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Kovo 11-oji - naujos Lietuvos atgimimo diena

Lolitos Kalėdos reportažą apie Kovo Vienuoliktosios minėjimą Sydnėjaus Lietuvių 
Klube skaitykite MP 3 puslapyje. Autorės nuotraukoje - Martinos Reisgienės rankose 
anų dienų išsaugoti plakatai, smerkiantys Sovietų okupantus.
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Gal Lietuvai reikės imigracijos?!
Statistikų teigimu, Lietuvoje, vyksta 

dramatiški demografiniai pokyčiai - per 
pastarąjį dešimtmetį gyventojų šalyje suma
žėjo 224 000, arba 6.4 %. Teigiama, kad 
gyventojų mažėja dėl 1991 m. prasidėjusio 
netikėto masto gimstamumo mažėjimo, gy
ventojų migracijos ir išaugusio mirtingumo.

Statistikos departamento (SD) duome
nimis, 2002-ųjų pradžioje Lietuvoje gyveno 
3 482 000 gyventojų (11 500 mažiau negu 
2001 m pradžioje). Jau 1990 m gyventojų 
prieaugio tempai sumažėjo iki 0.76 %, o 
nuo 1992-ųjų gyventojų ėmė mažėti

Nuo 1990-ųjų smarkiai mažėja santuo
kų. Jų rodiklis žemesnis nei pirmaisiais 
pokario metais. 2001 m. įregistruota 15 800 
santuokų (2.3 kartų mažiau negu 1990 m.).

Labiausiai sumažėjo besituokiančio 
jaunimo iki 25 metų. 1990 m. tūkstančiui 
20-24 metų amžiaus vyrų teko 125 susi
tuokę, 2001 m. apie 45, moterų - atitinka
mai 117 ir 55. Ištuokų skaičius nuo 1994 
m. išlieka stabilus - per metus išsituokia 
daugiau kaip 11000 porų, tūkstančiui gyven
tojų tenka 3 ištuokos. Vidutinė santuokos 
trukmė 2001 m. buvo apie 12.5 metų.

2000 m. gyventojų vidutinė gyvenimo 
trukmė siekė 72.9 metų, moterų - 77.9, vyrų 
-67.6 metų. 2001 m. mirtingumas padidėjo 
- mirė 1400žmonių daugiau negu 2000 m

A.Brazauskas postringauja
Nenuostabu, jei galvotum, kad esant ant 

tokios demografinės katastrofos slenksčio 
šalies vadovai bandytų ieškoti priemonių, 
kaip tos katastrofos išvengti. Bet sovietinės 
patirties politikams ne tautos fizinis suny
kimas rūpi. Ministras Pirmininkas Algirdas 
Mykolas Brazauskas savo metiniame pra
nešime nė žodžiu neužsiminė apie demo
grafinę Lietuvos padėtį. Apie tai gana vaiz
džiai parašė kovo 14 d. “Lietuvos rytas”: 

Premjerus A.Brazauskas skaitydamas meti
nę Vyriausybės ataskaitą ko gero turėjo vie
nintelį tikslą-žūtbūt užmigcfyti Seimą. Jokių 
mėginimų įvertinti nuveiktus darbus bei jų 
įtaką šalyje vykstantiems procesams. Jokios 
politikos. Jokių perspektyvų. Gryna statistika 
-1628 Vyriausybės nutarimai permetus.

Ši Vyriausybė dirba nuo praėjusių metų 
liepos, bet premjeras privalo pateikti kalen
dorinių metų ataskaitą. Monotoniškas A. 
Brazausko dūdenimas Seime labiau priminė 
prekių katalogo skaitymą nei XXI a. politikos 
lyderio pranešimą. Ataskaita nė iš tolo nepri
minė dokumento, parengto žmogaus, siekian
čio netrukus laimėti Prezidento rinkimus.

Nebuvo nei A. Brazausko pamėgtų vaiz
dingų pasakojimų apie plyno lauko inves
ticijas sovietmečiu Telšiuose, nei pagraude
nimų apie praskolintą valstybę arba kraupiai 
nualintą ekonomiką. Socialdemokratų ly
deris net netvirtino, kad, pradėjus jam dirbti, 
padėtis šalyje pradėjo gerėti. Visų nuostabai, 
A.Brazauskaspripažino, kad kai kurie R.Pak- 
so Vyriausybės planai yra labai geri, todėl jie 
ir toliau vykdomi

A.Brazausko ataskaita Seimui gali reikšti, 
jog septintą dešimtį baigiančiam premjerui 
aistros užteko tik tam, kad kaip nors užimtų 
Vyriausybės vadovo postą. Argi įmanoma  pa
miršti, kerip AJBrazauskas svaidėsi žaibais pra
ėjusių metų birželį ir liepą? “Valstybės gelbė
jimo” operaciją pradėjęs A.Brazauskas tuomet 
ir draugus, ir priešus tiesiog užkerėjo šiurpiais 
Lietuvos ekonomikos nuopuolio vaizdais.

Tačiau jau po kelių mėnesių, praleistų 
prie Vyriausybės vairo, A.Brazauskas elgėsi 
taip, tarsi nieko neįvyko. Revoliucija žlugo 
neprasidėjusi. Premjero įkarštį įveikė rutina, 
tarptautiniai įsipareigojimai ir Vyriausybės 
veiklos ypatumai.

A.Brazauskas berte bėrė priimtų nutarimų 
ir parengtų įstatymų pavadinimus, skaičius.

Nukelta į 2 psL

Mieli Broliai, Sesės,
Kasdienybė su savo buitiniais rūpesčiais ir viešpataujantis sekuliaristinis hedo

nizmas neišvengiamai įtakoja mūsų pasaulėžiūrą, gyvenimo vertybių pasirinkimą. 
Todėl Bažnyčia didelį dėmesį skiria religinių švenčių pasiruošimui bei prasmingam 
jų atšventimui Kalėdoms - Dievo Sūnaus įsijungimo į žmonijos istoriją mes ruo
šiamės keturių savaičių adventu; Velykoms - Kristaus istoriniam ir mūsų busimajam 
prisikėlimui - 40 dienų gavėnia; Sekminėms - Bažnyčios krikščioniškos bendruo
menės gimtadieniui - 50 dienų laukimu.

Šventės, su savo prasmingu pasiruošimo laikotarpiu, mums teikia progą sustot 
aklai bėgus ir ramiame susikaupime patikslinti gyvenimo kryptį, perkainuoti kau
piamas vertybes krikščioniško tikėjimo šviesoje. Kaip pilnas ir prasmingas bebūtų 
mūsų gyvenimas, kaip sąžiningai rūpintumemės savo šeimos, bendruomenės ir tautos 
gerbūviu, kaip dideliu įnašu praturtintumėm žmonijos kultūrą, mūsų džiaugsmas 
negalėtų būt pilnas, nei laimė tikra, jei prieš akis stovėtų neišvengiama mus sunaikinti 
grasinanti mirtis. Krikščioniškas tikėjimas skelbia, kad kaip į žemę įbertas kviečio 
grūdas, perėjęs puvimo procesą, iškyla gyvastingu želmeniu, teikiančiu mums duoną, 
taip laikinoji kūniška mirtis įveda mus į amžinos laimės ir garbės gyvenimą. “Aš 
esu prisikėlimas ir gyvenimas, kas tiki mane, - nors ir mirtų bus gyvas ir aš jį prikelsiu 
paskutiniąją dieną”. (Jn. 11:25).

Kristus, Dievo Sūnus, įsikūnijimo, mirties ir prisikėlimo paslaptyje, tapo ne tik 
mūsų Išganytojas, bet ir Brolis. 'Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią būti Dievo 
vaikais (Jn. 1:12), o jei esame vaikai tai ir įpėdiniai Mes Dievo įpėdiniai ir Kristaus 
bendraįpėdiniai. Su juo kenčiame, kad su juo būtume pagerbti” (Rom 8,17). Mūsų 
krikščionių gyvenimo kelias yra labai panašus į žemiškąjį Kristaus kelią. Mes vargs
tame ir kenčiame, esame nesuprasti ir apšmeižti, esame gundomi rūpintis vien 
buitiniais reikalais, siekti populiarumo krikščioniškų principų ir sąžinės sąskaiton 
(plg. Mt 4:3-10).

Didžiosios savaitės ir Velykų ryto drama kartojasi kiekvieno mūsų asmeniniame 
gyvenime ir žmonijos istorijoje iki pat šiai dienai. Kartais net atrodo, kad blogis, 
melas ir mirtis laimi. Tačiau dviejų tūkstančių metų krikščionybės istorija liudija, 
kad tai yra normalus ideologinės kovos procesas, turįs atovaizdį net gamtoje. Kaip 
po kiekvienos šaltos žiemos, apmarinusios gyvybę, ateina pavasaris, taip ir po taria
mo krikščionybės išstūmimo iš viešojo gyvenimo, ji grįžta su nauju gyvastingumu

“XX amžiaus istorija įrodė, kad žmogus be Dievo yra žvėris, kad sekuliaristinis 
humanizmas yra apgaulė, kurianti žemėje ne rojų, o karo lauką. Todėl šių dienų 
žmonija pradeda ieškoti naujo tikrumo, naujos vilties... savo desperacijoje žmonija 
gręžiasi į Dievą, darosi prinokusi dvasiniam atsinaujinimui” (Newsweek 1992-1-6).

Religiją galima kuriam laikui nustumti į užkampį, kuriam laikui užslopinti sielos 
ilgesį dvasinių vertybių, žmogaus troškimą amžino gyvenimo. Tačiau žmogus, 
sutvertas amžinam gyvenimui, anksčiau ar vėliau, grįžta prie gyvybės šaltinio - 
Dievo. “Amžinas gyvenimas - tai pažinti tave, vienintelį tikrąjį Dievų ir tavo siųstąjį 
Jėzų - Mesiją ” (Jn. 11,3).

Džiugaus istorinio Kristaus ir viltingo mūsų busimojo prisikėlimo!
Vysk. Paulius A. Baltakis OFM
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patašys5 '^'Trumpai lš visur
f Apie 20 000 Izraelio karių dvi savaites 
sistemingai kratė palestiniečių pabėgėlių 
stovyklas ir miestelius, ieškodami įtariamų 
asmenų ir užslėptų ginklų. Kovo 11 d. jie 
suėmė 700 palestiniečių stovyklose j pietus 
nuo Betliejus ir juos sukaustytus užrištomis 
akimis nuvarė į netolimą sandėlį. Kovo 12 
d. 150 Izraelio tankų įsiveržė į Ramallah 
miestą ir gretimas pabėgėlių stovyklas. Per 
susirėmimus žuvo bent 35 palestiniečiai ir 
6 žydai
♦ Kovo 14 d. į Izraelį atvyko JAV įgalioti
nis gen. Anthony Zinni su naujais paliaubų 
projektais. Jam atvykus abipusiai kruvini in
cidentai suretėjo, nors nesiliovė. Kovo 15 d. 
Izraelio kariuomenė pasitraukė iš Ramallah.
♦ Kovo 13 d. paskelbti Zimbabvės prezi
dento rinkimų rezultatai. Robert Mugabe 
išrinktas dar 6 metams prezidentu, būk tai 
surinkęs virš 1,685,000 balsų. Rinkimų 
stebėtojai pranešė, kad rinkimai klastoti 
Miestuose dėl 50% uždarytų rinkimų būs
tinių dešimtys tūkstančių balsuotojų nesu
laukė eilės balsuoti ir buvo policijos išvai
kyti, gi provincijoje balsavimų dėžės pri
pildomos tūkstančiais ekstra kortelių. Tik 
Zimbabvės kaimyninių valstybių delega
cijos diplomatiškai pareiškė, kad rinkimai 
buvę “laisvi ir teisingi”.
♦ Kovo 18 d. Australijos min. pirm. John 
Howard išskrido į Londoną susitikti su 
Pietų Afrikos prezidentu Thabo Mbeki ir 
Nigerijos prezidentu Olusegun Obasanjo 
apsvarstyti raportus apie Zimbabvės rinki
mus ir rekomenduoti Britų Sandraugai, ar 
juos pripažinti, ar imtis sankcijų prieš

Lietuvos Įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL
Nepraleido nieko, pradedant 5.7% išaugusiu 
bendruoju vidaus produktu (BVP) ir baigiant 
tokia egzotika kaip Kino įstatymas. Paminėjo 
net 309 Toras, perduotas Jeruzalės žydų 
paveldo centrui, ir radiologijos optimizavimo 
programą. Tačiau A.Brazausko pranešime 
nebuvo net menkiausio mėginimo apiben
drinti dabartinę šalies ūkio būklę, nubrėžti 
bent kokias perspektyvas, atsižvelgiant į 
besikeičiančias tarptautines sąlygas.

