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Marijos švenčių - jos paėmimo į dangų 
prisiminimas. “Ir pasirodė danguje 
didingas ženklas: moteris apsisiautusi 
saule, po jos kojų mėnulis, o ant galvos 
dvylikos žvaigždžių vainikas” (Apr 12,1). 
Šitaip mylimas Jėzaus mokinys apaštalas 
Jonas aprašo savo regėjimuose matytą 
Saulėtą Moterį - Bažnyčios, kovojančios 
prieš žemės blogį, prieš biblinį slibiną,

V v

Svč. Mergelės Marijos šventė - Žolinė (VHL15)

simbolį. Marijos dangun paėmimo dogma 
paskelbta tik 1950 m., tačiau liturginis to 
įvykio minėjimas žinomas nuo V amžiaus.

Europos tautų papročiai ir tikėjimai 
rodo, kad Mergelės Marijos į dangų 
paėmimo bažnytinė šventė priglobė 
nemaža to paties metų laikotarpio 
ikikrikščioniškųjų tradicijų , susijusių su 
svarbiausių lauko darbų baigtimi, su 

vasaros ir rudens sandūra. Tą patvirtintų 
ir lietuviškas šventės pavadinimas -Žolinė, 
Dzūkijoje dar Kopūstinė. Būdingiausias tos 
die nos pap ro tys. yra ■ neš tist baž nyčion 
pašventinti įvairių žolynų, darželio gėlių, 
pirmųjų tų metų vaisių ir daržovių. 
Pavyzdžiui dzūkės į puokštę dar įdėdavo su 
visais lapais morką, griežtį, žirnių, buroką, 
kopūsto galvą. Merginos nusipynusios 
pasišventindavo devynis skirtingų augalų 
vainikėlius. Pašventintų daržovių valgydavo 
visi šeimos nariai padalydavo su pašaru 
gyvuliams apsaugai nuo ligų. Šventintų javų 
grūdų įberdavo į aruodus, užbarstydavo ant 
pirmos sėtuvės, pradėdami sėti. 
Sudžiovintus žolynus laikydavo pirkioje už 
šventųjų paveikslų, užėjus griaustiniui, jais 
smilkydavo namus, susirgę gerdavo jų 
arbatėlę.

Senieji Žąslių apylinkių valstiečiai dar 
šio amžiaus pradžioje buvo įsitikinę, kad iš 
dirvos usnis galima pašalinti tokiu magišku 
būdu. Reikia vieną usnį išrovus drauge su 
kitais žolynais per Žolinę pašventinti 
bažnyčioje, o parnešus vėl ton pačion vieton 
įsodinti

Matyt, iš gilios senovės ė jo paprotys per 
Žolinę giminėms susitikti, paviešėti. 
Tverečėnai net sakydavę: “Kas neateina 
per žolinę, tai bus neturtingas”. Vadinasi, 
būta pareigos bendruomenės šventėje 
dalyvauti, nes nedalyvavimas užtraukia 
nelaimę. Galimas dalykas, kad šis liaudies 

tikėjimas atspindi senovinį rudeninių 
sambarių, arba Dagos šventės, paprotį, apie 
kurį žinių yra palikę XVI a. autoriai. 
Pavyzdžiui, Motiejus Strijkovskis 
“Kronikoje” (1582 m.) teigia, kad rudenį, 
“kada jau visi javai nuimti ir suvežti į 
klojimus”, rengiamos keleto kaimų bendros 
vaišės. Joms alui grūdai iš anksto suberiami. 
Šventės dieną ritualiniu būdu aukojimams 
ir puotai nuduriama gyvulių, jie čia pat 
verdami ir valgomi. Vaišėms reikalinga 
duona taip pat išsikepama rituališkai: 
naujojo derliaus miltų tešlos paplotėliai 
svaidomi iš rankų į rankas per ugnį, kol 
iškepa. Ar tai ne tolimos praeities gyvulių 
augintojų indoeuropiečių, atsibasčiusių į 
Senosios matriarchalinės Europos 
žemdirbių sritis, buities liekana?

Tokiose bendruomenės vaišėse buvo 
prisimenami ir giminės mirusieji. Aišku, 
kad nedalyvaujantis kolektyvinėje padėkos 
aukoje žmogus turėjo jausti pats save 
pasmerkiąs nepalaimai, nes Dievo palaima 
lydi tik tą, kas santarvėje sugyvena su 
gentainiais ir elgiasi pagal bendrijos 
priimtas tradicines elgesio normas. Tad 
Žolinės papročiuose yra susipynę senieji 
agrariniai bei mirusiųjų kultai, atsispindi 
gamtos solidarumas. Visa tai šiandien jau 
pamiršta, ir todėl Žolinę dažnas laiko tik 
vien bažnytine švente, dargi nesusi
mąstydamas dėl liaudiškojo jos vardo 
kilmės.

Angelė Vyšniauskaitė 
“Mūsų metai ir šventės”

Lietuvos |vykių apžvalga

NATO durys atvertos visiems laikams, 
teigia britų komentatorius

Šiaurės Atlanto Aljansui vieną kartą 
atvėrus duris naujoms narėms, posūkis 
atgal nebeįmanomas, teigia įtakingo 
Didžiosios Britanijos dienraščio “Financial 
Times” apžvalgininkas.

Pirmadienį britų dienraštyje Kings 
Koledžo Londone karo studijų profesorius 
Lawrence Freedman (Lorensas Fryd- 
manas) pažymi, kad JAV prezidentas 
George’as W.Bush’as nepasinaudojo 
galimybe sušvelninti nesutarimus su Rusija, 
kilusius dėl JAV administracijos planų kurti 
priešraketinės gynybos sistemą.

“Šis nesutarimas galėjo būti sušvel
nintas nukreipiant kitą NATO plėtros 
raundą į pietus - Slovėniją, Slovakiją, o ne 
Baltijos šalis. Tačiau ponas Bush’as dabar 
į sąrašo priekį iškėlė Lietuvą, Latviją ir 
Estiją, nors šios šalys kadaise buvo Sovietų 
Sąjungos dalimi ir turi įtemptus santykius 
su Rusija. Dabar sugrįžimo nėra”, - pažymi 
L-Freedman’as. Autorius turi galvoje birželį 
per apsilankymą Varšuvoje G.Busho 
pasakytą kalbą, kurioje JAV prezidentas 
išdėstė požiūrį į Europos ateitį. Be kita ko, 
G.Bush’o vizijoje NATO turi išsiplėsti “nuo 
Baltijos iki Juodosios jūros”.

Anot straipsnio autoriaus, “anksčiau 
dar buvo įmanoma “įšaldyti” NATO plėtrą, 
tačiau dabar durys atviros ir sunku būtų 
argumentuoti, kodėl derėtų priimti tik kai 
kurias (kandidates), ypač jei tarp nuošaly 
paliktųjų būtų tokių, kuriems iš tiesų 
reikėtų papildomo saugumo”.

Pasak komentatoriaus, šiuo metu 
vertėtų galvoti apie tai, kaip atrodys 
Aljansas po busimųjų pasikeitimų. Anot 
L.Freedman’o, priėmus naujas nares, 
Aljansas gali tapti “labiau orientuotas į 
vidaus problemas”.

Be to, plečiantis NATO, kaip ir 
Europos Sąjungos plėtros atveju, kils 
sunkumų dėl sprendimų priėmimo 
procedūrų, teks atsižvelgti į platesnius 
interesus, nepritariančios saugumo 
politikai šalys gali nulemti sprendimų 
atidėliojimą.

“Didesnis narių skaičius sudaro 
didesnę galimybę atsirasti ekonominiam ir 
politiniam nestabilumui tarp individualių 
narių, tarpusavio ginčams”, - teigia 
komentatorius.

Tačiau jis prognozuoja, Kad Aljanso 
ateityje nesudraskys prieštaravimai, o “jis 
taps kitokia institucija - visos Europos 
saugumo organizacija”.

“Jeigu taip, tai ir Rusija turės mažiau 
priežasčių jos bijoti. Išties, šio proceso 
logika veda į tai, kad jis gali būti užbaigtas 
tik priėmus Rusiją”, - teigia “Financial 
Times” komentatorius.

Kaip žinoma, Rusija kategoriškai 
oponuoja NATO plėtrai į Baltijos šalis. 
Neseniai Rusijos prezidentas Vladimiras 
Putinas pareiškė, kad arba NATO bus 
priversta priimti Rusiją, arba ji taps 
pasenusia pasmerkta nykimui struktūra.

Lietuva ir kitos Baltijos šalys siekia būti 
priimtos į NATO per 2002 metų Aljanso 
viršūnių susitikimą Prahoje.

A.Brazausko gerbėjų būrys mažėja
Per praėjusį mėnesį Algirdo Brazausko 

gerbėjų būrys sumenko - nors ateinančiais 
metais vyksiančių Prezidento rinkimų 
laimėtoju daugiau kaip penktadalis šalies 
gyventojų norėtų matyti kadenciją baigusį 
Prezidentą ir dabartinį Vyriausybės vadovą 
A Brazauską, tačiau, palyginti su birželiu, 
jį palaikančių gyventojų skaičius sumažėjo.

Birželį A. Brazauską Prezidentu norėjo 
matyti 21,3 procento, liepą -19,6 procento 
respondentų.

Apklausą, kurios dalyvių buvo 
klausiama, kurį Lietuvos viusomenės 
veikėją jūs norėtumėte matyti būsimu 
Lietuvos Prezidentu, atliko rinkos ir 
viešosios nuomonės tyrimų kompanija 
“Baltijos tyrimai”, o rezultatus skelbia 
dienraštis “Lietuvos žinios”.

Kito numatomo kandidato - Seimo 
Pirmininko Artūro Paulausko galimybės 
tapti Prezidentu didėja - liepą jį palaikė 9,5 
proc. gyventojų - 0,8 procento daugiau nei 
birželį.

Pasipildė ir dabartinio šalies vadovo - 
Valdo Adamkaus gerbėjų skaičius - jį liepą 
Prezidentu norėjo matyti 7,9 procento 
respondentų arba 0,4 procento daugiau nei 
birželį.

Seimo narį Kazį Bobelį Prezidento 
poste norėtų matyti 5,5 procento 
apklaustųjų - pusantro procento mažiau 
negu birželio mėnesį.

Sparčiai daugėja palaikančiųjų buvusį 
laikinąjį Premjerą ir ūkio ministrą Eugenijų 
Gentvilą - pastarąjį mėnesį Prezidento 
rinkimuose jį būtų palaikę 5,3 procento 
gyventojų - 2,6 procento daugiau nei birželį.

Į apklausoje pateiktą klausimą “Jei rytoj 

vyktų rinkimai į Seimą, už kurią partiją jūs 
balsuotumėte?”, 21,2 procento gyventojų 
balsuotų už socialdemokratus - 6,3 
procento daugiau nei būtų balsavę birželio 
mėnesį.

Už liberalus balsus Seimo rinkimuose 
atiduotų 9,7 procento respondentų - 
pusantro procento daugiau nei prieš 
mėnesį.

5,3 procento balsų surinktų Lietuvos 
krikščionys demokratai, nors juos 
palaikančių žmonių skaičius 0,7 procento 
sumažėjo.

Penkių procentų Seimo rinkimų baijero 
jau neįveiktų Naujoji sąjunga 
(socialliberalai), kurie surinktų 4,5 
procento balsuojančiųjų - socialliberalų 
gerbėjų būrys per mėnesį sumažėjo 1,7 
procento.

40,9 procento apklausos dalyvių 
nurodė, kad Seimo rinkimuose arba 
nebalsuotų (19 proc.), arba dar 
neapsisprendę (21,9 proc.).

Niujorko merijos atstovė negailėjo 
komplimentų Vilniui

Pirmą kartą Baltijos šalyse viešinti 
aukšta Niujorko merijos pareigūnė 
negailėjo komplimentų gerai sutvarkytam 
Vilniui, kurį įvertino kaip tikrą europietišką 
miestą ir ne kartą lygino su Milanu.

Tokius įspūdžius Niujorko mero 
administracijos įgaliotinė tarptautinio 
verslo klausimams Linda K.Gras išsakė 
trečiadienį susitikusi su Vilniaus mero 
pavaduotoju Juozu Imbrasu.

Vilniaus mero pavaduotojui L.K.Gras 
pristatė Niujorko merijos politiką 
pritraukiant užsienio investicijas į miestą.

