” redakcijoje jau galima įsigyti Australijos Lietuvių Dienoms 

skirtų marškinėlių su ALD emblema. Yra įvairių dydžių. Kaina $20.
Parduodami ir ženkliukai su Aid) emblema. Kaina $4.
Sekamadieniais marškinėliai ir ženkliukai su ALD emblema pardavinėjami

Sydnėjaus Lietuvių Klubo Bibliotekoje. ALD Rengėjų Grupė

t %atėi)os su “Dainos Sambūriu” i
Kviečiame visus ir iš visur apsilankyti į mūsų metinį koncertų, kuris įvyks I 

| gruodžio 3 d., sekmadienį, 1.30 vai. po pietų Melbourne Lietuvių Namuose | 
| Koncertinėje salėje.

Kainos: koncertui ir lengvoms vaišėms - $15-00.
tik koncertui - $12-00.

Vaikams iki 16 metų - veltui.
I Lauksime visų! Melbourne “Dainos Sambūrio” Valdyba I

aukotojams.
“Mūsų Pastogės” administracija

L JUpikas NSW $ 5.00
V Adams VIC $ 12.50
II. Juodvalkis TAS $100.00
L. Šilas VIC $ 5.00
V. Juod NSW $ 10.00
A. Skimbirauskas VIC $ 10.00
V. Mickus NSW $ 10.00
A Šabrinskas
Socialinės Globos Moterų

VIC $ 15.00

Draugija Melbourne VIC $200.00
J. Barila NSW $ 7.50
Ijėverienė NSW $ 5.00
Canberros “Ramovė” ACT $ 50.00
Mrs. Juta Ixscius NSW $ 7.50
K. & V. Jonušai NSW $ 5.00
Agnė Meiliūnicnė NSW $120.50

Nuoširdus ačiū visiems

KALĖDINĖS 
PINIGINĖS 
DOVANOS 
I LIETUVA 
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Šiais metais, nuo gruodžio 2 iki 

gruodžio 16, Adelaide, Melbourne ir 
Sydney Talkos skyriai vėl priima 
kalėdinius piniginius pavedimus i

Lietuvą, kurie kainuos tik $10.

Prašome kreiptis [Talkos įstaigas, 
sekmadieniais 12.30 vai. -’2.30 vai.

ADELAIDE 
MELBOURNE 
SYDNEY

8362 7377
9328 3466
9796 8662

RAUDONASIS KRYŽIUS 
IEŠKO

KOVAS 100 CLUB
The final draw and major prizes 

will be drawn on 9th Dec 2000 during 
the KOVAS golf section presentation 
afternoon.

The results will be published in 
“Mūsų Pastogė” and at KOVAS 
Newsletter stand at the Lithuanian 
Club.

KOVAS valdyba
P.S. If you are planning to take part 

in the forthcoming Sporto Šventė, you 
must be -a financial member of 
KOVAS.

I lave you paid your membership???

Pranešimas Melbourno
Pensininkų sąjungos nariams

Kas nespėjote įsigyti bilietų mūsų 
Kalėdinės šventės vaišėms, kurios vyks 
gruodžio 12 d., skambinkite A. 
Tomkevičiui tel. (03) 9859 1379 arba A 
Sadauskienei, tel. (03) 9857 5643. ą g

Australijos Raudonasis Kryžius ieško 
Jono Aleksandravičiaus (John Alexander), 
gimusio 1928.05.21, emigravusio 
Australijon.

Jei jį pažįstate arką nors apie jį žinote, 
prašau susisiekti su Raudonojo Kryžiaus 
žmonių ieškojimo pareigūnu (Tracing 
Officer) savo valstijoj. Ačiū.

Ramūnas Tarvydas

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ

KREDITO DRAUGIJA

‘Musų Pastogės” skaitytojų skola 
laikraščiui yra didesnė negu 

17 000 dolerių.
Ar Tu jau susimokėjai už 

prenumeratą?

DAUG SUŽINOSI

SKAITYDAMAS

“MŪSŲ PASTOGĘ”
Y- ■ ---. .... J

Ieškomas: Pašys Pranas (Palemonas), gimęs 1926 m. rugpjūčio 22 
d. Kaune; po karo atvyko į Ameriką ir 1948 m. išvyko j Australiją. Tėvai: Kazys Pašys, 
advokatavęs Kaune, motina - Natalija irgi iš Kauno. Pašys Pranas, jei gyvas, jo vaikai 
ar vaikaičiai, arba jo pažįstami prašomi atsiliepti.

Ieškovė: Danguolė Pašytė, sesuo, gyvenanti: 84-19 107 Street, Richmond Hill, NY, 
USA, tel. 718-441-5441; fax - 718-240-6692; E - mail: gdanguole<?ūaol.com.

Dėkinga iš anksto. Danguolė Pašytė

( Pranešimas “Lietuvos aido” skaitytojams | 
| Pranešu, kad priimu prenumeratą už “Lietuvos aidą”. Dabar “Lietuvos aido” | 
i prenumeratos kaina - pusei metų - 135 JAV doleriai, vieneriems metams - i

270 JAV dolerių.
Prenumeratos kaina JAV doleriais nesikeičia, o kita valiuta - svyruoja. Čekius 

rašyti “Lietuvos aidas” ir siųsti adresu: A. Giniūnas, 46 Buckingham Road, ' 
I Baulkham Hills, NSW 2153. Tel. (02) 9639 6064. I

“Musų 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.Zelandįjoje oro paštu - $80).

Skelbimų kaina: $330-už 1 cm per vienų skiltį ($6.60-per dvi skiltis), 
užuojautos (normalaus dydžio) - $22. Nuolatiniams klijentams ir 
lietuviškoms organizacijoms -15 % nuolaida

“Mūsų Pastogės” administracija

Musų 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, Banks town, 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.Zelandįjoje oro paštu $80. 

Užsienyje oro paštu S110.
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