Premjeras neišryškino ir tokio jam nau
dingo praėjusių metų Vyriausybės veiklos 
aspekto kaip tęstinumas. Nepaisant pirmųjų 
A.Brazausko valdymo savaičių sumaišties ir 
prognozių, jo Vyriausybė tęsė dešiniųjų poli
tiką energetikos ir privatizavimo srityse.

Žemės ūkio bankasparduotas. "Lietuvos 
dujų” privatizavimas prasidėjo. Atskirtas 
elektros energijos tiekimas, skirstymas ir 
gamyba Pritarta “Mažeikių naftos” veiklos 
planui. Integracijos į ES, NATO bei informa
cinės visuomenės kūrimo prioritetų taip pat 
niekas nepakeitė.

Todėl, nepaisant bespalvės premjero 
ataskaitos ir nutylėtų svarbiausių problemų 
lieka tik džiaugtis, kad atėję į valdžią kairieji 
neišstūmė Lietuvos iš pagrindinio jos greit
kelio, vedančio į Vakarus. ”
A.Paulauskas perrašinėja istoriją

Nepriklausomybės atkūrimo proga 
Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas 
pasakė savotišką kalbą Kovo 11-osios 
minėjime Nacionaliniame dramos teatre. 
Šią kalbą kritiškai įvertino Seimo narė 
Rasa Juknevičienė savo pareiškime spau
dos konferencijai kovo 13 d.: “Skandalą 
įvykusį Nacionaliniame dramos teatre, 
minint Kovo 11-ąją pavadinčiau visišku Ar
tūro Paulausko nusipolitikavimu. Seimo 
Pirmininkas, norėjęs pasakyti tautą pribloš
kiančią kalbą nusikalbėjo. Gailą bet nusi
kalbėjo sąmoningai.

Labiausiai apmaudu todėl, kad nusi
kalbėjo girdint ne tik mums, Lietuvos pilie
čiams, bet ir visiems Lietuvoje reziduo

dalyviu” (šiuo metu pabė&isį J.Slaviną Lie-
Mūsų Pastogė Nr. 12,2002.03.25, psL 2

Zimbabvės vyriausybę. Robert Mugabe 
vyriausybė pradėjo opozicijos lyderių 
areštus, kaltinant juos valstybės išdavimu. 
Dar griežčiau suvaržoma vietinė spauda bei 
užsieniečių reporteriai
♦ Kovo 14 d. Serbijos ir Montenegro res
publikos nutarė pakeisti Jugoslavijos kons
tituciją, suteikiant abiems valstybėms dau
giau teisių. Nutarta panaikinti Jugoslavijos 
pavadinimą, pakeičiant jį “Serbija ir Mon
tenegro” terminu. Šį susitarimą respublikos 
priėmė Europos Sąjungos spiriamos. Euro
pos Sąjunga bijo Montenegro visiškos ne
priklausomybės siekimo, nes tai vėl su
drumstų Balkanų tarpusavio santykius.
♦ Kovo 14 d. Beidžinge 25 šiaurės korė
jiečiai prasmuko pro kiniečių sargybinius j 
Ispanijos ambasadą ir pasiprašė politinio 
prieglobsčio. Po derybų su Kinijos vyriau
sybe kovo 15 d. jiems buvo leista išskristi į 
Filipinus, pakeliui į Pietų Korėją.
♦ Kovo 14 d. Belgrado užmiestyje resto
rane jugoslavų kariuomenės kontražval- 
gybos agentai suėmė JAV ambasados 
pirmąjį sekretorių John David Neighbor ir 
Serbijos min. pirmininko pavaduotoją gen. 
Momcilo Perisič. Diplomatas paleistas po 
15 valandų, gi M.Perisič kaltinamas vals
tybės paslapčių išdavimu.
Jis buvo Jugoslavijos kariuomenės štabo 
viršininkas Slobodan Milosevic valdymo 
laikais ir išduoti dokumentai galėtų padė
ti nuteisti buvusį Jugoslavijos diktatorių. 
Šis areštas privedė prie susikirtimo tarp 
Serbijos vyriausybės ir Jugoslavijos ka
riuomenės. n 

jantiems ambasadoriams. Ambasadoriams 
skirtas'Paulausko tekstas yra pasibaisėtinas, 
skandalingas, ypač suprantant, kad esminės 
to teksto mintys taps oficialiai parengtomis 
pro memoria tų šalių užsienio reikalų mi
nisterijoms. Lietuviška versiją beje, pasku
tiniu momentu buvo sušvelninta. Tačiau 
esmė ir čia liko ta pati.

Ši kalba parodė, kad A. Paulausko vieši 
kalbėjimai darosi visiškai neprognozuoja
mi, todėl pavojingi. Suglumino tai, kad kola
boravimo sąvoką netinkamame kontekste ir 
absoliučiai ne vietoje panaudojo teisininkas. 
Kolaboravimo sąvokos neįmanoma suprasti 
kaip nors skirtingai, nes ji yra labai aiškiai ir 
nedviprasmiškai apibrėžta ne tik Lietuvoje, 
bet ir visuose civilizuotuose kraštuose.

Kolaboravimas neturi nieko bendra su 
tautos pastangomis išsaugoti save okupaci
jos sąlygomis, užgaulu ir nusikalstama ko
laborantais vadinti visus mokytojus, krepši
ninkus, ar tuo labiau sovietinėje Lietuvoje 
vaikus gimdžiusias motinas. Visatai, ką Pau
lausko pranešime buvo bandoma įsprausti į 
kolaboravimo rėmus yra tiesiog niekuo dėtų 
žmonių gyvenimas, kuris nesustoja niekada 
ir ačiū Dievui, kad nesustoja. Angliškame 
tekste A. Paulauskas parašė tiesiai: “Mes 
išsaugojome viltį irtodėį kad Lietuva mokėjo 
kolaboruoti”. Visa Lietuva - kolaborante! To
kią pagrindinę mintį užsienio šalių ambasa
doriams perdavė antrasis pagal rangą Lie
tuvos pareigūnas!

Keisti, provokuojantys A.Paulausko kal
bėjimai ypač padažnėjo nuo tadą kai Seimo 
Pirmininko vyriausiuoju patarėju, jo kalbų 
rašytoju pradėjo dirbti Ferdinandas Kauzo- 
nas. Tas pats, kuris sovietmečiu buvo “Tė
viškės” drauguos, KGB priedangos organiza
cijos užsienio lietuviams pirm, pavaduotojas. 
KGB užsakymu sukurpė mano kartai labai 
gena įsiminusį filmą prieš kunigus ir Katalikų 
Bažnyčios kroniką “Kas jūs, kunige  Svarinskai’?

1996 m. viename dienraštyje jis gynė 
buvusį KGB karininką Julijų Slaviną vadin
damasjį “kažkuria prasme net rezistencijos

žvftcjNir
Pasisako Bendruomenės nariai

Kur gi tie nusipelnę 
lietuviai?

Dvi Australijos šventės nuteikia mane 
liūdnai būtent: Australijos Diena (Austra
lia Day) ir Karalienės Gimtadienio šventė. 
Ne tiek pačios šventės. Ką gi, tai nedarbo 
dienos ir kas priešinsis atostogoms? Mano 
liūdesio, tiksliau, nusivylimo priežastis ky
la iš tomis progomis paskelbtų Order of 
Australia (Australijos Ordino) pagerbtųjų 
sąrašų. Juose vis per mažai (dažnai nė 
vienos) randu Australijos lietuvių pavar
džių. O jas radus, lyg deimančiukas švyti iš 
šiaip nuobodaus sąrašo! Aš tvirtai įsiti
kinęs, kad Australijoje veiklių lietuvių, 
nusipelniusių Australijos valdžios pager
bimo, yra daug

“Mūsų Pastogės” skaitytojui susikaupus 
vos penkioms minutėms, dingtelėtų į galvą 
bent 10 tinkamų pavardžių. Tai mūsų 
tautiečiai, kurie savanoriškai ir gerašir
diškai pašvenčia nemažą dalį savo laiko ir 
jėgų lietuviškai visuomeninei veiklai - 
veiklai, kuri mums visiems, kurie rūpina
mės lietuvybės išlaikymu ir Lietuvos vardo 
garsinimu šiame daugiakultūriniame kraš
te, atneša neįkainuojamos naudos. Kodėl 
tų žmonių darbų nuopelnai neiškelti Aus
tralijos viešumon? Kodėl jiems nesuteikiami

Lietuviškai monetai - laurai JAV

Didžiausia pasaulyje monetų bei bank
notų katalogų leidykla “Krause Public
ations” (JAV) kaip meniškiausią 2001-ųjų 
monetą pasaulyje įvardino Lietuvos banko 
išleistą 50 litų proginę monetą, skirtą 
XXVII olimpinėms žaidynėms.

“Krause Publications” kiekvienais me
tais įvairiose kategorijose skiria dešimt skir
tingų nominacijų, jų nuomone, gražiau
sioms pasaulyje proginėms monetoms.

tuvosprokuratūra kaltina lietuvių genocidų 
jis taip pat vykdė kalmukų ir čečėnų genocidą 
šnipinėjo Tomą Venclovą Stasį Lozoraitį etc.)

Apmaudu tik, kad tokiam apgailėtinam 
veiksmui buvo pasirinktas Kovo 11-osios 
dvyliktųjų metinių minėjimas. Pastarasis 
įvykis verčia manyti, kad tai Paulausko 
desperatiškas noras bet kokia kaina kovoti 
dėl kairiųjų rinkėjų balsų.

Tėvynės sąjungos-konservatorių frak
cija atsiribojo nuo Seimo Pirm Artūro Pau
lausko kalbos, pasakytos Kovo 11-osios 
proga Nacionaliniame dramos teatre, ir 
paragino nuo šios kalbos, garbinančios 
kolaboravimą su svetimos valstybės valdžia, 
atsiriboti ir kitas Seimo frakcijas bei 
aukščiausius šalies pareigūnus.

Aukso upės be užtvankų
Vaistų gamintojai tikina, kad yra pasi

rengę mažinti vaistų kainas, tačiau valdi
ninkai nerodo iniciatyvos. Valstybė seniai 
nebeįstengia atsiskaityti su farmacininkais 
už avansu tiekiamus kompensuojamuosius 
vaistus,tačiau nedaro nieko: pirmaisiais šių 
metų mėnesiais kasdien pereikvojama 
bemaž po pusę milijono litų. Premjeras 
ABrazauskas bejėgiškai pripažįsta, kad ne

AiisĮfalijos Ordinai* ar tai būtų Ordino 
Companion (AC), Officer (AO), Member (AM) 
ar Medal (OAM) pagerbimai?