Nukelta į 2 psL
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THimpai iš visur

■ Palestiniečių vyriausybės nariai 
pripažįsta, kad jie nebepajėgia sulaikyti 
Hamas ir Islamo organizacijų nuo 
savižudiškų išpuolių Izraelio teritorijoje, 
nors kiekvienas veiksmas iššaukia griežtą 
Izraelio reakciją ginklu prieš palestiniečių 
gyvenvietes ir politinius centrus. Rugpjūčio 
9 d. pietų metu pizza restorane Jeruzalėje 
susisprogdino Hamas narys, užmušdamas 
16 žydų, sužeisdamas apie 70. Žuvusių 
tarpe buvo 6 vaikai

■ Sekančią dieną sekė Izraelio 
ginkluota reakcija. Be to Izraelio kariuo
menė ir policija užėmė palestiniečių politinį 
centrą Rytų Jeruzalėje, Oriento rūmus, 
iškeldama virš jų Izraelio vėliavą. Užimta 
palestiniečių telefono centrinė įstaiga ir kiti 
centrai

■ Palestiniečių policija suėmė keletą 
arabų aktyvistų, įtariamų savižudiškų 
susisprogdinimų organizavimu, tačiau 
incidentai nesiliauja. Rugpjūčio 13 Haifoje 
susisprogdino Islamo Džihad narys, 
sužeisdamas bent 15 žydų.

■ Indonezijos prezidentė Megawati 
Sukarnoputri rugpjūčio 9 d. sudarė 
ministrų kabinetą. Naujasis 31 asmens 
kabinetas sudarytas iš savo srities 
specialistų, ne iš politikų, kaip būdavo 
praeityje. Prezidentė nesistengia įsiteikti ją 
į valdžią {vedusioms partijoms, o siekia 
gelbėti Indonezijos ekonomiją ir teritorinę 
vienybę.

■ Rugpjūčio 12 d. į Indoneziją 
pasitarimams su prezidente Megawati

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL

Niujorke ketinančioms steigti 
atstovybes kompanijoms merijoje 
suteikiama nemokama informacija apie 
šalies mokesčius, procedūras, reikalingas 
pradėti verslą, teikiamos teisininkų bei 
auditorių konsultacijos. Taip pat išsami 
informacija pateikiama internete, kur 
kompanijos gali siųsti savo klausimus. 
“Geležine taisykle” L.KGras pavadino 
reikalavimą į tokius paklausimus atsakyti 
per dešimt dienų.

J.Imbrasas teigė esąs susidomėjęs 
Niujorko savivaldybės patirtimi, kaip 
pritraukti kuo daugiau užsienio investicijų 
turint ribotą miesto biudžetą. Juolab, kad 
jas turėtų paspartinti ir vis realesnės 
Lietuvos galimybės tapti Europos Sąjungos 
nare.

Kalbėdama apie Vilnių, L.K.Gras 
užsiminė maniusi atvyksianti į 
pokomunistinės architektūros miestą su 
masyviais statiniais, tačiau ji buvo 
nustebiųta europinės architektūros, 
restauruotų pastatų, miesto švaros ir 
žalumos pačiame miesto centre.

Taip pat ji sveikino Vilniaus miesto 
vadovus sėkmingai išsprendus saugumo 
problemą mieste - Niujorko merijos atstovė 
naktį teigė nebijojusi vaikščioti po 
Senamiestį.

Pasak jos, amerikiečiams vis dar trūksta 
informacijos apie Vilnių ir Lietuvą, o čia 
esama tokių vietų, kurios turėtų būti 
žinomos visur. Ypač Niujorko atstovę 
sudomino nacionalinių parkų, ežerų ir 
miškų gausa Lietuvoje.

Mirė Lietuvos krepšinio 
patriarchas Algirdas Lauritėnas

Buvęs “Žalgirio”, Lietuvos ir SSRS 
krepšinio rinktinių narys 69 metų
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atvyko Australijos min. pirmininkas John 
Howard. Dėl įvykių Rytų Timore pašliję 
santykiai tarp Indonezijos ir Australijos vėl 
grįžta j normalias vėžes.

■ NATO tarpininkavimu albanų 
politinėms partijoms pavyko susitarti su 
Makedonijos vyriausybe, užtikrinant 
įvairias teises albanų mažumai 
Makedonijoje. Albanai sukilėliai nebuvo 
įsileisti į derybas, tad nėra aišku, ar po 
susitarimo pasibaigs kovos krašte.

■ Rugpjūčio 8 d. albanai sukilėliai 
užklupo ir nukovė 10 makedoniečių 
kareivių Tetovo srityje. Makedonijos 
kariuomenė pradėjo akciją prieš albanų 
kaimus šiose apylinkėse, gi įtūžę 
makedoniečiai sudegino albanų mečetę ir 
užpuldinėjo albanų namus Skopje.

■ Rugpjūčio 10 d. vėl žuvo 8 
makedoniečių kariai, 6 sužeisti, kai jų 
sunkvežimis užlėkė ant albanų sukilėlių ką 
tik padėtų minų ant pagrindinio kelio į 
šiaurę nuo Skopje.

■ Zimbabvės prezidentas Mugabe 
pradėjo naują akciją prieš anglų kilmės 
žemvaldžius. Jo partijos siunčiami pilietinio 
karo veteranais vadinami aktyvistų būriai 
užpuldinėja baltuosius ūkininkus. Jei 
ūkininkai ginasi jie tuoj policijos suimami 
ir teisiami dėl smurto veiksmų. Užpuolėjai 
yra saugūs, policijos neliečiami. Užpuolami 
ir užsienio spaudos bei opozicijos laikraščių 
korespondentai

■ JAV kongresas nutarė taikyti 
Zimbabvės respublikai politines ir 
ekonomines sankcijas.

■ JAV prezidentas George W. Bush 
paskelbė sprendimą leisti tyrimams naudoti 
žmogaus gemalines kamienines ląsteles, su 
tam tikrais suvaržymais. Naudoti galima tik 
atliekamas ląsteles, kurios normaliai būtų 
sunaikinamos.

A. Lauritėnas mirė po sunkios ligos.
A.Lauritėnas bus palaidotas šeimos 

kape.
Melburno olimpinėse žaidynėse 1956 

metais A.Lauritėnas pelnė sidabro medali 
Europos pirmenybėse 1953 ir 1957 metais 
iškovojo auksą, o 1955-aisiais - bronzą.

Su Kauno “Žalgiriu” A.Lauritėnas 
keturis kartus buvo SSRS čempionato 
prizininkas.

Iš “Žalgirio” komandos A.Lauritėnas 
išėjo 1963 metais. Vėliau šioje komandoje 
žaidė jo sūnus Arūnas Lauritėnas.

A.Lauritėnas garsėjo kaip itin 
techniškas krepšininkas, meistriškais 
kamuolio perdavimais bei metimais kabliu. 
A.Brazausko susitikimas su žemdirbiais. 
Praėjusią savaitę, penktadienį, vykęs 
premjero Algirdo Brazausko bei 
Vyriausybės atstovų susitikimas su 
žemdirbiais greičiausiai vėl pasibaigt pinigų 
dalybomis,, Vykdydama A.Brazausko 
pavedimą, Žemės ūkio ministerija rengia 
projektą, pagal kurį javų augintojams šįmet 
turėtų būt išskirta 20 min. litų tiesioginių 
išmokų.Dėl didžiulio grūdų augintojų 
spaudimo ir naujosios Seimo daugumos 
nenoro pyktis su žemdirbiais gali tekti 
sugrįžti prie valstybinio supirkimo kainų 
reguliavimo. Seimo Kaimo reikalų 
komitetas, vadovaujamas socialliberalų 
frakcijos atstovo Jeronimo Kraujelio, 
kreipėsi į Vyriausybę prašydamas nustatyti 
minimalias ribines supirkimo kainas. Šalies 
grūdų sektoriuje pakvipo sugrįžimu į 
ankstesniu laikus.

Reprezentacinės Vilniaus vietos - be 
elgetų ir įkyrių gatvės muzikantų

Siekdama pagerinti Vilniaus miesto 
centro vaizdą, savivaldybė ketina uždrausti

J.EKedys tarp vaikų, kurių šeimoms padėjo pinigais ,r t i~ j r Edmundo Katino nuotrauka

Parama gausioms šeimoms
Australijos lietuvis ketvirtą kartą 

parėmė sunkiai besiverčiančius tautiečius
Labdaros fondas “Talka lietuvių 

tautai”, steigėjas Australijos lietuvis Jonas 
Petras Kedys tęsia kilnų darbą. Vakar 
Kaune jis ketvirtą sykį įteikė pinigines 
pašalpas šeimoms, auginančioms 10 ir 
daugiau vaikų. Jos gavo po 2000 litų.

Paramą gavo dešimt šeimų iš Kauno, 
Vilniaus, Marijampolės, Šiaulių, Kėdainių, 
Šilalės, Telšių miestų ir rajonų. Šiose 
šeimose auga po 10-12 vaikų. Kalbinti tėvai 
sakė, kad pinigus skirs maistui drabužiams 
ir mokyklinėms reikmėms.

Susirinkusius į Kauno savivaldybės salę 
pasveikino miesto meras Erikas Tama
šauskas. Jis padėkojo J.P Kedžiui už kilnią 
misiją ir pasidžiaugė, kad pašalpos jau antrą 
kartą įteikiamos Kaune. Už pagalbą dėkojo 
ir kunigas Robertas Grigas. “Tai iš tiesų yra 
talka lietuvių tautai”, - sakė dvasininkas.

Salėje sėdėjusiųjų laukė ir malonus 
siurprizas: Auškalnių šeimos iš Šilalės 
rajono Kvėdarnos miestelio merginos 
padainavo kelias dainas. Vienųjų skyrė J.P 
Kedžiui. “Gražu, kad mokame dainuoti ne 
tik roko, bet ir liaudies motyvais paremtas 
dainas”, -pastebėjo J.P Kedys.

J.P Kedys šiemet paramą paskelbė 31 
laikraštyje. Į skelbimus atsiliepė 35 šeimos. 
“Išrinkau tas, kurioms labiausiai reikia 

elgetauti reprezentacinėse sostinės vietose.
Naujovę turėtų įteisinti Vilniaus miesto 

tvarkymo ir švaros taisyklių pakeitimas, 
kurio projektą rengia Savivaldybės Tvarkos 
palaikymo ir priežiūros skyrius. Minėtą 
dokumentą ketinama papildyti punktais, 
draudžiančiais prašyti išmaldos 
reprezentacinėse Vilniaus miesto gatvėse 
ir aikštėse, taip pat įžūliai rinkti aukas už 
muzikavimą ar kitokius pasirodymus.

Šiuo metu Vilniuje, ypač jo centrinėje 
dalyje - Gedimino prospekte, Pilies gatvėje, 
senamiestyje, kitose reprezentacinėse 
miesto vietose daugėja elgetaujančių 
asmenų. Vieniju sėdi pasirinktose vietose, 
kiti vaikšto po įstaigas, kavines, restoranus 
ir ten elgetauja, užkabinėja žmones lauko 
kavinėse.

Vilniaus miesto savivaldybės Socialinės 
paramos centro darbuotojai kiekvieną 
darbo dieną apsilanko gatvėse, kuriose 
elgetaujama, bendrauja su elgetaujančiais 
asmenimis, siūlo jiems socialinę paramą, 
kviečia į Socialinės paramos centrą, kur jie 
būtų nemokamai pamaitinti, siūloma 
padėti sutvarkyti dokumentus, reikalingus 
socialinei pašalpai gauti Neturintys kur 
nakvoti asmenys nukreipiami į nakvynės 
namus.

Po pokalbio išmaldos prašytojas 
dažniausiai apleidžia savo “darbo vietą”, 
bet po kurio laiko vėl ten pat elgetauja. 
Savivaldybės socialinių darbuotojų teigimu, 

paramos. Šeimos turėjo pateikti pažymas 
iš socialinės rūpybos skyrių apie gaunamas 
pašalpas ir seniūno pažymą apie turtą. 
Todėl padėjau tikrai toms šeimoms, 
kurioms labiausia reikia”, - sakė J.P Kedys, 
kuris yra vienintelis to įsteigto fondo 
rėmėjas. Kai prieš keletą metų jis spaudoje 
paprašė kitų prisidėti prie daugiavaikių 
šeimų paramos, aukotojų neatsirado.