Atsakymas atgręžia apsileidimo pirštą 
į mus padus. Kad būtų suteiktas Australijos 
Ordinas, reikia tik siūlyti asmens pavardę 
su keliais esminiais duomenimis tam skir
toje anketoje (Nomination Form), kurią 
kartu su reikalinga informacija galima gauti 
kreipiantis į:

The Secretary
Order of Australia
Government House
Canberra ACT 2600.
Pateikus įvardinimo siūlymą, procesas 

užtrunka kelis mėnesius, kol surinktoji rei
kalinga informacija arba pateisina siūlymą 
kaip vertą dėmesio, arba nepateisina, ir jis 
atmetamas. Du kartus į metus Ordinų Ta
ryba svarsto 1500siūlymų. Didesnė jų pusė 
būna priimtina.

Jau seniau per šio laikraščio puslapius, 
per ALB Krašto Tarybos sesijas ir privačiai 
raginau Australijos lietuvius, ypač ALB 
Apylinkių Valdybas, drąsiai ir gausiai siūlyti 
mūsų veikėjus pagerbimui Australijos 
Ordinu. Jie asmeniškai tikrai nusipelnę 
mūsų krašto valdžios viešo pagerbimo. 
Suteikiant garbę jiems, bus pagerbtas ir 
pačios Lietuvos vardas!

Tikslas beatodairiškai kilnus. Aktyviai 
puoselėkime jo įvykdymą. Ypač raginu 
ALB Valdybas užsiimti šiuo darbu.

Dr. A. VStepanas AM

Šiemet kitose kategorijose laimėjo Vokie
tijos, JAV, Japonijos, Austrijos, Australijos, 
Meksikos ir Kanados proginės monetos. 
Nugalėtojams apdovanojimai bus įteikti šių 
metų balandžio mėnesį Osakos mieste, 
Japonijoje.

50 litų proginę monetą, skirtą XXVII 
olimpinėms žaidynėms, Lietuvos bankas į 
apyvartą išleido 2000 m. liepos 10 d. Mone
tos autorius -skulptorius Antanas Žukauskas.

įstengiama sustabdyti šių aukso upių bėgimo.
Sveikatos apsaugos valdininkai galiau

siai praregėjo ir viešai susirūpino Privalo
mojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) 
lėšomis, kompensuojamųjų vaistų kainomis 
bei milžiniškais jiems taikomais antkainiais. 
“Lietuvos rytui” pasiteiravus, ar tokią reak
ciją paskatino griežta premjero A Brazaus
ko kritika, sveikatos apsaugos ministras 
Romualdas Dobrovolskis atsakė neigiamai: 
“Jau pernai pamatėme, kokia finansinė 
tragedija gresia dėl augančių skolų”.

Sovietinio rojaus nostalgija
Lietuvos Socialdemokratų partijos 

vadovybės atstovai dėl skurdo Lietuvoje 
kaltina ankstesnes dešiniąsias vyriausybes 
bei jas rėmusį Prezidentą Valdą Adamkų. 
Per spaudos konferenciją Seime LSDP 
Informacijos centro vadovas parlamen
taras Gediminas Kirkilas kaltino deši
niąsias jėgas, kurios, anot jo, nepaskatino 
ekonomikos augimo. Tam pritarė ir jo ko
legė Birutė Vėsaitė, kuri neslėpė nostal
gijos sovietmečiui

Ragunt apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
dą EITA BNSirUGTICbudetmias.
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BENDRUOMENĖJ BARUOJE
Kovo 11-oji-naujos Lietuvos atgimimo diena

Kovo Vienuoliktoji - tai mūsų Nepri-

tų ribą, atitolinančią Lietuvą nuo oku- 
ijos ir totalitarizmo laikų. Praėjo dvyli- 
metų nuo tos lietuvio dvasią sudre-

susirinko į šv. Mišias St Joachim’s baž
nyčioje, Lidcombe, ir į iškilmingą minėji
mą lietuviškomis trispalvėmis ir gėlėmis 
pasipuošusiame Sydnėjaus Lietuvių Klube.

Kovo 11-osios minėjime, kurį surengė 
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba, buvo 
prisiminta 1990-ųjų metų kovo 11-oji ir po 
šios dienos sekę įvykiai tiek Sydnėjaus 
lietuvių, tiek Lietuvoje gyvenančių gyve
nime. Salėje ir fojė išstatytos daugiau nei 
trylikos metų senumo dekoracijos Kovo 11- 
ąją minintiesiems leido dar kartą grįžti į 
Lietuvos atgimimo laikotarpį ir pažvelgti į 
dvylikos metų praeitį iš laiko žvilgsnio.

Iškilmingą minėjimą atidarė ALB 
Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pirmininkas 
- dr. Ramutis Zakarevičius. Pagrindinį 
pranešimą perskaitė aktyvus Sydnėjaus 
lietuvis - Anskis Reisgys. Jis apžvelgė 1988- 
1990 metų politinį laikotarpį Lietuvoje. Po 
jo savo prisiminimais ir išgyvenimais iš 
Kovo 11-osios pasidalijo sydnėjiškiai. 
Viktoras Šliteris OAM 1990-ųjų Kovo 11- 
ąją prisiminė kaip ypatingos reikšmės 
dieną visiems lietuviams: tiek gyvenan
tiems Lietuvoje, tiek užsienyje.

Istoriją puikiai išmanančiam Vytautui 
Patašiui Kovo 11-osios Akto pasirašymas 
nebuvo netikėtas aktas. Jis prisiminė Baltų 
Tarybos veiklą ir skubiai (per kelias dienas) 
išleistą “Baltic Herald’’ numerį. Šiltai ben
dradarbių buvo nustebintas Kęstas Protas, 
kuris po Kovo 11-osios paskelbimo ant sa
vo kabineto durų univesitete rado užrašą 
„Freedom to Lithuania“ ir kolega estas 
atnešė butelį šampano už laisvę Lietuvai.

Ilgametis kovotojas už Lietuvos nepri
klausomybę Antanas Kramilius OAM sa
vo kalboje prisiminė KGB grasinimus, 
šmeižtus už jo parašytą laišką V. Brežnevui 
(Sovietų Sąjungos Centro Komiteto gen. 
sekretoriui) ieškant Lietuvos laisvės teisių 
ir tiesos. Antanas Kramilius gražius žodžius 
tarė savo didžiausiai rėmėjai jo kovose už 
Lietuvos Nepriklausomybę - žmonai Lėtai,

Užgavėnių popietė Melbourne
Vasario 24 d., sekmadienį, energin

gosios Entuziastės visus pakvietė į Užga
vėnių popietę. Papuošta salė ir paruošti 
stalai laukė svečių. Ant paaukštinimo 
išdidžiai išsipūtusi stovėjo More. Prie durų 
kasininkė Dalia Didžienė pardavinėjo įėji

Energingosios Entuziastės - Lilįja Kozlovskienė ir 
Aliutė Karazijienė. Nuotr. Zigmo Augaičio.

Autorės nuotraukoje - savo prisimini
mais dalinasi neseniai iš Lietuvos atvy
kęs Petras Vegys.

kuri visą tą sunkų ir ilgą laikotarpį buvo su 
juo. ,Jšis medalis priklauso ne man-o mano 
žmonai“,- susigraudinęs kalbėjo Antanas.

Gražiu poetišku ir jaudinančiu prane
šimu savo prisiminimais tuo metu iš toli
mosios Tasmanijos pasidalijo dr. Genovaitė 
Kazokienė. Jadvygą Dambrauskienė pradė
jo atvažiavusiųjų iš Lietuvos prisiminimų 
pynę. Petras Vegys į Kovo 11-ąją pažvelgė 
iš eilinio lietuvio vidinės prizmės - neži
nios ir naujo Lietuvos laikotarpio pradžios. 
Jo žmona Aušra pasakojo savo mokykli
nius prisiminimus, kai visa klasė atsisakė 
stoti j komjaunimo organizaciją. Šio rašinio 
autorė pasidalijo prisiminimais apie sudė
tingus žygius kovojant su rusų cenzūra 
„Glavlitas“, leidžiant dienraščius, bei kal
bėjo apie įvairius žurnalistų triukus.

Įdomią prisiminimų pynę minėjimo 
organizatorius Vincas Bakaitis su Antano 
Kramiliaus pagalba vainikavo dokumenti
nėmis video juostomis, kuriose buvo užfik
suoti svarbiausi įvykiai Sydnėjaus Liet Klu
be, sužinojus apie nepriklausomybės atsta
tymą. Ačiū dalyviams ir organizatoriams už 
surengtą minėjimą ir meilę Tėvynei Lietu
vai Ipolitą KALĖDA 

mo bilietus, o virš jos galvos kabanti didelė 
baidyklė ją prižiūrėjo. Kai kurie tautiečiai 
atsiliepė į Entuziasčių kvietimą ir atsinešė 
kaukes, kurios tvarkingai sunumeruotos 
kabėjo ant sienų. Ant stalų svečių laukė 
užkanda: baronkos, dešra, sūris, grietinė,

uogienė, o kiek vėliau buvo ir 
blynai (karšti vafliai).

Su triukšmiga tarškyne 
prie mikrofono atėjo ragana 
(Aliutė Karazijienė) ir trum
pai papasakojo apie Užgavė
nių šventę: “Mes čia, Austra
lijoje, bandome Švęsti beveik 
visas lietuviškas šventes: Kū
čias, Kalėdas, Velykas, o kaip 
su Užgavėnėmis? Užgavėnės - 
tai pagoniškoji žiemos išva
rymo šventė, o krikščioniškoji 
- Gavėnios pradžia. Po Užga
vėnių nebegalima sočiai ir rie
biai valgyti, šokti, dainuoti, 
linksmintis iki pat Velykų. 
Žiemą simbolizuoja čia stovin
ti More. Nors pagal kalendo
rių šiandien jau Gavėnia, bet 
dabar Bažnyčia yra daug nuo
laidesnė ir leidžia bent sekma
dieniais pasidžiaugti. Prašome 
neišmesti įėjimo bilietų. Svečiai 

yra kviečiami peržiūrėti visas 
kaukes ir užrašyti ant bilieto

Vasario 16
Vasario 17-tą ALB Perth’o Apylinkės 

Valdybos suruoštas Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimas prasidėjo lietuvių 
lankomoje šv. Pranciškaus Ksaveriečio 
bažnyčioje. Tbn, prie gražiai gėlėmis pa
puošto Rūpintojėlio, stovėjo mūsų tautinė 
vėliava. Šv. Mišias atnašavo kunigas R. 
Rutkauskas, jam patarnavo A.Malinaus- 
kas. Vargonais grojo V. Francas, kuris į 
giedamų giesmių vainiką įpynė “Alyvų 
darželį”, primindamas, kad esame gavėnios 
laikotarpyje. Mišių įžangoje kunigas trum
pai paminėjo ir šios šventės reikšmę.

ft) šv. Mišių visi suvažiavo į Lietuvių 
Namus. Po pietų Valdybos pirmininkas A. 
Čižeika pasveikino susirinkusius su Lie
tuvos Valstybės atkūrimo švente. Ta proga 
palinkėjo visiems sveikatos, darnaus su
gyvenimo. Padėkojo talkininkams, maisto 
paruošėjai ir pagalbininkėms. Baigdamas 
įžanginį žodį, pirmininkas paprašė visus 
sugiedoti Tautos Himną. Po to jis pakvietė 
p. Daivą Siebertienę paskaityti šiai dienai 
paruoštą paskaitą.

Prelegentė išsamiai paminėjo XVIII a. 
svarbiausius įvykius Lietuvos-Lenkijos is
torijoje. Po trečiojo šių valstybių pasida
lijimo, carinė Rusija sudavė Lietuvai di
džiausią smūgį, uždrausdama lietuvišką 
raštą, tuo tikėdamasi ją surusinti. Išbuvusi 
120 m. carinės priespaudos vergijoje, at
laikiusi įvairiausius išbandymus, ji nežuvo, 
neišnyko. Garbingi Lietuvos žmonės: M. 
Valančius, S.Daukantas, Maironis, V. 
Kudirka, J.Basanavičius atidavė visą savo 
protą ir energiją tautos žadinimui Jų dėka 

“Ubagės” - Bronė Staugaitknė ir Rasa Statkuvienė. Nuotr. Zigmo Augaičio.

įdomiausios kaukės numerį. Svečiai nubal
suos kuriai, kaukei teks žiūrovų dovana ”.

Staiga su didžiausiu triukšmu tarškin
dami barškindami, bumbėdami įeina uba
gai, čigonės, Lašininis, Kanapinis, giltinė, 
velnias, arklys, gervė, ožys. Ubagės laksto 
tarp svečių, prašo išmaldų, čigonės bando 
atspėti svečių ateitį, giltinė ir velnias 
gąsdina žmones, ožys spardosi ir mekena, 
gervė kiša savo snapą visur kur nereikia. 
Pagaliau visi nutaria pašokti, padainuoti. 
Pasikviečia iš publikos svečius ir muzikan
tui Alfonsui Amašiui (kun. Egidijaus bro
lis) grojant, visi šoka, dainuoja: “Meškutę”, 
“O tai arklys”, “Striuks buks vokietuks”, 
“Aš oželis Mikitų”.

Smagu buvo žiūrėti į mums taip gerai 
pažįstamus veidus: ubages - Bronę Stau- 
gaitienę, Birutę Prašmutaitę, Rasą Statku
vienę, Danutę Lynikienę, Marytę Šidlaus
kienę. Pirmą kartą matėme šokant mūsų 
kunigą Egidijų su ubagėm, čigonėm, 
velniuku (Mantas Vaitkus) ir kt O svečiai 
bijojo, kad jų giltinė neišvestų šokti Šoko 
visi, net ir gervė (Ramuna Sadauskaitė) bei 
arklys (Martinukas Didžys). Pasibaigus 
šokiams, kažin kas pradėjo muštis viduryje 
salės. Ogi Lašininis (Žydrūnas Strazdaus- 
kas) su Kanapiniu (Povilas Kviecinskas).

oji Perth’e ••
tauta atgimė ir ėmė vaduotis iš dvasinės 
priklausomybės. Pasinaudodama I-jo 
pasaulinio karo suirute, tuometinė Lietu
vos valdžia - Lietuvos Taryba, kurią sudarė 
21 asmuo, 1918 m. vasario 16-tą Vilniuje 
paskelbė Lietuvą nepriklausoma, demo
kratine valstybe su sostine Vilniumi. Taigi 
XX a. pradžioje pasauliniame žemėlapyje 
atsirado maža, savarankiška valstybė prie 
Baltijos jūros. Bet ją reikėjo ginti nuo prie
šų ir įtvirtinti: ūkį, bankus, pinigus, švietimą 
ir sportą.

Dabar mus, gyvenančius Australijoje, 
labiausiai šiurpina Lietuvoje esantys baisūs 
nusikaltimai, korupcija, socialinių garantijų 
nebuvimas, bedarbė ir alkoholizmas. Atro
do, kad turi praeiti tam tikras laikas, kol 
tauta tai pergyvens ir apsivalys. Jei ji seks 
Vasario 16-tosios pavyzdžiu-- tai tikrai 
įvyks. Baigė visus pasveikindama su 
Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės diena.

Padėkojęs D. Siebertienei už įdomią 
paskaitą, pirmininkas sakė, kad gavęs iš 
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos 30 
lietuviškų vėliavėlių, kurias norintieji tuoj 
pat gali nusipirkti Pamatęs, kad minėjime 
dalyvavo trys vasario mėnesį švenčiantys 
savo gimtadienius, palinkėjo jiems geros 
sveikatos ir laimės, ir paprašė visų sudai
nuoti jiems “Ilgiausių metų”.

Linkėjimo dainai pasibaigus vyko lo
terija. Kol pardavinėjo bilietus, Vytas Fran
cas pradėjo pianinu skambinti lietuviškas 
melodijas. Neužilgo atsirado jam pritarian
čių ir salėje suskambėjo lietuviškos dainos.

A.Č. (sutrumpinta iš “Žinučių”)

Ir ilgai jie kovojo, bet mūšį laimėjo Kana
pinis. Nugalėtą Lašininį giltinė ir velnias 
išsitempė iš salės į savo globą.

Iš kažkur pasigirdo balsas: “Sudeginti 
MoręlNuskandinti MoręF Tada visi persi- 
rengėliai, pasiėmę Morę ir triukšmingai 
dainuodami “Žiema, žiema, bėk iš kiemo”, 
išėjo iš salės ir nuėjo skandinti ar deginti 
Mores (žiemos).

Vėliau svečiai buvo pakviesti pasivai
šinti kava ir skanumynais, o organizatorės 
iš svečių rinko bilietus ir skaičiavo, kuri 
kaukė gaus daugiausiai balsų? Vertinimo 
komisiją sudarė: Adolfas Vaičaitis, Jūratė 
Šimkienė ir Rasa Lipšienė. Prizus laimėjo: 
už įdomiausią kaukę - (gamintojas iki H 
metų) Augustas Hahn; (virš 11 metų) 
Mantas Vaitkus; (suaugusių) Martynas 
Didžys. Svečių nubalsuota įdomiausia 
kaukė - Manto Vaitkaus.

80 metų jubiliejaus proga buvo pasvei
kinti Aliutė Karazijienė ir Viktoras Si- 
mankevičius. ■*-

Už tokią linksmą, puikią popietę (ir kad 
mes taip linksmai senstame) esame dėkingi 
mūsų mieloms Entuziastėms: Lilijai Koz- 
lovskienei, Aliutei Karazijienei ir jų padėjė
joms. Aldona Vyšniauskienė
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Lietuviai pasaulyje

Lietuviai susiranda vietą Amerikoje
Gintautas Alksninis, Čikaga (“L-r.”)

Kiek lietuvių per pastarąjį dešimtmetį 
legaliai ir nelegaliai pasitraukė gyventi į 
JAV? To tiksliai nežino net bene geriausiai 
atvykėlių iš Lietuvos srautus jaučiantis Či
kagoje gyvenantis buvęs plungiškis Bronius 
Abrutis. Nuo 2000 m gegužės mėn. šis 35 
metų žemaitis leidžia vienintelį Šiaurės 
Amerikoje naujajai emigracijai iš Lietuvos 
skirtą leidinį-savaitraštį “Amerikos lietuvis”.

'‘Nėra abejonių, naujųjų lietuvių ben
druomenė Čikagoje ir visoje Amerikoje vis 
didėja”, - kalbėjo B. Abrutis. Per pastaruo
sius metus savaitraščio tiražas išaugo tris 
kartus, o prenumeratorių skaičius - beveik 
penkiskart. Šiuo metu 75 JAV centus kai
nuojantis leidinys spausdinamas 1450 
egzempliorių tiražu, iš jų 950 siunčiami 
prenumeratoriams ir dar 500 parduodama 
įvairiose Čikagos lietuvių lankomose vie
tose - siuntinių gabenimo kompanijose, 
maisto parduotuvėse, kepyklose. Du treč
daliai “Amerikos lietuvio” tiražo skaitoma 
Čikagoje ir jos apylinkėse. Pasak B.Abru- 
čio, apie 80% “Amerikos lietuvio” skaity
tojų sudaro po 1990-ųjų į Ameriką atvykę

Nauja pradžia - Anglijoje
Londono rytuose klientams duris atvė

rė lietuviško maisto produktų parduotuvė 
“Baltika”. Savininkas Arnoldas Mišauskas 
ir 3 darbuotojai - naujieji ateiviai. Dabar
tinis asortimentas - beveik 300 lietuviško 
maisto produktų. Tai bene gausiausią lie
tuviško maisto gaminių pasiūlą turinti 
prekybos vieta Didžiojoje Britanijoje. 80% 
“Baltikoje” parduodamų prekių - lietuviš
kos. Pagrindiniai produktų tiekėjai - 
kompanijos “Baltre Food & Beverages” bei 
“Aldinga UK Ltd.”, produktus į šią šalį 
{vežančios tiesiogiai iš pripažintų Lietuvos 
gamintojų.

“Baltikes” savininkas prisimena laiko
tarpį, kai d ar tik planavo verslą: ’’Mąstydami 
apie tokio pobūdžio parduotuvę, pirmiau
siai svajojome prekiauti kefyru (rūgpieniu), 
grietine, dešra ir duona. Kiek galima misti 
anglišku maistu? Tiesiog nusprendėme, jog 
lietuvis privalo maitintis gerais, sveikais 
produktais”.

Pirmieji produktai, patekę j “Baltikes” 
lentynas buvo konservuoti grybai, daržovės, 
žuvis. Dabar populiariausi - grikiai, grie
tinė ir kefyras. “Baltikos” pasididžiavimas 
- konservuotos rūgštynės.

Parduotuvėje išrikiuoti pakeliai su Lie
tuvos šeimininkų pamėgtomis perlinėmis, 
miežių, kviečių, grikių, avižų, manų, žirnių 
kruopomis. Kvapniausias kampelis par
duotuvėje -šaldytuvas su mėsos bei žuvies 
gaminiais. Rūkytos, virtos dešros, skilan
džiai, lašiniai bei šoninė, džiovinta bei rū

Arnoldas Mišauskas savo parduotuvėje.
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naujieji imigrantai iš Lietuvos.
“Savaitraščio idėja pasiteisino, ” - sakė 

redaktorius. “Nesitikėjau, kadbus tiek daug 
reklamos užsakymų”. Norėdami išspaus
dinti savo reklamą, į “Amerikos lietuvį” 
paskambina ir rusakalbiai imigrantai iš 
buvusios Sovietų Sąjungos. Anot B.Abru- 
čio, įdėmiau paskaičius jo savaitraštyje 
pasirodančius skelbimus, galima pastebėti 
ir tam tikras lietuvių imigrantų judėjimo 
tendencijas: “Rudenį atsiranda daugiau 
skelbimų, kuriuose žmonės siūlo išsinuomoti 
gyvenamąsias patalpas. Vadinasi, lietuviai 
statybininkai žiemai traukia į Lietuvą ”. Trio 
tarpu pavasarį padaugėja ieškančiųjų 
darbo, norinčiųjų įsigyti automobilių. “Tai 
- sugrįžtantys į Ameriką sezoniniai darbi
ninkai, taip pat žaliąsias korteles laimėję 
asmenys”, - aiškino B.Abrutis.

Pastaruoju metu atsiranda vis daugiau 
vyrų, norinčių prižiūrėti ir slaugyti vyresnio 
amžiaus žmones. Anksčiau senelių priežiū
ra buvo tradiciškai moterų atliekamas darbas.

Gausėjantis naujųjų imigrantų skaičius 
atgaivina viltis, jog antrąjį lietuvišką kvė
pavimą įgaus ir praeityje lietuvių gausus 
vakarinėje Čikagos dalyje esantis Mar- 

kyta žuvis, silkė - tai gaminiai nereikalau
jantys išsamaus komentaro.

Populiarūs ir lietuviški pieno produktai 
- grietinė, rūgpienis, sūriai Itin pirkėjų mė
giamas rūkytas “Medžiotojų” sūris, o le
genda tapusio lietuviško sūrio “Liliputas” 
parduotuvėje tąsyk net nebuvo - visas iš
pirktas. “Džiaugiamės, galėdami pasiūlyti 
išalkusiems lietuviams ir pagamintų patie
kalų - šaldytų cepelinų, žemaičių blynų, 
lietinių blynelių. Tai Londone gyvenančios 
profesionalios kulinarės gaminiai” -šaldiklio 
turinį komentavo parduotuvės savininkas.