“Labai gaila, bet valdžia neskiria 
dėmesio tokioms šeimoms. Gausios šeimos 
nerūpi nei Seimui, nei Vyriausybei, nei 
Prezidentui. Kai pasižiūriu statistiką - 
baisu darosi: Lietuvoje sparčiai mažėja 
gyventojų. Tautiškumo supratimas nyksta”, 
- mano J.P. Kedys. Jis nepalankiai vertina 
Lietuvos siekį tapti Europos Sąjungos 
nare. Anot J.P Kedžio, Lietuva, tapusi ES 
nare, praras dar daugiau žmonių.

Kitais metais į jo paramą galės pre
tenduoti 6-9 vaikus, paskui 3-5 vaikus 
auginančios šeimos. J.P Kedys per metus 
3-4 mėnesius gyvena Lietuvoje, Vilniuje, o 
likusį laiką praleidžia Australijoje. 
“Gyvenčiau Lietuvoje visą laiką, tačiau 
mane kankina reumatas, todėl žiemą man 
čia būtų labai sunku”, - sakė J.P Kedys.

□
Dainoros Lukas 

“Kauno dienos” koresp.

per dieną elgetaujantys asmenys surenka 
apie 60-70 litų sumą. Tai dažniausiai ir būna 
pagrindinis jų argumentas atsisakyti 
socialinės paramos. Deja, nei socialiniai 
darbuotojai nei policija faktiškai iki šiol 
negalėjo pakeisti mieste susiklosčiusios 
situacijos, kadangi nebuvo jokio juridinio 
pagrindo.

Vilniaus miesto Vyriausiojo policijos 
komisariato Kriminalinių nusikaltimų 
tyrimų tarnybos duomenimis, apie lOproc. 
visų pastarojo meto žmogžudysčių yra 
įvykdytos valkatų ar jiems dalyvaujant. 
Minėtos tarnybos pareigūnai teigia, kad 
nors gerai organizuoto tinklo duoklėms iš 
valkatų rinkti Vilniuje nėra, tačiau yra 
neformalus valkatų pasiskirstymas 
“kastomis”, kuo remdamiesi aukštesnės 
“kastos” atstovai kartais renka duokles iš 
žemesniosios “kastos”.

Susirūpinimą kelia ir gatvių muzikantų 
priekabiavimas prie praeivių, įkyriai 
prašant paaukoti pinigų. Vilniaus 
savivaldybė nemano, kad muzikavimas 
gatvėse yra blogas reiškinys apskritai, 
tačiau įkyrus pinigų prašymas iš praeivių 
labai dažnai piktina žmones, kai kurie net 
ima vengti gatvių, kuriose muzikantai 
įkyriai reikalauja pinigų.

(Rengiant apžvalgą naudotasi Lietimų 
grįžimo informacijos centro biuleteniais)
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Dar kartą “Mes ne tinginiai”
MP nr. 23- 2001.6.11 perskaičius 

Reginos Žemaitienės straipsnį apie “šaltus 
Australijos lietuvius” (“Mes ne tinginiai”) 
- norėčiau ir aš parašyti keletą sakinių.

Pirmiausiai norėčiau pasiklausti, kas gi 
šiame krašte Reginą nuskriaudė, kad ji 
pasiryžo apkaltinti mus pavadindama 
“šaltais lietuviais”. Kitais žodžiais tariant, 
mes esą beširdžiai ir nenorime atjausti savo 
tautiečių. Tautiečius, kurie čia atvyko 
gardesnės duonos ir šiltesnio guolio 
ieškodami!

Taip. Mes irgi buvome emigrantai, bet 
skirtumas tarp mūsų buvo tas, kad kai mes 
norėdami išvengti trėmimų i svetimo krašto 
Sibiro taigas, ar bendrai kalėjimo už nieką 
ir neklausdami ką šiame žemyne rasime ir 
kaip reikės vėl iš naujo kurtis. Atvykome į 
šj kraštą ne gardesnės duonos bei 
minkštesnio guolio ieškodami, bet vykome 
ten, kur buvo galima ramiai nuo 
“raudonojo slibino” apsisaugoti.

Palikdami savo brangią tėvynę, mes jos 
neišsižadėjome, bet laukėme kada bus 
galima vėl turėti ryšius su pasilikusiais. 
Dirbom, vargom nesiskųsdami ir iš nieko 
neprašydami, gyvenome naujose sąlygose 
ir taupėme senatvei. Vėliau, atėjus 
galimybei užmegzti ryšius su pasilikusiais 
tėvynėje, kad ir sunkiomis sąlygomis, 
bandėme mažinti pasilikusiųjų sunkią dalią. 
Tuo laiku iš čia ėjo tūkstančiai siuntinių su 
kasdieniniais reikmenimis, už kuriuos, 
išskyrus pirktinę kainą, dar reikėjo mokėti 
okupantui baisius mokesčius. Tačiau mes 
nepabūgom, bet geibėjom artimuosius bei 
tuos, kuriems toji pagalba buvo labai 
reikalinga.

O kai geležinė uždanga kiek 
prasiskleidė ir atsirado galimybė 
tautiečiams pasiekti mus, mes juo priėmėm 
su atviromis širdimis ir rankom. 
Neklausėm, ar tai būtų giminė, ar mažai 
pažįstamas. Svarbu buvo, kad tai buvo 
lietuvis. Mūsų namai ir mūsų piniginės 
buvo visiems atdaros. Viskas ką mes 
turėjome buvo įsigyta per savo triūsą ir 
prakaitą. Mes įstengėme susisukti savo 
lizdą, išmokslinti vaikus, remti lietuvišką 
veiklą ir padėti lietuviškai bendruomenei 
įvairiuose Australijos miestuose įsigyti 
Lietuvių namus, kuriuose ir šiandien 
tebevyksta toji veikla, ir visi turime kur 
sueiti ir pabendrauti. Taip pat sugebėjome 
geru elgesiu įrodyti kitataučiams, kad 
esame garbingos tautos vaikai ir padėjome 
kovoti už Lietuvos laisvę ir Nepriklau
somybės atstatymą.

Po to prasidėjo kelionės iš laisvos, 
nualintos Tėvynės pas mus. Manau, kad gal 
ne vienas prieš tai mus plūdo - 
pavadindami “naciais” ar kitokiais vardais, 
tačiau mes į tai nekreipėme jokio dėmesio 
nes žinojome, kad tokia buvo okupanto 
propaganda prieš mus! Na, o kas gi mokėjo 
už atvykstančiųjų keliones? Tada gi rubliai 
buvo beverčiai. Atvykusius, daugumoje 
reikėjo aprengti Juos mėnesiais išlaikyti. 
Vežiojome po visą didžiulį žemyną, o 
grįžtant, didžiuliai kroviniai ėjo tėvynės 
link Mus lankė ne vienas asmuo, bet gana 
daug jų. Tiesa, kvietėm artimuosius, 
draugus, net ir politikus, kartais net ir mažai 
pažįstamus, kuriems reikėjo apmokėti 
nepigią kelionę.

Turbūt nebus nei vienos seniau 
atvykusių emigrantų šeimos, kuri bent 3-4 
asmenis nebūtų pasikvietusi ir jiems 
apmokėtų kelionės išlaidas. Aš, turbūt, 
nebūsiu vienintelė, kuri atsikvietė mažai 
pažįstamą žmogų ir keletą mėnesių su pilnu 
aprūpinimu išlaikiau.

Kyla klausimas, ar tikrai mes esame tie 
“šalti, beširdžiai”, kurie atvykusių tautiečių 
nesupranta ir neatjaučia? Bet tai dar ne 

viskas. Kai nuvažiuojame Lietuvon, tai 
visada važiuojame viskuo apsikrovę, 
išleisdami sunkiai sutaupytus pinigus ir 
daug jų palikdami Lietuvoje. Dėjome į 
atkištus delnus, kitaip būtume nesveikintini 
svečiai!

Dar daugpavyzdžių galėčiau paminėti, 
k.a., tūkstančiai siuntinių vagonuose 
atriedėjo pas našlaičius, į įvairias mokyklas, 
dideles šeimas ir tt

Norėčiau paklausti p. Reginą 
Žemaitienę, ar nereikėtų jai atsiprašyti 
Australijos lietuvius už nepelnytus 
užmetimus?

Su pagarba, q

Viltis Kružienė

Į svečius pas pasaką

Prieš penkias savaite dr. Genovaitė 
Kazokienė nusprendė suorganizuoti 
vaidinimą vaikams. Buvo iškelti du tikslai: 
pirmasis - pagerinti Australijos Lietuvių 
Fondo finansinius reikalus, o antrasis 
tikslas - mūsų mažieji lietuvių 
bendruomenės nariai - vaikai, lig šiol lyg 
ir pamiršti. Reikėjo sugalvoti, kaip 
sudominti mažuosius ir aktyviau įtraukti 
juos į mūsų bendruomenės gyvenimą. 
Gimė mintis viską pradėti nuo pradžios - 
nuo pasakos. O kodėl nuo pasakos?

Pasaka visada buvo ir bus vaikų širdžių 
mylimiausia viešnia. Pasaka išreiškia tuos 
pergyvenimus, kuriuos joje sužadina 
aplinkinis pasaulis, atsiliepia į įvykius, kurie 
jaudina vaiką. Pasaka suteikia vaikams 
džiaugsmo, estetinio pasigėrėjimo. Dar 
lovelėje gulintis mažylis džiaugsmingai 
tiesia rankytes į mirgančius saulės 
spindulius ir džiaugsmingai šypsosi į 
spalvotą žaislą. Vaikas patiria, kad gražus 
žaislas ne tam, kad jį į bumą dėtum, o saulė 
per toli, kad ją pasiektum. Tačiau tai 
nesumažina žavinčios tų daiktų galios. Ir 
tai, augantis žmogus pamažu pradeda 
suprasti, kad yra daiktų, ar ypatybių kurios, 
tarsi nenaudingos kasdieniniuose 
reikaluose, bet pasidaro reikalingos vaiko 
sielai, nes tą sielą tobulina ir atgaivina. Ir 
jeigu mes, suaugusieji, sugebėsime ap
reikšti vaikui tuos grožio spindulius mūsų 
regimajame pasaulyje, kurie ne tik šildo ir 
šviečia, bet tviska naujomis spalvomis, mes 
įžiebsime vaike tuos naujus idealus, 
gimusius jo paties dvasioje. Ir taip, pasaka 
suteikia stiprias emocijas, stiprų estetinį 
įspūdį ir gaivų naujumo vėją, padeda 
pažinti save ir suprasti kitą žmogų, 
patenkinti sielos grožėjimosi troškimą ir 

tuo vaiką kelti ir auklėti. Vaiko žavėjimasis 
pasakos veikėjų veiksmais ir meninės 
tikrovės vaizdu yra kitokios prigimties, 
negu tikėjimas realiais gyvenimo 
reiškiniais. Tai estetinės kategorijos- 
sąmonės aktas, kuris audrina vaiko 
vaizduotę, žadina šviesos kupiną nerimą ir 
entuziazmą, pripildo vaiko svajones realiu 
turiniu, perkelia vaiką į tobulesnį ir 
įspūdingesnį gyvenimą, leidžia pagyventi 
vaikui fantazijos pasaulyje ir tuo pat metu 
palieka vaikui suprasti, kad tai ne 
gyvenimo, o meno reiškinys. Taigi, vaikas 
yra ištroškęs pasakos, to naujo pažinimo 
džiaugsmo. Tad mes, suaugusieji, 
pasistenkime jam duoti kuo daugiau to 
naujo pažinimo džiaugsmo, todėl ir 
pradėkime nuo pasakos. ‘

Tam tikslui pasirinkome eiliuotą Kosto 
Kubilinsko pasaką “Katinėlis ir gaidelis”. 
Kodėl pasirinkome šio poeto eiles? 
Norėjome suteikti daugiau estetinio 
pasitenkinimo jausmo. Žinome, kad šis 
jausmas ir grožio įspūdis kyla iš kūrinio 
gilaus susilietimo su poezija. Tobulos eilės 
apvaldo žmogaus sielą, sustiprina estetinį 
pasigėrėjimą ir pasitenkinimą. Poezijoj 
viskas panašu į sniego gniūžtę. Sniego 
gniūžtė, besiridendama, pati apsivolioja 
žemėmis, šapais, spygliais t.y. visu 
gyvenimu ir svajonėmis.