Smaližiams siūlomas Londone kepamas 
šakotis, chalva, lietuviški saldainiai ledai 
glaistyti varškės sūreliai. Lentynose pui
kuojasi medaus, padažų, lietuviško majo
nezo stiklainiai

Lietuviškas maistas populiarus ne tik 
tarp lietuvių - dažnai akis paganyti užsuka 
ir kitataučiai Pusę “Baltikos” pirkėjų su
daro rusai. Pirmieji vizitai būna panašūs į 
“egzotinius” tyrinėjimus. Tačiau mėgstan
čios bendrauti “Baltikos” pardavėjos įjos dė
ka nežinomas ir svetimas lietuviško maisto 
pasaulis vis mažiau gąsdina kitatauti

“Baltika” lepina ne tik lietuvio skrandį. 
Parduotuvės savininkas spėja, jog šiuo metu 
“Baltika” - vienintelė vieta Londone, kur 
galima nusipirkti lietuviškų knygų. Pra
džioje “Baltikoje” prekiauta tik knygomis 
rusų kalba. “Pastebėję, kaip rusakalbiai su 
susidomėjimu išperka rusiškas knygas, nu
sprendėme ir Londono lietuvius aprūpinti

lietuviškomis,” - 
prisimena parduo
tuvės savininkas. 
Populiariausias au
torius dabar - E. 
Malūkas (knygų 
“Vilko duona”, 
“Kraujo skonis” 
autorius). Lietuviai 
mielai skaito detek
tyvinius, meilės ro
manus - tai pap
rastai naujos, nese
niai Lietuvoje išleis
tos knygos. Kita 
dalis - naudotos 
senėlesnės lietu
viškos knygos, “Bal
tikoje” kainuojan
čios iki 2 svarų. Jų 
keliais žodžiais ne
įmanoma apibū-

“ Amerikos lietuvio” redaktorius Bronius Arbutis.

ųuette P&rk. Prieš mėnesį ties “Lithuanian 
Plaza” ir 69-osios gatvės kampu čia atida
ryta dar viena lietuviškų maisto prekių - de
likatesų parduotuvė “Antano kampas.” Jošei- 
mininkas - prieš penkerius metus Čikagoje 
apsigyvenęs ir kurį laiką joje automechaniku 
dirbęs kaunietis Antanas Laurinaitis. Krautu
vės gale - virtuvė. Joje verdam cepelinai ir 
kepamas kugelis. “Antano kampas” toje pa
čioje gatvėje konkuruoja su kitų lietuvių - 
prieš septynerius metus iš Nauj. Akmenės su 
šeima emigravusių Algio ir Vandos Morkūnų. 
Jie turi maisto prekių ir delikatesų parduotuvę 
“Lithuanian Plaza Bakery and Deli”.

Nors Amerikoje tarp naujųjų lietuvių 
jau yra ir privačia praktika užsiimančių

Lietuvos dienos Kanadoje
Šiemet Vasa

rio Šešioliktoji 
buvo Iškilmingai 
paminėta Kana
dos sostinėje 
Ottawoje, LR am
basados parūpin
tais renginiais. Pa
grindinė Šventės 
dalis įvyko To
ronte (Missis
sauga), dalyvau
jant LR ambasa
doriui Kanadoje 
Rimantui Šid
lauskui ir ten lan
kantiems kursus 
Lietuvos kari
ninkams. Ren
giniuose dalyvavo organizacijų nariai meno vienetai ir gausi visuomenė. Dienai skirtą 
paskaitą skaitė PLB atstovas Vilniuje, melboumiškis Gabrielius Žemkalnis, kaip 
Nepriklausomybės darbų simbolį pabrėžęs dr. Joną Basanavičių.

Nuotraukoje iš kairės: LR ambasadorius Kanadoje Rimantas Šidlauskas, PLB 
atstovas Vilniuje Gabrielius Žemkalnis, Toronto Apylinkės Valdybos vicepirmininkas 
Vidmantas Šilininkas ir pirmininkė Danutė Garbaliauskienė.

Lietuviai Švedijoje
Švedijos Lietuvių Bendruomenėje šiuo 

metu yra apie 180 narių, tarp jų - medi
kų, fizikų, inžinierių, pedagogų, kitų pro
fesijų. Pastaruoju metu į Švediją atvyksta 
dirbti ir studijuoti jaunų žmonių iš Lietu
vos. Bendruomenės vadovybę sudaro taip 
pat jauni žmonės: pirm. Ramutė Motytė, 
sekr. Eugenija Griff, ižd. Virginija Lam- 
bak, narys Antanas Romas. Valdybai 
talkina vyresnės kartos tautiečiai: K. Ga- 
mauskas. (buvęs ilgametis Valdybos pirmi
ninkas), prof. E.Vamauskas, dr. K.Če- 
ginskas, dr. ABatvinis ir kt. Valdybos 
veiklos pagrindinės gairės: palaikyti lie

dinti - nuo žymaus rašytojo biografijos iki 
mezgimo vadovėlio... ’’Lietuvis visada 
skaičiuoja. Todėl kartais pirkęs iš Lietuvos 
atkeliavusį žurnalą, jis renkasi nors ir ne
naują, bet visgi knygą. Žmogui vien dešros 
nepakanka, jam reikia ir grožinės literatūros, ” 
- pasakojo Ija Alionienė.

“Baltikoje” įmanoma nusipirkti ir lie
tuviškos muzikos įrašų. Ant lentynos susi
glaudę kompaktiniai diskai su R.Cicino, 
“Studijos”, “Pelenų”, “Omegos”, S.Povi- 
laičio, “Hiperbolės” muzika. “Dažniausiai

advokatų, gydytojų bei nekfl- 
nopmojo turto agentų, didžio
ji dalis naujų imigrantų užsi
ima vyresnio amžiaus žmonių 
priežiūra, patalpų valymu, sta
tybomis ir automobilių taisy
mu. “Angliškai nekalbančių 
laukia senukų užpakalių plo
vimas”, - prisipažino vaikų 
aukle dirbanti trisdešimtme
tė Danguolė. Nemokantys 
anglų kalbos dirba pas vyres
nio amžiaus lietuvius. Už jų 
priežiūrą mokama mažiausiai 
po 45, o vidutiniškai - po 60 
dolerių per dieną. Tbo tarpu

dirbantys pas senyvus amerikiečius lietu
viai uždirba 80-100 dolerių per dieną. Vy
resnių žmonių priežiūros rinkoje Čikagoje 
labiausiai vertinamos moterys S Lenkijos ir 
Lietuvos. Lietuves į darbą mielai priima daug 
vidutinio verslo įmonių Čikagoje kontro
liuojantys Amerikos lenkai

Dauguma vyrų dirba statybose, taip pat 
remontuoja automobilius. Pradedantys re
montininkai per valandą uždirba po 5-6 
dolerius. Daugelis lietuvių užsiima butų, 
gyvenamųjų namų ir įstaigų valymu. Nau
jieji atvykėliai per dieną paprastai išvalo 
po du namus, uždirbdami iki 40 dolerių. 
Pramokus anglų kalbos ir atsiradus darbo 
įgūdžiams atlyginimas padvigubėja. □ 

tuviškas tradicijas, skleisti Švedijoje tei
singą Lietuvos įvaizdį, skatinti bendra
darbiavimą tarp Švedijos ir Lietuvos. 
Stockholme veikia lietuvių sekmadieninė 
mokykla, kurioje mokosi 21 mokinys.

Lietuvių Bendruomenė neturi savo 
patalpų. Jas nuomoje Estų Namuose. 
Bendruomenės narių susirinkimai vyksta 
kas antrą neporinio mėnesio penktadienį 
Lietuvos ambasados patalpose. Valdyba 
rengia susitikimus su vadovaujančiais 
asmenimis iš Lietuvos. Kasmet rengiamas 
Vasario 16-tosios minėjimas, kuriame 
programą atlieka ir mokyklos mokiniai 
Tokie minėjimai baigiami tradicine va
kariene. □ 

repertuarą parenka aš”, - sakė A Mišauskas. 
“Tiesiog peržiūriu muzikinių grupių popu
liarumo dešimtukus ir įrašus užsakau steng
damasis patenkinti įvairų muzikinį skonį. ”

Sutrumpintai iš “Londono žinių”
* * *

Susidomėjusiems primename, kad 
Anglijoje yra leidžiamas naujųjų ateivių 
laikraštis “Londono žinios”, pasirodąs kas 
dvi savaitės. Adresas: Channelsea House, 
Canning Road, Abbey Lane, Stratford E15 
3ND, London. MP inf.
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Hliufei 801
Kone kas savaitę laikraštyje skaitome 

Entuziasčių pasirašytus skelbimus, kvie
čiančius į naują, kitonišką, įdomų renginį. 
Vėliau skaitome ar girdime pasakojimus 
apie tuos šaunius renginius, ir net Mel
bourne gyvenantys galbūt ne kartą pagal
voja, kad rengėjos yra visas būrys ener
gingų, gabumais apdovanotų jaunuolių, dar 
nepavargusių nuo išgyventų metų sunkios 
naštos. Net nustemba išgirdę, kad Entu
ziastės yra dvi nemažo amžiaus ponios, 
viena netgi neseniai sulaukus aštuonias
dešimties! Tai darbščiosios Lilija Kozlovs- 
kienė ir visiems pažįstama “Aliutės kam
pelio” Aliutė - Alena Landsbergytė-Ka- 
razijienė, vasario 26 dieną kukliai sulau
kusi jubiliejinio amžiaus ir, toli gražu, ne
ketinanti nei pasenti, nei pradėti ilsėtis.

Užaugusi Kaime ir baigusi “Aušros” 
mergaičių gimnaziją, tolimesnėms studi
joms Aliutė, savo garsaus senelio Rygiškių 
Jono pavyzdžiu, pasirinko lituanistiką, 
ketino Lietuvoje dėstyti lietuvių kalbą, dar
toliau gilintis į lituanistikos studijas. Uni
versiteto kursą baigė, tapo diplomuota 
lituanistė, sukūrė šeimą su Kauno radio
fono darbuotoju Gediminu Karazija. 
Tačiau tolimesniam gyvenimui likimas 
parinko nenumatytą kelią: karas išstūmė 
iš namų ir nubloškė į Vokietiją. Ankstyves
ni planai buvo suardyti, bet atsivežti 
polinkiai, ryžtas ir atsparumas liko tie patys. 
Išeivių stovykloje Aliutė įsijungė į Čiur
lionio ansamblį ir jame pasireiškė ne tik 
kaip šauni šokėja ir dainininkė, bet ir kaip 
nepamainoma pranešėja. Šeima sulaukė

IŠ REDAKCIJOJ PAŠTO
Gerb. Redaktore,

Kartu su. 2002 metų prenumerata 
siunčiu pasigėrėjimą “Mūsų Pastogės” 
išdėstymu (layout).

Šiaip kartu su Pijušėliu kenčiame, 
prisimindami Pulgio Andriušio tvirtinimą, 
kad “visokių yna, visokių reikią o j eigų kurių 
ir nereikią tai kur juos dėsi!”

Pavasario švenčių artėjimo proga pri
imkite geriausius linkėjimus.

Danutė Simankevičienė

Gerb. Redaktore,
Nuoširdžiausi linkėjimai visiems.
Kiek iš laikraščio skaitau, atrodo, 

Sydnėjaus lietuvių veikla atsigavo.
Mes džiaugiamės!

Aldona Vyšniauskienė,
Melbourne

sūnaus Vytuko, 1949- 
tais atvyko į Austra
liją. Kaip ir daugeliui, 
reikėjo pakelti nauja- 
kūrystės vargus ir 
trūkumus. Jauniems, 
stipriems žmonėms 
viskas buvo įmanoma, 
ypač kad norai ir 
siekiai buvo kuklūs. 
Australijoj Karazijos 
susilaukė antro sū
naus Algio. Gedimi
nas rado pastovų 
darbą uoste. Algiukui 
paaugus, ir Aliutė 
ieškojo darbo: ji įsigijo 
bibliotekos vedėjos 
kvalifikacijas ir gavo 
darbą australiškoj 
katalikiškoj mokykloj.