Šios pasakos veikėjai katinėlis, gaidelis 
ir lapė kalba, protauja ir elgiasi kaip 
žmonės. Jie išlaiko pagrindinius, 
tikroviškus būdo bruožus. Katinėlis - 
drąsus, ištikimas draugui, gaidelis - 
pasipūtęs, nepaklusnus, neatsargus, lapė - 
apsukri, gudri, klastinga. Čia parodoma, 
kaip naminiai gyvuliai įveikia miško žvėris. 
Katinėlis, du. karus pasivijęs lapę, gaidelį 
išvaduoja, o trečiąkart iš olos daina 
išviliojęs, pačiumpa lapę. Šioje pasakoje 
atsispindi liaudies požiūris į žmogų - į 
tarpusavio santykius. Jei veikėjas geras, 
ištikimas, drąsus, pasiaukojantis kitų 
reikalams, jis laimi, o jei jis klastingas, 
sugebantis apgauti už save silpnesnius - 
pralaimi ir susilaukia pelnyto galo. Iš šios 
pasakos vaikai supranta kuo mes žavimės, 
kuo piktinamės ir ko esame pamokomi. 
Taigi, jau turime pasaką. Dabar reikia šią 
pasaką perkelti į sceną. O kodėl į sceną?

Mes vaikščiojame į teatrą ne tam, kad 
praleistume laiką ar pamatytume realų 
gyvenimą. Mes ieškome teatre estetinių 
pergyvenimų, to sielos katarsio, kuriuo mes 
jaučiamės sutaurinti. Pav: auksinė karūna 
iš tikro aukso mums nepadarys tokio 
įspūdžio, kaip karūna iš geltono blizgančio 
popieriaus, kuri bus labai įspūdinga. Scena 
reikalinga sukurti tai sceniškai realybei, tai 
estetinei tikrovei. Taigi, mažojo žiūrovo 
teatras pamažu gimsta, statosi.

Norėčiau dar paliesti vieną iš svarbių 
lyčių - kalbą. Pasaka, vaidinimas ruošiami 
lietuvių kalba. O kodėl lietuvių, o ne anglų? 
Todėl, kad mes visi esame vienos tautos 
vaikai, o lietuvių kalba yra mūsų tautos 
kalba. Kalba - tai nėra vien žodynas ir 
gramatika. Kalba - tai yra forma, į kurią 
atliejama tautos dvasia. Mūsų praeitis - tai 
ne vien kryžiuočių kronikos, ne vien 
kunigaikščių viešpatavimas. Vaizdžiau ir 
tikriau mūsų tautos praeitis atsispindi 
pasakose, poetų kūriniuose, liaudies 
dainose. Kai mūsų kunigaikščiai ir vadai 
apleido savo tautą, nežinomas poetas 
lietuvis pasiliko su tauta. Ir tauta našlaitė, 
be užtarėjų ilgus metus pasakas sekė, 
dainas dainavo. Močiutės sekama pasaka, 
lankoje dainuojama pjovėjėlio daina, mūsų 
vaikus, senelius, tėvelius sujungdavo į vieną 
nedalomą vienetą - tautą. Kalba atspindi 
tautos istoriją ir gyvenimo eigą, todėl, 
mokydamasis kalbos, žmogus pradeda 
tautiškai mąstyti Kalba žmogų suriša su 
tautine bendruomene, padaro jį tikru jos 

nariu Dėl šios priežasties yra nepaprastai 
svarbu išmokti gimtąją kalbą kuo 
anksčiausiai. Kalbos lavinimo darbas turi 
būti labai ankstyvas ir labai rūpestingas.

Gerai suprantu, kad Australijos 
aplinkos įtaka turi didelės įtakos mūsų 
gimtajai kalbai, bet dėl to atsisakyti jos 
neverta, anaiptol ją reikia visokeriopai 
ugdyti ypatingai mūsų atžalose.

Būsiu labai laiminga, jei šio vaidinimo 
metu mūsų mažieji lietuviai įsimins bent 
vieną lietuvišką frazę ar žodį. Tai bus mano 
vienas iš didžiausių tikslų.

Taigi, atskleidžiau jums bene visas savo 
slapčiausias mintis ir norus, na, o dabar 
belieka jus visus, brangūs maži ir dideli 
lietuvių bendruomenės nariai, maloniai 
pakviesti į lėlių teatro vaidinimą - pasaką 
“Katinėlis ir Gaidelis” kuris įvyks š. m. 
spalio 1 dieną (nedarbo dieną) 2 valandą 
po pietų Sydnėįaus Lietuvių klube, 16 East 
Terrace, Bankstown.

Bilietų kaina suaugusiems penki 
doleriai ($5), o vaikams - veltui. Pelnas 
bus skiriamas Australijos Lietuvių Fondui.

Stengsiuosi jus visus pavedžioti naujais, 
dar nevaikščiotais takais, suteikti jums 
visiems džiaugsmo ir estetinio 
pasigerėjimo.
Iki pasimatymo Sydnėjaus Lietuvių 
klube! Mergelė Uogelė

Trispalvė sugrįžo iš 
Australijos

Gedulo ir vilties dienos išvakarėse 
Marijampolėje įsikūręs “Tauro” apygardos 
partizanų ir tremtinių muziejus gavo 
patriotišką dovaną - lietuvišką trispalvę, 
atvežtą iš Australijos.

Vėliavą muziejui įteikė nuo 1949 metų 
Australijoje gyvenanti Nijolė Čėsnaitė 
Oertel-Gruzdewski, kilusi iš Meškučio 
kaimo, esančio netoli Marijampolės.

1944-siais ji, tada kelerių metų 
mergaitė, su artimaisiais nuo sovietų 
pabėgo į Vokietiją, vėliau per Daniją 
pateko į Australiją. Jos motina, Meškučių 
mokytoja, tada išsivežė ir trispalvę.

Beveik visi Lietuvoje likę N.Čėsnaitės 
artimieji neišvengė trėmimų į Sibirą, 
Meškučiuose žuvo ne vienas partizanas. Jos 
motina Petronėlė Čėsnienė dukters prašė, 
kai Lietuva bus nepriklausoma, parvežti 
trispalvę į Marijampolę. Dabar šis noras 
įgyvendintas. Vilnonę vėliavą Australijoje 
gerokai apgadino kandys, bet prieš kelionę 
į Lietuvą N.Gruzewski pasirūpino, kad 
audinys būtų susiūtas ir sutvarkytas.

Sujaudintas šios relikvijos “Tauro” 
apygardos partizanų ir tremtinių muziejaus 
direktorius Justinas Sajauskas sakė, kad 
vėliavai bus surasta garbingiausia 
ekspozicijos vieta. Tai jau antroji kraštietės 
dovana Marijampolei. Prieš dvejus metus, 
pirmą kartą po penkių dešimtmečių 
atvykusi į Lietuvą, Marijampolės katedrai 
ji padovanojo originalų seną kryžių.

Algis Vaškevičius 
________________________ “L-R.” koresp.
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Lietuvoje

Atostogos Lietuvoje
Valstybės Diena sostinėje
Šios dienos proga ir aš su kitais 60 

žymiųjų Lietuvos žmonių gavau Gedimino 
ordiną. Visos įteikimo iškilmės vyko 
didžiojoje Prezidentūros salėje į kurią 
susirinko daug giminių ir draugų 
pasveikinti savo artimuosius. Mane 
pasveikinti, su didžiausiomis puokštėmis 
gėlių, atvažiavo draugai ir giminės net iš 
Panevėžio, Kauno ir pačio Vilniaus. O tiek 
gražiausių gėlių aš savo gyvenime nesu 
gavęs. Atvykus Prezidentui, kuris buvo 
pagerbtas visų atsistojimu, ir pasakius 
sveikinimo žodį, prezidentūros kance
liarijos vadovui AMeškauskui perskaičius 
apdovanojamojo pavardę ir jo nuopelnus, 
Prezidentas įteikė apdovanojimą, 
pasveikino ir kartu nusifotografavo. Gedi
mino ordinais buvo apdovanota mažiau, o 
daugiausiai gavo Gedimino medalius.

Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus 
įteikia Antanui Laukaičiui Gedimino 
ordiną
Įteikiant ordiną, Prezidentas paspaudė 
ranką ir pasakė, kad malonu mane ir vėl 
matyti, ypatingai čia, nes su Prezidentu ir 
jo Ponia esame pažįstami ir dirbę bendrą 
sportinį darbą jau nuo Čikagos laikų. Po 
visų oficialiųjų iškilmių, buvau paprašytas 
tarti žodį, kuriame padėkojau Prezidentui 
už ordiną ir nuoširdų bendradarbiavimą su 
Australijos lietuviais. O poniai Almai 
padovanojome puokštę iš mano gėlių.

Po šio apdovanojimo, aikštėje prieš 
Prezidentūrą vyko iškilmingas Mindaugo 
karūnavimo - Valstybės dienos oficialus 
šventės atidarymas. Čia dalyvavo ministrų 
kabinetas, Seimo nariai, kiti valstybės 
pareigūnai, tūkstantinė žmonių minia. 
Labai gražiai, naujomis lietuviškomis 
uniformomis pasipuošę dalyvavo atskirų 
kariuomenės dalinių kariai, didžiulis 
kariuomenės orkestras, kuris grodamas 
lietuviškus maršus, labai gražiai darė 
įvairius vaikščiojimo pratimus. Prezidentui 
pasakius labai patriotinę ir gražią kalbą, 
perėjus ir pasveikinus išsirikiavusius 
kariuomenės ir laivyno dalinius, Lietuvos 
himną grojant orkestrui ir giedant šiai 
tūkstantinei miniai, buvo iškelta Lietuvos 
vėliava, o už Lietuvos laisvę nuskambėjo 
trys patrankos salvės. Iškilmės buvo baigtos 
kariuomenės ir laivyno daliniams 
pražygiuojant pro garbės svečius ir visus 
susirinkusius

Pats miestas buvo labai gražiai išpuoštas 
tautinėmis vėliavomis, vyko daug gražių 
kultūrinių ir meninių parengimų, o dar 
esant gražiam orui ir visoms toms 
iškilmėms, visa tai paliko neužmirštamą ir 
labai gražų įspūdį ne tik man, bet ir kitiems. 
O mano geriausi draugai ir svečiai 
nuvykome į vieną neseniai prie Katedros 
atsidariusį restoraną ir ten labai gražiai 
aplaistėme gautą ordiną. Šios dienos 
vakare Prezidentas su Ponia, labai 
gražiame prezidentūros kieme surengė šios
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dienos proga priėmimą, kuriame dalyvavo 
gal virš 1000 kviestinių svečių. Kadangi ir 
aš gavau pakvietimą dalyvauti su ponia, o 
sesuo atvykti negalėjo, tai pasiėmiau gražią 
savo pusseserės dukrą ir dalyvavome šiame 
iškilmingame priėmime. Pradžioje sėdėjom 
su Olimpinio komiteto prezidentu A. 
Poviliūnu ir jo ponia, o vėliau prie mūsų 
prisijungė ir daugiau pažįstamų, tai operos 
solistas V. Noreika su ponia, buvęs 
premjeras M. Stankevičius su ponia, kurie 
Australijoje turi giminių ir daugiau 
pažįstamų, tarp kurių buvo ir dabartinis 
Premjeras, buvęs prezidentas ABrazaus- 
kas. Pasveikinęs jį paprašiau kaip seną 
sportininką, kad gal galėtų ateityje daugiau 
pinigų skirti sportui, nes Sydnėjaus 
olimpiadoj mūsų sportininkai taip gražiai 
pasirodė ir išgarsino Uetuvą. Premjeras 
nusišypsojo ir pasakė, kad bandys tą 
padaryti. O pats priėmimas - balius buvo 
tikrai labai gražus ir iškilmingas. 
Prezidentas visus pasveikinęs ir paskui su 
daugeliu asmeniškai pabendravęs priėjo ir 
prie mūsų stalo, pasikalbėjo ir palinkėjo 
gero vakaro. O vakaras buvo tikrai puikus, 
grojo puiki folklorinė kapela, šoko kas 
norėjo, o maistas buvo iš garsiosios 
“Stiklių” kavinės - restorano. Tai šalti ir 
karšti valgiai, kava, pyragaičiai, ledai ir 
gėrimai pagal norą. Jau gerokai po 
vidurnakčio grįžom į namus, o tais gražiais 
įspūdžiais dar gyvenu ir dabar.

Apsilankius Sapiegos ligoninėje
Ši graži garsiųjų Lietuvos bajorų - 

Sapiegų vardo ligoninė randasi kone 
pačiame Vilniaus centre, Antakalnyje. 
Pakviestas dirbti jos direktoriumi dr. 
Gediminas Rimdeika, labai gerai 
pažįstamas Australijos lietuviams, nes čia 
jis yra lankęsis ne vieną kartą. Aplankiau 
ir aš jį. Nustebau Įvažiavęs į taip gražų ir 
puikiai sutvarkytą parką, kuriame randasi 
ši ligoninė. Iki 18-to šimtmečio šis parkas 
ir rūmai priklausė garsiai Sapiegų šeimai.

Minint 60 metų nuo 1941 metų sukilimo minėjimo Kaune. A.Laukaitis dr. V.Doniela 
su ponia Dalia, G.Žemkalnis ir kiti svečiai.

Vėliau carinės valdžios čia buvo padaryta 
rusų karinė ligoninė ir po to čia keitėsi 
prancūzų (Napoleono), vokiečių ir lenkų 
valdžios ligoninės. Sovietų laikais čia irgi 
buvo karo ligoninė. Atgavus nepriklau
somybę, buvo įsteigta Sapiegos ligoninė, 
kuri nuo 1993 metų yra vienintelė ligoninė 
visoje Respublikoje, gydanti žmones nuo 
įvairių agresijų, prievartų ir nuo karo 
nukentėjusius. Čia gydosi politiniai 
kaliniai, tremtiniai, rezistencijos dalyviai, 
buvusieji žydų geto ir koncentracijos 
stovyklų bei kalėjimų žmonės, o taip pat ir 
dėl Čemobilio atominės elektrinės spro
gimo nukentėjusieji. Ligoninėje dirba per 
200 darbuotojų: 50 gydytojų, 115 slaugos

Gražūs Lietuvos kariai.
darbuotojų ir kitų žmonių, nes ligoninė turi 
savo labai gražiai sutvarkytus daržus, 
šiltnamius, sodus, kurie ligonius aprūpina 
švariais, neužterštais produktais.

Direktoriaus dr. Rimdeikos vedamas 
susipažinau su kai kuriais ligoninės skyriais, 
jų vadovais, ligonių palatomis, kurių 
vienoje, atskirame kambaryje susirgęs 
gulėjo ir mūsų geras draugas, gaila jau 
miręs, Stasys Juraitis. Lankiausi valgykloje 
ir maistas man atrodė tikrai geras. Labai 
įdomu buvo pamatyti muziejines ligoninės 
nuotraukas iš caro laikų, vėliau vokiečių, 
ir kokias patalpas paliko sovietų kariai, 
kada jie pasitraukė iš Lietuvos, o šie 
sugriauti rūmai su išplėšytais elektros ir 
kitais laidais, sudaužytais langais, išlau
žytomis grindimis ir durimis buvo palikti 
Lietuvai. Ir tokią, griuvėsiais paverstą 
ligoninę, perėmė dr. G. Rimdeika.

Jo ryžtingo darbo, pažinčių su užsienio 
ir Lietuvos įtakingais žmonėmis ir 
verslininkais pasėkoje, po 10 metų ši 
ligoninė tapo viena iš puikiausių Vilniuje. 
Bendradarbiaudamas su Amerikos, 
Danijos, Japonijos ir Vokietijos medicini

nėmis įstaigomis, dr. Rimdeikai pavyko ne 
tik sutvarkyti jau beveik visus ligoninės 
pastatus, bet ir apsirūpinti medicinine 
aparatūra, medikamentais ir kita 
technikine įranga. Ligoninė dalyvauja HI 
-CARE (Japonija) prieš atominį ir 
vandenilinį ginklą programoje. Bendra
darbiauja su Tarptautiniu ir dviem Danijos 
“Rotary” klubais. Palaiko labai artimus 
ryšius su Amerikos, Vokietijos ir Lietuvos 
medicinos ir vaistų bendrovėmis, kas labai 
palengvino visą ligoninės darbą ir padėjo 
atstatyti sveikatą daugeliui žmonių.

Už šį reikšmingą darbą dr. G. Rimdeika 
yra pristatytas Lietuvos Respublikos 
Prezidentui gauti Gedimino ordiną ir jis jį 

gaus Vasario 16-sios dienos proga.
Invalido vežimėlis Edui

Taparauskui
Gerai Australijos, ypatingai Adelaidės 

sportininkams pažįstamas ilgametis sporto 
klubo “Vytis” darbuotojas Edis Tapa- 
rauskas jau antri metai gyvena pas savo 
artimuosius Lietuvoje, netoli Elektrėnų, 
prie Kauno esančiame gražiame kaime. Čia 
jis turi savo labai gražų kambarį ir yra gerai 
prižiūrimas sodybos šeimininkų. Kartu su 
Robiu Liniausku, gavęs “Žalgirio” 
automobilį, aplankiau savo EŽY klubo 
draugą. Nudžiugo jis mus pamatęs ir tą 
malonų susitikimą labai gražiai atšventėme, 
o po mano gavimo Gedimino ordiną, kartu 
jis su savo šeimininkais atvažiavo į Vilnių 
ir čia jau didesniame būryje aplaistėme šį 
ordiną.

Edas iš Australijos į Lietuvą išvažiavo 
jau netekęs vienos kojos ir, ypatingai 
kaime, jam buvo labai sunku vaikščioti. 
Lankydamasis Sapiegos ligoninėje 
paklausiau savo gero prieteliaus d r. G. 
Rimdeikos ar nebūtų galima su jo pagalba 
gauti Edui invalido vežimėlį? Jau kitą dieną 
man pranešė, kad vežimėlis jau yra ir jį 
galima atsiimti. Kadangi aš turėjau 
išvažiuoti į “Žalgjriadą” Šiauliuose, tai 
Robis Liniauskas ir vėl su “Žalgirio” 
automobiliu į ligoninę atvežė Edą ir čia jam 
dr. G. Rimdeika įteikė šį invalido vežimėlį. 
Tai tikrai labai gražus ir kilnus daktaro 
atliktas darbas už ką ne tik Edo, bet ir viso 
mūsų EŽY klubo vardu nuoširdžiai dėkoju.

’’Žalgįriada”
Liepos 13-14-15 dienomis gražiame 

Šiaulių mieste vyko jau 12-sios “Žalgirio” 
draugijos ruošiamos sporto žaidynės, 
kuriose dalyvavo virš 1000 sportininkų iš 
visos Lietuvos, pasidalindami į atskiras 
miestų ir provincijų komandas. Šiose 
žaidynėse gali dalyvauti tik mėgėjai, 
nežaidžiantys lygų ir profesionalų 
komandose. Visos šventės vadovas buvo 
“Žalgirio” prezidentas, mums visiems 
Australijoje gerai žinomas Vytas Nėnius. 
Visos žaidynės 8-niose sporto šakose praėjo 
labai gražiai ir buvo baigta dovanų įteikimu 
ir grandioziniu pabaigos baliumi, kur visi 
dalyviai buvo pavalgydinti ir pavaišinti 
alumi. Ir man teko bent kelis kartus, kaip 
olimpiniam attache ir “Žalgirio” garbės 
viceprezidentui, sveikinti žaidėjus, įteikti 
jiems medalius ir dalyvauti jų pagerbime. 
Tai buvo puiki šventė.

A.Laukaitis
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Studijuojančių užsienyje diskusija: ar lietuvis yra rasistas?

Šiandien galima teigti, kad per 
pastaruosius penkerius metus susiformavo 
nauja Lietuvos visuomenės grupė- 
užsienyje gyvenantys ir besimokantys 
lietuviai studentai Tai jauni -18-27 metų 
amžiaus žmonės, gimę tarybiniais laikais, 
tačiau patyrę nepriklausomybės kovą bei 
nusivylimą. Jie pažįsta ir demokratiją, ir 
totalitarinį režimą. Dėl kritinės Lietuvos 
situacijos išvykę užsienin, į savo tėvynę jie 
gali pažvelgti iš skirtingos perspektyvos iš 
šono, nebūdami tiesiogiai įtraukti į tai, kas 
vyksta Lietuvos visuomenėje. Studentai 
paprastai mokosi JAV arba Vakarų 
Europoje, taigi šių šalių demokratiniai 
režimai iš esmės keičia jų nuostatas. Šie 
jauni žmonės susiduria su kai kuriomis 
Vakarų problemomis, nebuvusiomis 
svarbiomis aplinkoje, kurioje jie augo ir 
buvo auklėjami Viena tokių vakarietiškų 
problemų - rasizmas ir požiūris į atvykėlius.

Užsienyje gyvenantys studentai iš 
Lietuvos šia, gana nauja Lietuvos visuo
menei, tema diskutavo savo pašto kon
ferencijoje. Nuomonės apie tai, ar lietuviai 
yra rasistai, ar ne, skiriasi Viena žmonių 
grupė buvo įsitikinusi, kad apskritai 
lietuviai nėra rasistai. Rasizmui būtini tam 
tikri stereotipai bei prietarai (pavyzdžiui 
kad “juodukai” yra vagys), tačiau dėl 
Tarybų Sąjungos politikos ir izoliacijos 
lietuviai jų neturi. Geležinė uždanga 
neleido matyti Vakaruose, kur rasizmo 
tema yra labai svarbį gyvenančių tautų bei 
rasių.Tai priklauso ir nuo to, kaip 
įsivaizduojamas tipiškas lietuvis. Iš 
diskusijos tapo aišku, kad “tipiškas” lietuvis 
- tai paprastas darbininkas, ūkininkas, o 
ne inteligentas. Tarybiniais laikais dauguma 
buvo tokie, jie neturėjo laiko keliauti į 
sostinę ar artimiausią miestą, nekalbant 
apie kitas šalis Tarybų Sąjungoje ar net už 
jos ribų. Tokio pobūdžio izoliacija daugeliui 
žmonių neleido susitikti net su 
užsieniečiais, nekalbant apie skirtingos 
spalvos žmonėmis.

Tarybiniais laikais Maskvoje studijavo 
studentai iš Afrikos šalių, tačiau sukurtas 
jų įvaizdis buvo labai ideologizuotas: 
kapitalistai su juodaisiais elgiasi kaip su 
vergais. Sovietiniai žurnalistai (tarp jų ir 
Albertas Laurinčiukas), kuriems buvo 
leista keliauti į JAV, pasakodavo apie tokią 
pačią situaciją - juodieji yra kapitalistų 
vergai. Rasinę diskriminaciją jie vaizdavo 
per ideologinę pasmerkimo prizmę. Toks 
įvaizdis kėlė užuojautą, o ne neapykantą 
ar ignoravimą.

Diskusijos dalyvis Linas išreiškė viltį,

Nelengvai ją pasivijęs
Trinkės į kengūrą Pijus 
Ir karštai ją apkabinęs, 
Metės į tikras ristynes: 
“Keturkojį tu, drauguži, 
Atiduok mano drabužį!”

Jonatanas Lee ir Mantas Zegeris su Razorback’s krepšinioLietuvaičiai 
komandos kapitonu Derek Rucker.

kad lietuviams niekada nekils problemų dėl 
rasizmo. Kaip pavyzdį jis pateikė lietuvių 
darbininkus, Amerikoje dirbančius “juodą 
darbą” kartu su meksikiečiais bei 
“juodukais” ir neturinčiais su jais jokių 
konfliktų, nekalbant jau apie inteligentus, 
kurie buvo išmokyti visus laikyti vienodais.

Kita žmonių grupė pastebėjo, kad 
lietuviai vis dėlto yra šiokie tokie rasistai, 
po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo 
nedraugiškai žiūrintys į atvykėlius. 
Pagrindinė problema-santykiai tarp senų 
tėvų, kurie augo nematydami kitų kultūrų 
bei rasių žmonių, ir jų vaikų, nekreipiančių 
dėmesio į odos spalvą.

“Mano draugė iš Brazilijos, trečios 
kartos lietuvė, draugavo su žydu, ir jos 
senelė “šimtaprocentinė lietuvė”, verkė: oi 
vaikeli, vaikeli, kokiais laikais mes 
gyvename-žydas mūsų šeimoje? Niekada! 
Po kurio laiko draugė susirado ’’spalvotą” 
vaikiną. Tuomet senelė pradėjo šaukti: jau 
geriau žydas mūsų šeimoje, nei juodasis! 
Ką gi, pati senelė turbūt pamiršo, kad jos 
vyras kilęs iš Serbijos, kadangi save ji laiko
“meniną brasileira” (“brazile mergina”).

Ši Dianos pastaba aiškiai parodo 
lietuvių rasinės tolerancijos ribas, iškėlus 
tarprasinių vedybų klausimą. Jei jaunimas 
dėl savo mylimųjų odos spalvos nesuka 
galvos, tai jų tėvams tai nepriimtina, 
kadangi jiems svarbiau, ką pasakys kiti, 
kaip reaguos giminaičiai.