Kai po daugelio 
metų nesimatymo susi-
tikau su Aliute Melbourne, Karazijos jau 
buvo įsikūrę savo jaukioj sodyboj Itilla- 
marine, kur ir šiandien tebegyvena. Sodely 
žydėjo medžiai ir gėlės, namuose lentynose 
stūksojo kalnai lietuviškų knygų, sienas 
puošė paveikslai ir lietuviški ornamentai. 
Vos įžengus, pajutau draugiškumo šilumą, 
neribotą atydą ir vaišingumą. Per ilgą me
tų eilę toji Karazijų namų nuotaika išliko 
nepasikeitus. Kieme medžiai išaugo, kai 
kurie buvo iškirsti, namai praplatėjo ir 
naujos lentynos priglaudė vis daugėjančias 
knygas. Šeimininkų plaukai pašviesėjo,

The best regards from Kelmė
Every year on the 26th of January Kelmė 

school-leavers take part in an English writing 
contest It was my pleasure to take part in it

I was surprised of a wide variety and great 
importance of the themes. The most popular 
theme was a diary entry about a rainy day. 
However, students analysed more serious 
problems such as pollution, tolerance, 
political affairs as well This contest is a great 
opportunity for our students to express their 
ideas in English. Similariy, young generation 
appreciate people like Isokia Fbželaitė-Davis 
AM who takes care of our broader education 
because living in a tiny provincial town 
provides few opportunities to speak and write 
English. Having won the first prize, I am much 
more confident about my future studies and 
career. My friends and I are absolutely 
grateful to Ms. Isokla Fbželaitė-Davis AM 
for this great possibility to prove our English 
writing skills. Vaida Andniškevičiūtė

Nuotraukoje iš kairės sėdi: sūnūs Algis ir Vytas, anūkė Neriša, dukterėčia Birutė iš Kauno, anūkas Saulius. 
Stoyi iš kairės: Alena ir Gediminas Karazijos, marti Alytė.

veiduose atsirado viena kita raukšlelė, bet 
nuotaikos liko nepasikeitusios: pasiliko 
toks pat širdingumas ir vaišingumas, toks 
pat dėmesys ir beribė meilė viskam, kas 
lietuviška, tokia pat nei amžiaus, nei įvykių 
nepalaužiama energija ir entuziazmas 
darbuotis, ieškoti, kurti.

Reikšmingas Aliutės įnašas visose 
išeivijos lietuviško kultūrinio gyvenimo 
srityse: ji jautri bendruomenės narė, jau
nimo mokytoja, skautų vadovė, talentinga 
žurnalistė, radijo programų paruošėja, 
paskaitininke, šalpos organizacijų nepa

“Mūsų Pastogės” bendradarbis Vincas 
Bakaitis nurodo, kad “Catholic Outlook”, 
2002 metų kovo mėnesio laidoje, talpina 
straipsniuką apie Telšių Kunigų seminariją 
ir pateikia seminaristų nuotrauką. Per 
paskutinius 11 metų iš Telšių Kunigų 
seminarijos išėjo 73 kunigai ir keturi 
diakonai. Aštuoni iš buvusių seminarijos 

vargstanti darbininkė, nebesuskaitomų 
šventiškų pasirodymų įkvėpėja ir rengėja. 
Visų jos darbų ir pasiekimų niekaip ne
suskaitysi, nes ji pati vengia apie juos 
kalbėti. Tačiau tų darbų ir jos šviesios 
asmenybės įtaka yra praturtinusi ir tebe- 
turtina ne tik kiekvieną ją pažinusį, bet ir 
visą Australijos Lietuvių Bendruomenę. 
Ačiū Aliutei!

Ilgiausių metų, miela Aliute, džiaugs
mo darbuose, kūryboj, kiekvienoj dienoj 
ir kiekviename žingsnyje!

Elena Jonaitienė

studentų šiandien dirba dėstytojais toje 
pačioje Kunigų seminarijoje.

Straipsnio pabaigoje pranešama, kad 
Telšių Kunigų seminariją žada paremti 
“Aid to the Church in Need” organizacija 
Australijoje. Numatyta parama - $ 32 500.

Nuotraukoje - Telšių Kunigų semi
narijos auklėtiniai.

Pijušo Dulkelės nuotykiai

(Policijos inspektorius - Pijušui:) 
“Jūsų bėda mums tik juokas, 
Mums užtenka su pijokais, 
Su narkotikų mėgėjais, 
Vagimis - įsilaužėjais.
Galim jums tiktai parodyt, 
Kelių į žvėryno sodų!”

(Žvėryno vedėjas - Pijušui:) 
“Žinote, kad mūsų sferoj, 
Tik laukiniai paukščiai, žvėrys, 
Tigrai, liūtai ir gorilos, 
Tik paklauskit - pas mus yra! 
O tam jūsų žųsinėliui, 
Pas mus vietos tikrai nėra!

Išklajojus visą dieną, 
Net nepavelkant jau kojų, 
Dulkei kilo mintis viena: 
“O kad taip padovanojus, 
“Išvietintą” žąsinėlį, 
Jo Loretai - mergužėlei?”

Pas Loretą, pas našlelę, 
Toks mažutis “banketėlis”: 
Greit kelių svečių būrelis, 
Bus prariįjęs žąsinėlį!
Pijus su juo tiek keliavęs, 
Buvo jau susidraugavęs!
_________ Stasio Montvido eilės ir piešiniai
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Kas - kur - kaip?
. Antanas
j Laukaitis

Kaunas prieš Vilnių
Australijoje seniai žinoma ir jaučiama 

konkurencija tarp Sydnėjaus ir Melbourne. 
Jei anksčiau melboumiškiai galėjo didžiuo
tis, kad jie pirmieji 1956 m. surengė pasau
linę olimpiadą, tai po 2000 m., kai Sydnė
juje buvo surengta iki šiol laikoma pati 
didžiausia ir gražiausia olimpiada, kur 
lietuviai pasirodė ypač gerai, melboumiš
kiai daugiau tuo pasigirti negali. Tačiau ir 
dabar manoma, kad Melboumasyra dau
giau kultūrinis ir meninis miestas, o Syd- 
nėjus - daugiau industrinis ir komercinis. 
Net ir žmonės Melbourne yra daugiau ško
tiško, kieto charakterio, o Sydnėjuje - la
biau minkštesnio, europietiško, nors dabar 
abu miestus ir jų įvaizdžius keičia daug 
suvažiavusių Azijos tautų žmonių.

Panašiai yra ir Lietuvoje, kur jau daugelį 
metų įvairiose srityse varžosi Kaunas su 
Vilniumi. Vilnius, kaip Lietuvos sostinė, 
būdamas didesnis ir turėdamas savyje visą 
užsienio diplomatiją, toli yra pralenkęs bu
vusią Lietuvos laikinąją sostinę Kauną. 
Anksčiau Kauno vyrų krepšinio komanda 
“Žalgiris” neturėjo sau didesnių priešinin
kų Lietuvoje. Dabar gi Vilniaus “Lietuvos 
ryto” vyrai jau trečią kartą nugali “Žalgirį” 
Lietuvos pirmenybėse ir Europos lygos 
varžybose yra vieni iš pirmųjų. IUo tarpu 
Kauno “Žalgiris” paskutiniu metu patyrė 
daug pralaimėjimų ir Europoje nežinia ar 
papuls į geriausių klubų varžybas. Austra
lijos lietuviai turės labai gerą progą šių metų 
rugpjūčio mėnesį pamatyti Lietuvos čem
pionus - Vilniaus “Lietuvos ryto” koman
dą, dalyvaujančią praėjusių metų Austra
lijos nugalėtojų Wollongong krepšininkų 
surengtame turnyre Wollongonge ir vėliau 
Sydnėjuje. Čia jie žais su keliomis geriau
siomis Australijos krepšinio komandomis..

Jeigu Vilnius turi gerą Lietuvos operą, 
tai Kaunas - tik operetę, jeigu Vilniuje 

gyvena pats prezidentas ir yra visos minis
terijos, tai Kaunas dabar gali pasigirti ke
liais sportiniais įrengimais, kurių neturi 
Vilnius. Kaune yra labai geras, tarptautinio 
standarto stadionas. Jei Kaunas pirmas 
padarė 9 skylių golfo aikštyną, tai Vilniuje 
jau pradėtas daryti pilnas 18 skylių golfo 
aikštynas. Prieš kelis mėnesius Kaune buvo 
atidarytas pirmas Lietuvoje Oranžinis už
daras teniso centras su keturiomis puikiai 
įrengtomis aikštelėmis. Savininkas yra 
jaunas teniso mėgėjas verslininkas Andrius 
Augūnas. Čia bus galima žaisti tenisą ištisus 
metus. Šiame centre dar yra dvi squash’o 
aikštelės, pirtis, baseinas ir kavinė. Iki 17 
vai teniso mėgėjai čia moka po 40 litų už 
valandą, o vėliau po 50 litų. Mažesnis teniso 
aikštynas yra ir Šiauliuose, o Vilnius uždaro 
aikštyno neturi. Kaune prieš buvusius Kū
no Kultūros Rūmus (dabar Akademiją) 
buvo lauko teniso aikštynai, kurie priklausė 
“Žalgirio” klubui. Jiems jau reikėjo nema
žo remonto, o “Žalgiris” pinigų neturėjo. 
Neseniai šį visą lauko aikštyną nusipirko 
tas pats A.Augūnas, kuris yra numatęs tą 
teniso aikštyną gražiai pertvarkyti ir pilnai 
atgaivinti tenisą Kaune. Aikštyno gale jis 
numato atidaryti sportininkų reabilitacijos 
centrą su dailiosios mankštos ir aerobikos 
salėmis. Ten bus teikiamos medicininės pa
slaugos, atliekami masažai, veiks soliariu
mai, kavinė. Taigi, šioje srityje Kaunas toli 
pralenkė Vilnių.

Kas liečia žmones, tai lietuviškumo at
žvilgiu Vilnių su Kaunu negalima net pa
lyginti. Kauno gatvėse, kavinėse ar kituose 
subuvimuose labai retai išgirsi kalbant len
kiškai arba rusiškai, o Vilniuje tas girdima 
labai daug kur.

Prof. V. Landsbergis ir sportas
Daug kas Lietuvoje ir užsienyje žino, 

kad prof. Vytautas Landsbergis yra gabus 
muzikas, Seimo narys, Nepriklausomybės 
atkūrimo akto signataras ir gabus politikas. 
Tačiau mažai kas žino, kad jis yra labai 
geras šachmatininkas, mėgstantis ir kitas 
sporto šakas. Jis jaudinasi ir pergyvena, 

matydamas,žaidžiant Lietuvos krepšinio 
rinktinę, arba kai lakūnas Jurgis Kairys 
daro ore “stebuklus”, arba kai mūsų gero
sios dviratininkės varžosi pasaulio varžybo
se ir kt Tačiau pats artimiausias jam spor
tas - šachmatai Jis net sapnuodavo padėtis 
lentoje, partijas, žaidimo kombinacijas. Jis 
netiki jokiais horoskopais, tačiau šachmatai 
jam ir visiems jais žaidžiantiems yra nepap
rasta ugdymo mokykla. Rėkia rungtis ir 
nesugniužti iki galo. Taip yra ir visame gyve
nime. Kaip išsireiškė pats prof. V.Lands- 
bergjs, -jeigu būtų jo galia ir jo sprendimas, 
tai žaidimą šachmatais įvestų į Lietuvos mo
kyklas kaip privalomą savaitinę pamoką

Lietuvos Vytis
Vytis yra Lietuvos valstybės herbas nuo 

XV a. vidurio. Vyties pradžia yra Kęstučio 
monetose, pasirodžiusiose XIV a., kur bu
vo vaizduojamas raitelis, manoma, pats ku
nigaikštis. Lietuvių tautoje tokia figūra bu
vo buvo populiari dar anksčiau ir prieš Kęs
tutį. Vėliau Vytautas raitelį panaudojo savo 
monetose, o vėliau tai pakartojo ir kiti Lie
tuvos kunigaikščiai.Vėliau Vytis pralenkė 
ir taip vadinamus Stiebų Vartus (Gedimino 
stulpus), kurie tuo laiku buvo laikomi Lie
tuvos herbu.