Kita nuomonė - visi žmonės iš 
prigimties yra rasistai. Rasizmas esąs

Pievoje pasivolioję, 
Priešpiečiais abu sustojo, 
Ir nustebo gi Pijušas, 
Kaip gudriai kengūra mušas, 
Su kojytėm pirmutinėm, 
Pijaus nosį “užkabina”. 

evoliucijos kelyje išsivystęs refleksas. 
Egidijus tai iliustruoja tokiu pavyzdžiu:

“Įsivaizduokite, kad į vieno kroman
joniečio (paskutinės žmonių evoliucijos 
pakopos prieš homo sapiens) teritoriją 
įsiveržė kitas, priklausantis tai pačiai 
evoliucinei pakopai, ir pirmasis griebė 
akmenį, o įsiveržėlis - ne. Tai tapo refleksu, 
ir amžiams išliko instinktas griebti akmenį, 
pamačius kažką ne itin draugiškai 
nusiteikusį. Dabar įsivaizduokite, kad šis 
įsiveržėlis buvo mėlynas ir jo ketinimai 
buvo kiek rimtesni, taigi tuometiniam 
žmogui atrodė logiška mušti mėlyną žmogų, 
nes jis yra mėlynas. Šis refleksas išliko iki 
mūsų dienų. Tiesa, šiandien mes negrie
biame akmens, tačiau širdis nėra kupina 
šiltų jausmų skirtingos odos (kultūros) 
žmogaus atžvilgiu”. Jis paaiškina, kaip 
galima atsikratyti rasizmo. Pastarosios 
nuostatos skirtingų rasių atžvilgiu rodo, kad 
prietarai bei stereotipai gali būti sunaikinti, 
jei apie žmogaus savybes spręsime 
racionaliai, o ne primetant per rasės

lietuviu kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
mūsų visų mitalas

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. 
Turint klausimų, galite skambinti Algui Šimkui tel. (03) 9578 4319.

Pijus buvęs čempionas, 
(Plunksnos svoryje laimėjęs, 
net kelis medalionus) 
Staiga taiklų smūgį dėjo, 
Taip vadinamą “nokautą”- 
Priešas griuvo kaip pašautas. 

prizinę. Nuolat didėjanti tolerancija gali 
sunaikinti tiek stereotipus, tiek rasizmą.

Šio pobūdžio diskusija rodo, kad 
Lietuvos jaunimo nuostatos rasizmo bei 
diskriminacijos atžvilgiu greit kinta - 
jaunuoliai nėra tokie nacionalistai kaip jų 
tėvai Kultūrinė įvairovė yra priimama kaip 
natūralus dalykas, nesiremiant jokiais 
nedraugiškais stereotipais bei prietarais. 
Net jei Lietuvos visuomenėje po kokių 10- 
20 metų atsirastų rasizmo apraiškų, šie 
jauni žmonės, sugrįžę iš studijų užsienyje, 
bus pagrindinė atspari jėga. Jie grįš ir taps 
prezidentais, ministrais pirmininkais bei 
merais, ar bent jau dalyvaus politikos 
kūrimo procese. Tuomet rasinė diskri
minacija turėtų išnykti iš visų Lietuvos 
visuomenės sluoksnių.

Marius Kuitniauskas 
pagal “Sociumą”

Dar kartą apie knygas

Dėl knygų siuntų, jų priėmimo ir 
išplatinimo galiu patarti kreiptis į Adomo 
Mickevičiaus biblioteką Trakų g. Vilniuje. 
Tel/fax: 620572, e-mail: info(« amb.lt, 
tinklapis: www.amb.lt. Direktorius Petras 
Zurlys (jis nuo kitos savaitės bus darbe po 
atostogų) yra ne kartą nusiskundęs, kad 
jų biblioteką aplankė didžiulės siuntos, 
kurios pateko į Vilniaus Universiteto ir M. 
Mažvydo bibliotekas. Jis ieško būdų 
kompensuoti atsiradusį stygių savo 
fonduose. Taip pat ši biblioteka kuruoja 
visas Vilniaus apskrities bibliotekas iržino 
kuri iš jų labiausiai reikalinga papildymų. 
Be to jie kuruoja Karaliaučiaus krašto ir 
Baltarusijos lietuviškas bibliotekas 
siųsdami jiems knygų.

Jie taip pat gali nurodyti (vėliau tą 
telefoną galiu rasti ir aš) ), kaip susisiekti 
su Knygos mylėtojų draugija, kuri taip pat 
platina knygas labiausia skurstančioms 
bibliotekoms. Vėliau, jeigu aktualu, galėsiu 
pasidomėti, per kur geriau nukreipti 
knygas į kitus regionus.

Su linkėjimais,
Žilvinas Bieliauskas

Ttaoj po draugiškų kautynių, 
Žvėrys Dulkei sugrąžino, 
Jam taip brangų kombinzoną; 
Draugiškai jiems pamojavęs, 
Dulkė tolyn išvažiavo, 
Į saulėlydį raudoną...

__________Stasio Montvido eilės ir piešiniai
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Australijos Lietuvių Dienos 2000 Sydnėjuje NEBIJOKIME KLAIDŲ

“Mūsų Pastogės” Nr. 32 atspausdintas 
Australijos Lietuvių Dienų 2000 m. 
Sydnėjuje Atskaitomybės Patikrinimo 
aktas, datuotas 25.6.2001, papildo ir 
patikslina 31.5.2001 surašyto prelimi
narinio akto pirmuosius du paragrafus. Su 
ALB Krašto Valdybos žinia ir pritarimu, 
skelbiame likusius preliminarinio akto 
paragrafus ir pastabas.

. ALB Sydney Apylinkės 
Kontrolės komisija

Atskaitomybės Patikrinimo 
Aktas (tęsinys)

3. ALD rengėjų grupės žinioje dar yra 
likę 108 marškinėliai. Jų savikaina buvo 
po $15-35 kiekvienas, tačiau dabartinė 
reali jų vertė būtų po $2-00, t.y. juos 
reikėtų vertinti bendra $216 suma.

4. “Talka” valdyba buvo pažadėjusi 
paremti ALD rengėjų grupę $ 500 auka, 
jei ALD leidinys būtų buvęs spausdinamas 
per “Talką”. Leidinio paruošimui užsi- 
vilkinus, ši sąlyga negalėjo būti išpildyta, 
tad šios aukos įnešimas į ALD rengėjų 
grupės sąskaitą priklausys grynai nuo 
“Talkos” valdybos sprendimo ateityje.

5. Svarbiausią pajamų dalį sudarė 
įplaukos už parduotus renginių bilietus. 
Bilietus atspausdinus nebuvo surašytas 
aktas. Jie nebuvo iš anksto numeruoti. Tuo 
būdu nėra tikslių žinių, kiek'bifietų buvo 
atspausdinta. Rengėjų grupės narės galėjo 
tik apytikriai apskaičiuoti, iš ko susidėjo 
gautos pajamos.

6. Pajamos už programas buvo 
surenkamos aukų forma. Nebuvo galima

Alė Liubinienė
Avietė ir likęs gyvenimas

Tęsinys, pradžia MP Nr. 1-33

Aplinkui stovėjo mediniai suolai, kurie 
jau buvo užimti. Kai kurie žmonės turėjo 
pasitiesę gūnias ant žemės savo šeimoms 
atsisėsti. Kiti sutūpę ant drėgnos žemės kur 
bepapuolė. “Tadek, čia yra tikra slėptuvė, 
o ne tokia kaip tas rūsys pas Herr Kohl.” 
“Tikrai bombos negalės pramušti šito 
kalno. Ale, mes esam čia saugūs.”

Girdėjau žmones barantis dėl vietos. 
Kūdikiai ir vaikai verkė. Man darėsi bloga 
nuo biauraus prakaito kvapo ir baimės. Kai 
užsidarė didelės durys į lauką, visi nuščiuvo. 
Neužilgo prasidėjo bombų spiegimai ir 
sprogimai. Moterys ir vaikai klykė ir verkė. 
Kaip visada aš susiriečiau į kamuolį ir 
bandžiau melstis, bet negalėjau. Tadek 
prisiglaudė prie manęs. Jis laikė rankas 
užsidėjęs ant ausų, o jo širdis plakė garsiai, 
lyg pagauto paukštelio. Aš irgi užsikišau 
ausis, laikydama atidarą bumą. “Vaikai, 
nepamirškit išsižioti per bombardavimą, 
nes kitaip jūs galit apkursti,” aš prisiminiau 
mamos įspėjimus.

Kai slėptuvė drebėjo nuo bombų 
sprogimo, aš mėginau save įtikinti, kad tai 
buvo tik blogas sapnas, kartu įsivaiz
duodama, kad glosčiau ir šėriau Avietę 
mano tėviškėje. Galvojau apie Velykinius 
kiaušinius, kuriuos mes dažydavom, apie 
žaidimus kuriuos mes vaikai žaisdavom, 
papuoštą, maistu apkrautą Velykinį stalą 
ir visą pasiruošimą prieš šventes. 
Prisiminiau, tėvas keletą savaičių prieš 
Velykas sumaišydavo saują kviečių ir žemės 
kibire, užpildavo vandens ir, suspaudęs tą 
drėgną mišinį, išversdavo ant lėkštės lyg 
smėlio pilaitę. Kviečiai visada sudygdavo 

patikrinti, kiek buvo įplaukų už parduotus 
ženkliukus (emblemas), jų pardavimo 
kaina nuolat keitėsi, o po Australijos 
Lietuvių Dienų jie buvo veltui dalinami.

7. ALD Rengėjų grupė nevedė Kasos 
knygos. Gauti tik daliniai išlaidų 
pateisinamieji dokumentai

8. Kontrolės komisija turėjo sunkumų 
susisiekti su ALD iždininkėmis. Su jomis 
buvo galima susirišti tik telefoniniais 
pasikalbėjimais.

Pastabos ateičiai:
1. Į rengėjų grupę būtinai turi įeiti 

kompetentingas iždininkas.
2. Yra būtina kuo anksčiau užsi

registruoti Australian Taxation Office ir 
gauti “Australian Business Number”.

3. Bilietai Sydney parengimams buvo 
per vėlai atspausdinti ir per vėlai pradėti 
pardavinėti. Iš anksto bilietus įsigiję 
žmonės visuomet į renginius nueis, gi 
neįsigiję - pareis nuo tos dienos nuotaikos.

4. Pasirenkant sales renginiams, svarbu, 
kad jos nebūtų per toli nuo centro. 
Pasirašant sutartis dėl salių nuomos, svarbu 
susitarti dėl visų galimų išlaidų, numatyti 
visas galimas papildomas išlaidas.

Jei bilietai platinami per agentūras, šios 
agentūros komisas gali viršyti gaunamas 
pajamas.

5. Būtina griežtai prižiūrėti išlaidas. 
Sydney renginiuose ypač daug kainavo 
apšvietimas ir dekoracijos per šokių šventę. 
Tiek šokėjams, tiek choristams brangiai 
atsiėjo vakarienės. Sydney

Kontrolės komisija
(VPatašius) (A.Reisgys)

(VŠliogeris)
Sydney, 31.5.2001

Velykoms lyg didžiulis, žalias kalnas. Mama 
ant jo uždėdavo balto porceliano ėriuką, 
pagerbti Dievą. Kaip gražiai tas 
papuošdavo mūsų iškilmingą stalą. Mama 
visada iškepdavo kiaulės galvą. Tarp jos 
atdarų nasrų ji įdėdavo margutį, 
apsupdama ją ant lėkštės su žalumynais. 
Po to papuošimo, kiaulės galva buvo dar 
skanesnė negu ji atrodė. Mėgiamiausias 
patiekalas buvo riešutų pyragas. Man 
patiko jo riešutų ir vaisių skonis. Per 
kiekvienas Velykas aš negalėjau sustoti jo 
valgius. O dar buvo ir babka. Aš visada 
galvojau, kad mama buvo geriausia šito 
pyrago kepėja mūsų kaime. Ji dirbdavo nuo 
ankstyvo ryto paruošdama mieles, 
įmušdama orą j tešlą, tada iškepdama ir 
papuošdama. Kiekvienas, kuris užeidavo 
pas mus per Velykas, gyrė jos babką. ‘Tavo 
babka yra drėgna, aukšta ir minkšta. Tb esi 
labai gera kepėja.” Nuslopint savo baimę 
per bombardavimus, aš visada save 
ramindavau galvodama apie malonius 
prisiminimus.

Kai sprogimai sustojo, durys atsidarė ir 
mus išleido iš slėptuvės. Oras lauke buvo 
pilnas parako dūmų ir dulkių. Viskas aplink 
mus buvo pasikeitę. Prieš bombardavimą, 
šitas mažas kaimelis buvo ramus. Jo 
gyventojai triūsėsi pasiruošdami Velykų 
šventei. Dabar, žvalgydamasi aplinkui, 
negalėjau suprasti kaip per tokį trumpą 
laiką jis pavirto į griuvėsius. Mačiau 
sužeistus gyvulius ir staugiantį šunį. Kur 
bežiūrėjau, degė gaisrai. Aplinkui buvo 
tikra pekla. “O kas atsitiko tiems žmonėms, 
kurie nespėjo atbėgti į slėptuvę?” aš 
sušnibždėjau Tadek į ausį. “Nesirūpink apie 
juos... Bėkim greičiau kiaušinių pirkti...”

Lėkėm toliau tarp degančių namų,

Skaitant “Mūsų Pastogės” puslapius 
apie Sydnėjuje vykusias Lietuvių Dienas, 
gaunasi įspįūdis, kad nenorime prisipažinti 
klaidų ir iš tų klaidų pasimokinti, kad 
ateityje tokių veiksmų vengtume. O juk 
nėra nieko geriau negu objektyvi sava 
kritika po atliktų darbų.

Man dar yra įdomu sužinoti keletas 
klausimų kurie iki šiol nepasiekė visuo
menės:

1. Bilietai į parengimus, nenu
meruoti, jokių aktų bilietų perdavimų ar 
perėmimų nebuvo? Neparduotų bilietų 
sunaikinimas ir atsiskaitymas? Kitaip 
sakant imk, platink ir kiek grąžinsi pinigų, 
tiek bus gerai. Suprantama, kad mes 
eiliniai sutvėrimai, nelabai mokam skai
čiuoti galvas, bet.yra sakoma, kad daleiskim 
žmonių Naujų Metų baliuje buvo daugiau 
negu skaitėme spaudoje parduotų bilietų 
skaičių. Kam tikėti?

2. Buvo dvi diplomuotos 
iždininkės, įdomu kokios rastos 
atskaitomybės knygos? Ar teisybė, kad 
būdamos dvi nesutarė kam kokios pareigos 
priklausė ir nei viena net neužvedė 
paprastos “cash book”, elementarinės 
pajamų-išlaidų knygos? Nekalbant apie 
pavienių paruošimų atskaitomybę? Ar 
teisybė, kad iždininkių negalėjo “pri
sivilioti” tikrinant dokumentaciją? Ar 
teisybė, kad tikrumoje galima sakyti, kad 
iždininko kaip ir nebuvo?

3. Kas paruošė atsiskaitymo 
pranešimą? Ar tiesa, kad ir šis darbas 
atiteko Revizijos Komisijai?

4. Ar buvo išimtas GST nu
meris? Žiūrint į apyskaitą, kažkas ne taip 
balansuojasi GST skaičiuose.

aplenkdami bombų duobes. Prabėgom pro 
šalį negyvo katino, kuris buvo pusiau 
apipiltas žemėm nuo sprogusios bombos. 
Bet niekur nestojom, o tik bėgom ir bėgom 
kol atsiradom prie krautuvės, kurioje 
turėjom gauti kiaušinius. Bet ten 
neberadom nei krautuvės, nei kiaušinių. 
Tiktai degančius griuvėsius. Persigandus, 
aš stovėjau ten drebėdama lyg pablūdus. 
“Stebuklas... Tikras stebuklas... Mes dabar 
galėjom gulėti negyvi toje krautuvėje...” 
Tadek pašnibždėjo man į ausį.

PO keletos savaičių tas baisusis Velykų 
šeštadienis pasimiršo. Mano sesuo žaidė su 
skudurine lėle, o mano brolis dėliojo vieną 
ant kito akmenukus ir gabaliukus medžio. 
“Ką tu čia statai?” aš paklausiau jo. “Čia 
yra mūsų senasis tėviškės namas,” jis 
atsakė, žiūrėdamas į mane nuliūdusiomis 
akimis, ir vėl toliau dėliojo. Jis irgi turi būti 
pasiilgęs mūsų tėviškės, aš pagalvojau.

“Ale, mes nebeturim vandens daugiau. 
Še tau kibirą. Bėk ir parnešk,” mama mane 
pašaukė. Kaimo šulinys, iš kurio mes nešėm 
vandenį, buvo tik keletą minučių ėjimo nuo 
mūsų buto. Ten stovėdama aš pumpavau 
vandenį, kai be jokio įspėjimo kulkos 
pasipylė aplink mane. Aš parkritau ant 
žemės. Kulkoms sproginėjant aplink, aš 
buvau tikra, kad šį kartą neištiksiu gyva. 
O, Dieve, kaip aš norėjau dar gyventi. Iš 
išgąsčio, praradau sąmonę. Kada 
atsipeikėjau, viskas vėl buvo ramu. “Ale, 
tu niekada negali padaryti nieko gerai Net 
ir kibiro vandens negali parnešti be 
apšaudymo,” išgirdau savo persigandusios 
mamos baką, padedančią man atsikelti. 
Kai mes grįžom namo, abidvi drebėjom 
kaip drebulės lapai, o per jos skruostus 
tekėjo ašaros. Pasaulis aplink mus vis 
bjaurėjo ir bjaurėjo. Mama pasidarė 
nervuota ir pradėjo dažniau pulti į paniką.

Tą dieną aš nebeiškišau nosies į lauką. 
Net nenuėjau prie upėtakių prūdo prirauti

5. Ar neturėjo figūruoti apie 
$5000 priklausantys ATO? Ar nebus dar 
daugiau skolų ar pabaudų?

6. Ar teisybė, kad ALB Krašto 
Valdyba perdavė spaudai ne pilną Revizijos 
Aktą? Ar tuo Valdybos nariai nesijaučia 
klastojimo bendrininkais?

Aš skaitau, kad jei tai yra teisybė, visi 
aukščiau minėti nusikaltimai yra daugiau 
negu rimti. Kas nors turėtų nešti atsa
komybę. Kodėl ALF randa pareigą ap
mokėti nuostolius už klaidas, kurias jie 
patys nepadarė? Juk tai lietuvių suaukoti 
pinigai ne tokiems tikslams? Jeigu mano 
aukščiau minėti klausimai atitinka tikrovę, 
tuokart peršasi mintis gal tai nebuvo iš
eikvojimo nusikaltimas?

Ar teisybė, kad buvo parengimų 
vadovių ultimatumai, kad turi būti taip 
“kaip aš noriu, arba aš viena darysiu ir visus 
pinigus prie durų pasiimsiu”. Tokiems 
grasinimams nusileista. Ar neturėtų tie 
asmenys dabar jausti atsakomybės jausmą? 
O gal vadovė kalta už sutikimą?

ALB Krašto Valdybos prašymas 
sąmatų iš ateities Lietuvių Dienų rengėjų 
yra bereikšmis, nes abejotina ar atsiras toks 
ateities vienetas, kuris nesupras savo 
veiksmų pareigos. Ponios ir panelės, 
prisipažinkite, kad neturėjote supratimo ką 
darėte, rezultate muškitės į krūtines ir 
pamaldžiai prisipažinkite, kad “be vyrų jūs 
be galios”.

Algis Bučinskas

Mano tevar Blomberge
žolės mūsų paršiukui, kuris jau buvo 
užaugęs į didelį paršą. “TU, kiaule, aš tau 
daugiau neberausiu žolės. Yra per daug 
pavojinga man ten eiti Per daug lėktuvų 
skraido aplink, kurie šaudo į žmones. Aš 
nenoriu mirti dėl to, kad tu mėgsti žolę,” 
pikta, išliejau jai savo tulžį. Bet kiaulė tik 
sukriuksėjo man, ir vėl patogiai atsigulė į 
šiaudus. “Tik kiaulės gali būti tokios 
savimeilės,” aš šūktelėjau jai atgal, 
treptelėjus koja.

Užpuolimai žemai skrendančių nai
kintuvų vis tanke jo. Mano tėvas tebeturėjo 
dirbti laukuose. Jo draugas lenkas jam 
paskolino savo švarką su didele, geltona ‘P’. 
“Pilotai šitų lėktuvų yra lenkai, kurie 
atskrenda iš Anglijos. Jie niekada nešaus į 
savo tautiečius,” Kazimiersz užtikrino tėvą. 
Man atrodė, kad tėvas juo tikėjo, nes jis 
nenustojo dėvėti to švarko.

(bus daugiau)
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“Pynimėlis” po sėkmingo koncerto Melbourne
D.Didžienės nuotr.

Padėka
“Pynimėlis” - geriausias Lietuvoje 

tautinių šokių ansamblis iš Panevėžio, mus 
sužavėjęs savo energija , jaunyste, dainos 
ir muzikos grožiu bei šokių grakštumu, 
įvairumu ir tempu, laimingai grįžo namo.

Liekame su maloniais prisiminimais ir 
dėkojame visiems, prisidėjusioms prie jų 
sėkmingos koncertinės kelionės. Ypatingą 
padėką reiškiame Sydnėjuje Viktorui 
Sliteriui, Birutei Aleknaitei, Aldonai

Geležinio Vilko ordino kavalieriui, vyr. 
skautininkui Jonui Zinkui sugrįžusiam iš 
ligoninės, sveikatos ir šviesesnės ateities 
lietuvių skautininkų vardu linkiu.

Teodoras J. Rotcas

Musų Mirusieji

Dar viena mirtis
Š. m. rugpjūčio 1 d. savo namuose, Padstow, NSW, mirė a. a.. Pranas Jakštas, 

gimęs 1923 m. balandžio 23 d. Vilniuje.
Po žmonos mirties, velionis gyveno vienas, o sūnaus šeima gyvena atskirai.
Palaidotas rugpjūčio 7 d. Rookwood kapinių Lietuvių sekcijoje.

• MPinf.

Gauta žinia, kad š. m. rugpjūčio 14 d. mirė a.a. Vaclovas Saudargas.

A +A Jurgiui Dehn
mirus, užjaučiame seserį Lilly Jusaitienę ir artimuosius.

Canberros Lietuvių bendruomenės ' 
Sąjungos valdyba

Pranešame, kad mirė Geelonge a.a. Liuda Skapinskienė.

Stasiūnaitienei ir Onutei Kapočienei, 
Viktorui Martišiui ir veikliajamTed Reiley, 
Adelaidės Apylinkės Valdybai ir jos 
pirmininkei Jūratei Grigonytei.

Ypatingai nuoširdžiai dėkojame 
visiems šeimininkams, kurie globojo 
“Pynimėlio” šokėjus, dainininkus, 
muzikantus ir rėmėjus.

Ačiū visiems gausiai apsilankiusiems 
“Pynimėlio” pasirodymuose.

□

“Gintaro” tautinių šokių ansamblio 
,. tėvų komitetas.

Neužtenka, kad visais varpais disonansu 
nuskambėjo Lietuvių Dienos, neturiu 
nieko gero pasakyti ir šiose eilutėse. Turime 
gražiausius Lietuvių namus lietuviškame 
pasaulyje užsienyje... Besididžiuodami jais 
žiūrime, kad juos lanko, daugumoje, tik 
apmokami tarnautojai. Nariai, kurie 
religingai lankė juos ir rėmė, šiandien jau

The Sculptors Society paroda 
2001.08-09.07 Sydnėjuje

The Sculptors Society šiais metais 
švenčia savo 50 metų jubiliejų. Ta proga 
buvo surengta neeilinė paroda, kurioje 
išstatyta apie 200 skulptūrų. Paroda vyksta 
Darling Park galerijoje, IBM/Herald Budd
ing, 2001 Sussex ir Market gatvių 
kampiniame pastate. Modernaus stiliaus 
rūmai turi daug privalumų ir labai tinka 
skulptūrų parodoms, nes antrame aukšte, 
be didokos ir plačios galerijos supančios 
ratu pirmojo aukšto didelę menę, dar yra 
palikta daug erdvės eksponatams gerai 
išplanuotame sodelyje. Ten, esant gražiam 
orui, susirenka daug tarnautojų pietų 
pertraukos metu. Šiose patalpose jau ne 
pirmą kartą vyksta draugijos valdybos 
rengiamos skulptūrų parodos.