Tokia Vytis, kokią turime dabar, atsi
rado tik Jogailaičių laikais. Tada buvo “pri
kabintas” ant kairiojo peties skydas su 
dvigubu kryžiumi. Tai Jogailos herbas, 
simbolizavęs dviejų krikščioniškų tautų - 
Lenkijos ir Lietuvos susivienijimą Tas sky
das yra ir dabartiniame Vytyje. Per visą tą 
laiką Vyties atskiri dalykai buvo daugiau 
ar mažiau įvairių dailininkų keičiami Pvz. 
žirgo poza. Vienur jis tartum atsispyręs nuo 
žemės, kitur jau lekiantis didžiuliu šuoliu. 
Žirgo gūnia vienur buvo trumpa, kitur ilga. 
Kalavijo padėtis irgi buvo įvairi Vienur jis 
vaizduojamas smaigaliu į viršų, kitur - 
raiteliui už nugaros, arba smaigalys nuleis
tas. Spalvos irgi buvo įvairios. Nesikeitė tik 
raudona skydui ir balta-sidabrinė žirgo, 
raitelio ir kalavijo. Tačiau kalavijo rankena, 
balno kilpos, pentinai buvo vaizduojami 
auksine spalva arba net mėlyna. Pats Vyčio 
kryžius LDK laikais visuomet buvo vaizduo
jamas geltonas (auksinis), o pats dvigubas

.^ryžius mėlyname skyde.
Prieškarinėje Lietuvoje oficialiai buvo 

priimta ir 1925-1936 m. Lietuvos monetose 
iškaldinta žymaus lietuvių skulptoriaus 
J.Zikaro sukurti Vyčio modeliai. Sis Vytis 
yra ir dabar oficialus Lietuvos herbas.

Ar zinai?
▼ Kasdien apie 40 mln žmonių perka 

ir valgo pasaulyje (taip pat ir Lietuvoje bei 
Australijoje) esančiuose 28 000-se McDo
nald restoranuose-kavinėse, kurie yra 121 
pasaulio šalyje. Amerikoje, kur tiesiog die
vinamas toks greitas maistas, sakoma, kad 
97% amerikiečių yra valgę McDonald ga
minius. Per metus šie restoranai parduoda 
savo patiekalų už 31 milijardą dolerių, o 
pelnas sudaro virš 1.5 milijardo. Juos pa
saulyje lenkia tik Coca Cola. Įdomu, kad 
kas penkios valandos pasaulyje yra atida
romas naujas McDonald restoranas. Mc
Donald restoranų veiklą pradėjo 1954 m. 
amerikietis kokteilių aparatų prekiautojas 
Ray Crook Iš brolių D. ir M. McDonaldų 
nusipirkęs mėsainių užeigos prekinį ženklą 
ir paėmęs paskolą atidarė pirmą McDonald 
restoraną papuošdamas jį su nupirktomis 
auksinėmis brolių sugalvotomis arkomis ir 
uždrausdamas net broliams naudoti savo 
pavadinimą bei jų ženklą. Darbe jis buvo 
labai žiaurus ir kietas savo darbuotojams, 
o pradžioje į darbą nepriėmė moterų. 1984 
m. jis mirė, turėdamas 82 metus. Jo kapi
talas jau siekė 600 mln. dolerių. Anksčiau 
jis pats paskyrė savo įpėdinius.

McDonald restoranai ypač jaunimo 
tarpe yra labai populiarūs. Kai Maskvoje, 
buvo atidarytas pirmas toks restoranas, tai 
šaltą žiemos dieną lauke laukė 30,000 
žmonių, o Kinijoje, Pekine 1992 m. 
atidarymo dieną buvo 40,000. Gi Kuveite 
1994 metais atidarymo dieną buvo 11 
kilometrų eilė.

McDonald restoranuose darbuojasi 
daugiau jaunimo, negu kad yra visoje Ame
rikoje kareivių. Nors McDonald kompanija 
ir daro didžiulį pelną tačiau jų jauni tar
nautojai gauna pačius mažiausius atlygi
nimus ir vadovybė jokiu būdu neįsileidžia 
pas save profesinių sąjungų. □

Alė Liubinienė
Avietė ir likęs gyvenimas

Tęsinys, pradžia MP Ne 1 (2001) Tą vakarą kai pyktis sumažėjo, mes visi
Jeigu jūs sutinkant, mes pradėsim daryti 

sveikatos tikrinimus,” - paaiškino ramiai 
valdininkas, vartydamas popierius.

“Ačiū, ponuli,” - išgirdau tėvą
“Ar mes tikrai dabar galėsim važiuoti 

gyventi į Australiją?” - neiškentus, greitai 
paklausiau jo.

“Ne, nėra taip paprasta, panele. Aš tik 
sakiau, kad jūsų pradiniai dokumentai yra 
tvarkoje. Dar turite praeiti sveikatos patik
rinimą ir tik tada galėsite emigruoti,”- 
australų valdininkas per vertėją man vėl 
paaiškino tą patį.

Grįžtant namo tėvai vėl ginčijosi į kokį 
kraštą mes turėtume emigruoti. Mama 
nenusileido dėl Amerikos, o tėvas galvojo, 
kad apsigyvenus Australijoje, mūsų šeimai 
bus geriau. Ginčai tęsėsi iki parėjom.

“Jūs galit daryti ką jūs norit, bet aš 
važiuosiu į Australiją Ir nemėginkit man 
prikišti, kad aš esu tik vaikas. Aš jau apsi
sprendžiau,” - pareiškiau savo nuomonę.

Mano tėvai buvo pritrenkti.
“Ale, tu neturi teisės taip daryti,” - 

mama užrėkė ant manęs.
“Nustok... Esi tik vaikas ir neturi bal

so,”- tėvas irgi šėlo.
“Nejaugi jūs dar taip tebegalvojat? Ga

lit lupti mane kiek tik norit, bet aš vis tiek 
važiuosiu į Australiją Šiandien tikrai tu
rėjot girdėt, ką emigracijos valdininkas 
jums pasakė, kad aš jau esu dirbantis 
asmuo. Tai taip ir elkitės su manim,”- šau- 

' kįau jiems atgal
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susėdom prie stalo rimtai pasikalbėti Tėtis 
norėjo apsigyventi Australijoje, nes ji buvo 
toliausiai nuo komunistinės Rusijos. Taip 
pat, būdamas save gerbiantis žmogus, 
nenorėjo lankstytis mamos giminėms už 
iškvietimą

Mano mamą vis dar traukė jos brolis 
Vincas, kuris irgi gavo iš to paties pusbrolio 
iškvietimą j Ameriką ir jau ruošėsi ten 
emigruoti

Po poros dienų, po dar daugiau ginčų 
ir ašarų, mama sutiko važiuoti į Australiją.

Vieną dieną gavau pakvietimą ateiti į 
emigracijos įstaigą Ten radau belaukiant 
daugiau jaunų moterų. Prižiūrėtoja liepė 
mums nusirengti. Spausdama prie savęs 
pundelį rūbų, pilna gėdos nusisukau nuo 
kitų nuogų moterų ir pradėjau drebėti.

“Dabar, merginos, po vieną turėsite eiti 
sveikatos patikrinimui” - išgirdau prižiū
rėtoją jau betraukiant mane per duris į 
sekantį kambarį.

Įėjus ten, pamačiau ilgą stalą, už kurio 
sėdėjo keletas vyrų. Aš nė vieno iš jų nepa
žinau. Gal buvo tik daktarai, o gal ir emig
racijos komisijos valdininkai Susigėdus dar 
daugiau, aš pasijutau pažeminta, norėjau 
ten pat numirti. Mėgindama rankoms už
sidengti savo krūtis ir kitas kūno dalis, 
puoliau į paniką ir pasileidau bėgti atgal 
per duris prie savo rūbų, bet prižiūrėtoja 
pačiupo mane už rankos.

“Raminkis, mergaite. Jie tik nori ap
žiūrėti, ar tavo kūnas yra pakankamai 

-Sveikas ir stiprus darbams. Jeigu nesileisl 

iš čia niekur neišvažiuosi. Kad nejaudintų 
tavęs, užsimerk. Eikše,” - ji vėl įstūmė mane 
į kambarį.

Sukandus dantis ir užmerkus akis, įėjus 
ten atsistojau priešais juos gerai žinodama, 
kad tai buvo mano vienintelis kelias ištrūkti 
iš karo sugriautos Europos.

Taip stovėdama jaučiausi pažeminta ir 
degiau iš gėdos bei pykčio. Atsimerkus, pa
mačiau vyrus dar spoksant į mano apnuo
gintą kūną

“Stase, saugokis vyrų, kurie eina žiūrėti 
į nuogas, besimaudančias upėje mergaites. 
Jie yra tikri kiaulės,” - prisiminiau mamą 
įspėjant ją

Staiga mano akyse jie pavirto į paršus. 
Žiūrėdama į jų mažas akis ir purvinus snu
kius, pasileidau kvatoti lyg išpro tėjus. Greit 
įbėgus prižiūrėtoja pastvėrė mane ir iš
tempė lauk.

Per Dievo malonę kažkaip praėjau per
sveikatos komisiją

Buvo 1949 metų 
pradžia. Pabėgėliai iš 
mūsų stovyklos masiš
kai emigravo į įvairius 
kraštus, kas tik juos 
priėmė.

Mūsų šeima jau 
buvo perėjusi visus 
emigracijos forma
lumus ir sveikatos pa
tikrinimus. Laukdama 
eilės išvažiavimui, aš 
vėl grįžau į mokyklą. 
Visi man pavydėjo, nes 
aš buvau pirmoji mūsų 
klasėje, kuri vyko į Aus
traliją

Praėjo dar kelios savaitės, kai vieną 
dieną tėvas grįžo namo pilnas gerų žinių.

“Klausykit visi. Mūsų pavardė jau yra 
sąrašuose. Mes išvažiuosim laike kelių 
dienų. Negaliu patikėti, kad mes jau esam 
pakeliui į Australiją,” - džiūgavo.jis.

Dėkui Dievui, mama dabar jau irgi 
buvo patenkinta.

Tą vakarą visi jautėmės laimingi, nes 
mūsų reikalai pradėjo judėti į gerą pusę.

“I gpt a lovely bunch of coconuts,”- iš 
džiaugsmo pradėjau niūniuoti tarptauti
nėje skaučių stovykloje išmoktą dainelę.

“Nustok, Ale.”
“Mama, bet aš labai džiaugiuos.”
“Kiek kartų aš esu tau sakius, kad tu 

nemoki dainuoti.”
“Bet kodėl?”
“Todėl kad tavo dainavimas man ausis 

braižo.”
“Bei mama, kodėl braižo?”