Keramikė - skulptorė Jolanta 
Janavičienė yra ilgametė valdybos narė ir 
parodose dalyvauja su savo kūriniais, kurių 
kryptys, stiliai, tematika ir medžiagos 
pasirinkimas dažnai mainosi. Dabartiniu 
metu ji dažnai naudoja metalą t.y. bronzą 
savo kūriniuose. NSW gubernatorė, 
profesorė Marie Bashir AC atidarė 
jubiliejinę parodą, dalyvaujant gausiam 
būriui skulptorių ir kviestinių svečių. Kaip 
ir pereitais metais, paroda nepasižymėjo 
avangardo meno kūriniais. Realizmo įtaka 
nenuginčijama kai kurių vyresnio amžiaus 
skulptorių darbuose. Tačiau netrūksta 
menininkų, kurių polėkiai pralaužia šiuos 
konservatyvius, saugius rėmus. Jų darbai 
pasižymi drąsia kompozicija, įdomia 
tekstūra, kurioje dominuoja medžio rievių 
išryškinimas, akmens gyslų piešiniai ir 
netikėtų formų priešprieša. Šitų skulptūrų 
“meninę raišką lemia tema.” O kitose 
atsiveria menininko vaizduotės, jausmų ir 
intelekto pasaulis.

Parodos lankytojai neapsivils pašventę 
porą valandėlių šiam renginiui. Tarp gausių 
eksponatų kiekvienas ras, kurie atitiks 
asmenišką skonį ir meno sampratą.

Sydnėjaus los
ilsisi besibaigiančiose Lietuvių sekcijos 
kapinėse. Ilgametė Klubo svetainės 
šeimininkė Genė Kasperaitienė, padėjusi 
sudilusį samtį, atsigulė į ligoninę. Sveikatos 
jai. Naujųjų šeimininkių žemaitiški blynai 
neatstoja bulvinių blynų su spirgučiais ir 
grietine. Pietuose šeštadieniais vėjai 
gaudosi po valgyklą. Nėra valgytojų.

Klausiame, kur mūsų vidurinioji karta, 
kur jaunimas, kuriam Lietuvos vėliavą 
pačiupinėti nėra laiko? Likę keli dar 
darbingesni tautiečiai, taip pat ligų apsėsti, 
nesiskundžia ir velka tą girgždantį 
bendruomenės vežimą. Jį patepti jau nėra 
su kuo.

Turėjome lietuvius kapelionus ir pilną 
bažnyčią tikinčiųjų. Iškeliavo mūsų 
kapelionai, ir nepasirūpino iš lanksto, kas

Neapsivils jie ir suradę Jolantos 
Janavičienės bronzos skulptūrą “Banga”. 
Skulptorė joje išryškina vandens dinamikos 
ir metalo statikos netikėtą, bet 
intriguojančią priešpriešą. Vandens 
skystumas - sraunumas ir lūžtančios bangos 
trajektorija yra įamžinti bronzos masėje, 
kaip fotonuotraukoje pagautas galingas 
judesys. q

Isolds Poželaitė - Davis, AM

Padėka
Rugpjūčio 12 d. Sydnėjaus Lietuvių 

klube dramaturgo Algirdo Landsbergio 
kūrybos literatūrinė popietė praėjo 
neeilinio pasisekimo nuotaikoje.

Nuoširdi padėka popietės iniciatorei 
Danai Skorulienei, kuri sumanė ir 
įgyvendino šios dramos pristatymą. 
Ypatinga padėka rašytojai Elenai 
Jonaitienei už įdėtą darbą - montažo 
paruošimą ir pristatymą. Ačiū skaitytojams 
- aktoriams: A. Bučinskui, M. Cox, I. 
Dudaitienei, S. Jaraminienei, O. 
Maksvytienei, dr. L. Popenhagen, V. 
Ratkevičiui, K. Stašioniui, dr. A. 
Šarkauskui, J. Šarkauskui V Šliogeriui

Už specialiai parinktą muzikinį 
montažą ačiū dr. R. Zakarevičiui. Kęstučiui 
Ankui už pritaikytus garsus ačiū. Būrelio 
narėms už kavą ir pyragaičius- ačiū, ir ačiū 
gausiai apsilankiusiems, tai atpildas 
rengėjams.

Lietuvių klubo 
Bibliotekos Bičiulių Būrelis 

aptarnaus likusius tikinčiuosius. Girdime 
balsų, kad mums reikia lietuvių kunigo, bet 
tų balsų nematome ir negirdime 
lietuviškose pamaldose. Bandė mus gelbėti 
atvykę kunigai ir vyskupas iš Lietuvos. 
Pamatę saujelę tautiečių mūsų bažnyčioje, 
negalėjo sugrįžę į Lietuvą pasakyti, kad 
mums reikia kunigo... Štai ir paskutinis 
nuoširdus australas Fr. Roger, mūsų 
kapelionas, turėjo padaryti išvadą dėl 
tolimesnio mūsų aptarnavimo.

Čia kelios pabirios mintys, Tūrite laiko 
iki susirinkimo apsispręsti ir pagalvoti, kur 
mes eisime be dvasinio kapeliono? Ar gal 
jis mums jau nebereikalingas? Quo vadis 
Sydnėjaus lietuviai?

Antanas Kramilius

A + A Peter Kęstučiui Mačiuliui
mirus, po ilgos ir sunkios ligos Geelongo miesto ligoninėje, 
skausmo valandoje tėvams: Janinai ir ilgamečiam Sąjungos 
kasininkui Vytui bei visiems šeimos nariams reiškia gilią užuojautą 
ir kartu liūdi.

Geelongo Lietuvių S-gos klubo 
valdyba ir nariai

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 
Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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BALIUS
Saturday, September 1st, 2001 
Šeštadienį, Rugsėjo 1-mą, 2001m 
Lietuvių Namuose, 44 Errol St, North Melbourne

IspaniŠkį muzikantai
Vakarienė, pyragai ir kava

Gėrimai perkami prie baro
BOOKINGS $45

Audrius Skeivys - 0403 233 628

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
16-18 East Terrace, BANKSTOWN NSW 7200 

(P.O. BOX 205, BANKSTOWN NSW 1885)
Tetf.: 97081414 Fax: 9796 4962

www.lfthuaniandubxxu.au

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

ANTRADIENIAIS UŽDARYTA

VALGYKLOJE
Jūsų atsilankymo laukia 

šeimininkė Regina
Išbandykite naujus patiekalus: 

Žemaitiškus ir kitos rūšies blynelius...
PAKEISTOS DARBO VALANDOS:

Penktadieniais nuo 6.00 iki 9.00 
Šeštadieniais nuo 1130 iki 2.00 ir nuo 6.00 iki 9.00 

Sekmadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai.

RugpiOčio 26 d. 1.00 vai. 
OPRANIZACIJU PIRMININKŲ 

POSĖDIS

Rugpjūčio 30 d. 12.00 vai.

Pensininkų popietė

Spalio 7 d. 2.00 vai 
TURGUS

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

NARIAI PRAŠOM UŽSIMOKĖTI METINĮ NARIO MOKESTĮ

Narių ir svečių kifocmadjal.

(f Vaikai, tėvai, seneliai ir kaimynai nuoširdžiai kviečiami atvykti

i Lėlių teatrą.
Statoma lietuviška pasaka “Katinėlis ir gaidelis”,
praves Mergelė Uogelė Sydnėjaus Lietuvių klube spalio 1 (L,
ilgojo savaitgalio pirmadienį, 2 vai p.p.
Suaugusiems įėjimas $5, vaikams veltui.
Pelnas skiriamas Australijos Lietuvių Fondui Rengėjai

AR JAU 
SUMOKĖJAI 

MUSŲ PASTOGĖS 
PRENUMERATĄ?

Aukos “Musų Pastogei” 
K. Scitnickienė 
J. Ladygienė 
G. Arienė 
A. Snarskis 
Dr. B.Vingilis 
Dr. V.Barkienė
Nuoširdus ačiū visiems aukotojams!

“Mūsų Pastogės” admininstracija

NSW 
NSW 
NSW 
NSW 
NSW 
NSW

$14.00
$5.00
$15.00
$25.00
$20.00
$50.00

ALB Krašto Valdybos pirmininkei išvykus j PLB suvažiavimą, visais Krašto 
Valdybos reikalais nuo rugpjūčio 9 d. iki rugsėjo 3 d. prašome kreiptis į 
vicepirmininką Balį Stankūnavičių tel. 03 9807 1742, balys s@hotmail.com, arba 
PO Box 128, North Melbourne VIC 3051.

Informacija Teatro mėgėjams
Pranešame, kad Helmutas Bakaitis, žynius NIDA teatro režisierius pats vaidina 

Belvoir St Downstairs Threatre, Surry Hills spektaklyje My Head Was A 
Sledgehammer (Mano galva buvo kūjis).

Spektakliai vyks iki rugsėjo 2 d.
ALB Krašto valdyba

| Parapijos žinios |
j Du metus aptarnavęs Sydnėjaus lietuvius, kapelionas Fr. Roger Bellemore | 
| SM dėl sveikatos, įsipareigojimų savo parapijoje ir gimnazijoje, pateikė raštu | 
■ atsistatydinimą.

Savo darbą kaip Lietuvių kapelionas Fr. Roger užbaigs su Šv. Mišiomis šių . 
* Kalėdų rytą.
I Parapijos komitetas jaučia, kad šią problemą, liečiančią lietuvių pamaldas I 
I Sydnėjuje, turi spręsti visa tikinčiųjų bendruomenė.
| Šiuo reikalu yra šaukiamas specialus lietuvių susirinkimas rugsėjo 2 | 
| dieną, sekmadienį, 14 vai.. Lietuvių klube, Bankstowne. |
Į Dienotvarkėje: 1. Pirmininkės pranešimas;
į 2. Lietuviškų pamaldų tęstinumas; |
I 3. Kapeliono suradimas; "

4. Einamieji religiniai reikalai; Į J
' 5. Susirinkimo uždarymas. ’
I Praneša Parapijos Komiteto sekretorius I
i A. Kramilius I

Dėmesio, dėmesio!!!

“11-th Baltic Studies in Australia Conference” įvyks 
Geelonge, spalio 5-7 dienomis.

Smulkesnė informacija bus skelbiama vėliau, sekite spaudą.
 ALB Krašto Valdyba

Rugpjūčio 26 d. 1 vai. p.p. į mažąją Klubo salę kviečiami visi Sydnėjaus 
Lietuvių organizacijų pirmininkai (ar jų įgaliotiniai) dalyvauti pasitarime, 
sprendžiant bendrus rūpimus klausimus ir bendradarbiavimo santykius.

Sydnėjaus Lietuvių Klubas.

• e
• Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos drauguos •
• metinis susirinkimas *
• įvyks š.m. rugpjūčio 26 d., sekmadienį, 2 vai. p.p. •
• Lietuvių Klube Bankstowne. *
• Kviečiame visas draugijos nares ir prijaučiančias kuo skaitlingiau dalyvauti. •
*Bus renkamas nario mokestis ir priimamos naujos narės. *
• Po susirinkimo vaišinsimės kavute, pyragais ir pabendrausime •
*, SLMSG d-jos valdyba,*

Mieli, mūsų laikraščio skaitytojai,
norime priminti, kad spausdinamų sveikinimų, skelbimų ir 

užuojautų kaina “Mūsų Pastogėje” - $ 22,-
Pinigus siųskite čekiu arba pašto perlaida adresu: MP, P.O. Box 

550, Bankstown, NSW, 1885
MP administracija y/

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
Laikina redaktorė Dita Svaldenytė 

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

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

leidėjų nuomone
Prenumerata metams $55. Užsienyje oro paštu - $130.00. N.Zelandijoje oro paštu $105.00

Mūsų Pastogė Nr. 32,2001.08.13, psl. 8

8

http://www.lfthuaniandubxxu.au
mailto:_s@hotmail.com
mailto:mpastoge@bigpond.com
http://www.users.bigpond.com/mpastoge

	2001-08-20-MUSU-PASTOGE_0001
	2001-08-20-MUSU-PASTOGE_0002
	2001-08-20-MUSU-PASTOGE_0003
	2001-08-20-MUSU-PASTOGE_0004
	2001-08-20-MUSU-PASTOGE_0005
	2001-08-20-MUSU-PASTOGE_0006
	2001-08-20-MUSU-PASTOGE_0007
	2001-08-20-MUSU-PASTOGE_0008