Meškų šeima išleidžia mane j Australiją.
(Bus daugiau)
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Melbourne “DžKrgo” tunto stovykla
It’s been over a month since the 

Melbourne “Džiugo” TUnto “Draugystė” 
Stovykla ended, yet it is still vivid in my 
mind. The Stovykla was held at Brittannia 
Park, in Yarra Junction, finom January 3rd 
to the 9th. Itwas the first time we had used 
the campsite, the grounds resembling a 
manicured botanic garden and facilities 
rivalling those of a 3-star hotel (for most 
of us). The program consisted of swimming, 
a flying fox, a very small obstacle course, 
hiking and caving. This was organised 
around an overindulgence of free time, 
unlike anything I have witnessed at 
previous Stovyklas, which was most 
probably the source of the relaxed and 
contented nature of the skautai

The major activity of the Stovykla was 
Užgavėnės, which took up two days of 
preparation and was organised by Lilija 
Kozlovskienė. The two days of costume 
making and decorating culminated in a 
large festivity involving dancing, singing 
and merriment, and music by a bunch of 
talented Vyčiai. It was a fun night for the 
skautai as well as the visitors, who either 
watched or partook in the revelry.

The delegation of leadership roles to 
the younger Vyčiai and Vyresnės Sesės 
meant that we could learn first-hand the 
way in which Stovykla should and should 
not be run. Skautas Vytis Rimas Strunga 
stepped into the limelight and took on the 
role of Adjutantas, and may I say he basked 
in that light with pride and certainly did 
justice to the nature and responsibilities of 
an Adjutantas.

It was an eye-opening experience for 
us all: the politics involved in organising 
that was to be a small Stovykla was a new 
experience. Dana Lynikienė was a Stovyk
los Globėja and along with other 
experienced Skautininkai Povilas Kvie- 
cinskas, Vytas Mačiulis and Juozas Lukaitis 
gave us enlightenment, knowledge and 
wisdom, for which we are grateful

We also had great support from our 
TUnto musicians, Sesė Nijolė Zdanienė and 
Broliai Andrius ir Rimas Skeivys, who 
made every laužas a special event

The food at Stovykla was scrumptious 
and I would like to thank all the cooks for 
they culinary expertise, in particular 
Mykolas Kozlovskis and Dennis Gaylard. 
Not only did they help the leaders, but they 
helped each other and took an approach 
unlike the norm; there seemed to be an 
unofficial roster, which spread the 

workload between them and made the task 
of cooking for many ravenous scouts 
appear a walk in the park.

The Stovykla exceeded our 
expectations with almost 100 scouts and 
visitors attending over the weekend and 
around 50 attending during the week. The 
large number derived from the many first
time campers and their parents. Contrary 
to popular belief that the Lithuanian 
Scouting movement in Melbourne is 
dwindling, this Stovykla seemed 
representative of the flourishing future of 
the movement In particular it was great 
to see a new tribe of Melbourne Vilkiukai 
and Gintarėliai, led by Sesės Julija 
Simankevičienė and Dona Gaylard.
The ties earned at “Draugystė”: 
Jaunesnieji Skautai/skautės (ie. vilkiukai ir 
paukštytės) - Simas Rickevičius, Andrea 
Cusack, Vytukas Milvydas, Chris Miller. 
Skautės - Olivia Laukaitytė, Ramūna Sa
dauskaitė, Madeleine Miller. Skautai - 
Darius Pranckūnas, Rami Lynikas. Pa
tyrusios Skautės - Elena Tamašauskaitė, 
Marta Lukaitytė, Brigita Balbataitė. Vyres
nė Sesė - Danielė Milvydaitė.

The new kandidatai: Prityręs Skautas 
Kandidatas - Adam Lynikas. Vyčiai 
Kandidatai - Justinas Rutkauskas, Rimas 
Statkus, Arūnas Mickus, Saulius Klimas. 
The ranks awarded within each skiltis: 
Paskiltininkės Laipsnis - Nerida Bal
bataitė, Laura Tamašausklaitė, Kristutė 
Milvydaitė. Paskiltininko Laipsnis - 
Martinas Didžys, Mantas Vaitkus, Aisvydas 
Sadauskas, Kazys Milvydas, Edis Obe
liūnas, Vidas Kubilius, James Watok, 
Andrius Laurinaitis, Jonas Rutkauskas. 
Skiltininko Laipsnis - Povilas Birštonas.

Some of awards presented at the 
“Draugystės” Stovykla were: Pavyzdin
giausios Skautės - Jessica Rutkauskaitė, 
Lee Ann Kozela, Jolanta Laurinaitytė and 
Skautė Kandidatė Aldona Gaylard. Pavyz
dingiausias Skautas - Vidas Kubilius. Most 
Improved Skautas - Jonas Rutkauskas.

The “Draugystė” Stovykla was indeed 
a huge success. In particular I would like 
to thank Dana Lynikienė for initiating this 
“Džiugo” Tunto resurrection and I hope 
that our newly-found scouting strength 
continues. I hope to see you all in 2003 at 
the Adelaide Stovykla, and in the 
meantime I wish you all the best in your 
scouts pursuits! Budėkite,.

s.v. Paulius Kviecinskas
Stovyklos “Draugystė” viršininkas

Skautų stovyklos “Draugystė” stovyklautojai. Iš kairės: Povilas Kviecinskas, Algis 
Milvydas, Olivia Lukaitytė, Dana Lynikienė ir Kazys Milvydas.

Susipažinkime su svečiu kun. Hermanu Šulcu
Prieš atvykdamas į Ruandą, misionie

rius darbavosi ketverius metus Brazilijoje 
tarp lietuvių, po to Amazonės apylinkėse. 
Ten matė gyvą bažnyčią. Misionierius 
atvyksta iš krašto, kuriame daugiausiai 
vargo ir nelaimių - iš Ruandos, pietų Af
rikoje. Apie jo jaunystę sužinosime daugiau 
tada, kai jis atvyks. Misionierius sako: “kai 
padaviau prašymą, kad noriu vykti į misijas, 
tai mūsų vyresnysis pasiūlė važiuoti į Indiją 
Haiti arba Ruandą. Dar pridūrė, jeigu nori 
važiuoti ten, kur tikrai yra daug vargo ir 
skurdo, ir kur reikia daug dirbti, siūlau rinktis. 
Ją ir pasirinkau", - sako misionierius. 
“Važiuodamas nežinojau, kur keliauju. Gal 
ir gerai, kad kartais nežinai kas tavęs laukia 
Pirmi metai buvo gražūs, bet sunkūs, reikėjo 
išmokti vietinių kalbą. Kaimuose dar ir dabar 
vietiniai nėra matę baltų žmonių. Pvz. einant 
per kaimelį sutikau mergaites su puodais 
vandens ant galvų. Pamačiusios mane 
sukliko ir pametusias puodus išlakstė. Mes 
sakome, kad juodas kaip velnias, o jos 
sukliko - baltas kaip velnias. Blogis jiems yra 
baltos spalvos.

Prieš aštuonerius metus nusivežiau 
septynis ruandiečius į Lietuvą Einant pro 
ežerą Dzūkijoje, mūsų vaikai šoko laukan iš 
ežero ir išbėgiojo net dviračius palikę", -sako 
misionierius.

In memariam

Kai pirmą kartą jis nuėjo į nuošalų 
kaimelį laikyti mišių su liturginiais rūbais 
lagaminėlyje, nebuvo stalo. Vie tinai parodė 
plaušinį patiesalą, kur visa šeima susėda 
valgyti “Užsidėjęs tik stulą atlaikiau mišias. 
Užsidėjus liturginius rūbus galėjau išbaidyti 
naujus krikščionis. Ruandoje sužinojau, kad 
visose parapijose kasmet apsikrikštija po du 
tūkstančius gyventojų Atrodė labai džiugu. 
Tikrovėje jie išmoksta tikėjimo tiesas at
mintinai ir nemąsto, ką jos iš tikrųjų reiškia. 
Nairobi oro uoste vienas misionierius pa
sakė: “oi kaip man liūdną Velykų sekmadie
nį buvo pilna bažnyčia žmonių. Visi priėmė 
Komuniją o pirmadienį tie patys žmonės 
atėjo į bažnyčią kartu su žudikais ir iššaudė 
ten pasislėpusius tutsius”. Ne kartą pagal
vodavau - 2 000 krikštų -ir kas iš to?”

Štai kraštas, kuriame darbuojasi lietuvis 
misionierius. Po savaitės jis bus su mumis 
Sydnėjuje. Nepraleiskime Velykų mišių ir 
Rekolekcijų antrą dieną Velykų. Tai 
vienintelė proga gyvenime išgirsti šį 
nuostabų misionierių.

Plačiau apie jį skaitykite “Saleziečių 
žiniose” nr. 1 Žurnalas išeina 4 kartus per 
metus. Jį galite įsigyti už auką saleziečiams 
pas mane. Dar geriau, galite užsisakyti per 
mane ar Bronių Genį.

Antanas Kramilius

Nuotraukoje: “Džiugo” tunto vyčiai ir vyresnės sesės.

a.a. Daliai Šumskienei
mirus, jos prisiminimui vietoje gėlių “Mūsų Pastogei” aukojame $50.

Juta ir Viktoras Šliteriai

Pagerbdama buvusią bendradarbę
a.a. Dalią Šumskienę,
vietoje gėlių “Mūsų Pastogei” aukoju $20.

Danutė Skorulienė

Skaudžios netekties valandoje mirus mylimai mamai ir močiutei
a.a. Elenai Zdanavičienei,

nuoširdžiai užjaučiame jos sūnų dr. Kazį Zdanių, dukterį Eleną Kaspariūnienę, 
jų šeimas ir visus artimuosius.

Rasa ir Joe Blansjaar,
Peter, Elytė, Rasa

ATITAISYMAS
“Mūsų Pastogės” Nr. 11 (2002.03.18) 7 psl tilpusiame aukų sąraše, skirtame 

Socialinės Globos Moterų Draugijai Melbourne, per apsirikimą įrašyta M.PŠiaučiūnų 
pavardė.

Ponai M.P.Šiaučiūnai paaukojo $50 Melboumo Katalikių Moterų Draugijai
Red.

Mano brangiai tetai
Elenai Zdanavičienei

mirus, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą dukrai Elenutei, sūnui Arvydui ir 
jų šeimoms.

Jurgis ir Dora Staugjrdai su šeima
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ALB Adelaidės Apylinkės 
visuotinis metinis 

susirinkimas
Susirinkimas šaukiamas sekmadienį, 

balandžio 21d, 130 vaL p. p. Lietuvių Na
muose, Norwood.

DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas. Tylos minutė.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
4. Praėjusių metų susirinkimo protokolo 
priėmimas.
5. Apylinkės Valdybos narių pranešimai:

a. Pirmininkės
b. Iždininkės
a Radijo Komiteto 
d. Kontrolės Komisijos

6. Pasisakymai dėl pranešimų
7. Apylinkės Valdybos rinkimai
8. Radijo Komiteto rinkimai
9. Organizacijų atstovų trumpi pranešimai
10. Pasisakymai del pranešimų - klausimai 
ir pasiūlymai
11. Apylinkės Valdybos rinkimų rezultatų 
paskelbimas
12. Susirinkimo uždarymas. Tautos Himnas 

Po susirinkimo kavutė.
ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

Melboumo Liet. Klubas 
praneša, kad šeštadienį, kovo 30 
dieną, ir Velykų dieną, kaip jau nuo 
seno įprasta, Klubas bus uždarytas.

MLK Valdyba

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, NSW 2200 

Tel.: (02) 9708 1414 
Fax.: (02) 9796 4962 

E-mail: slc@lithuanianclub.org.au 
www.lithuanianclub.org.au

Sydnėjaus Lietuvių Klubas kviečiai visus narius ir jų svečius 
lankytis savo Klube.
DARBO LAIKAS:
Savaitės dienomis Lietuvių Klubas atidarytas nuo 5.00 vaL 
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vaL
Uždarytas tik antradieniais.
Sekmadieniais nuo 3 vaL iki 4 vaL po pietų rodomi lietuviški filmai

Atvyksta misionierius iš 
Afrikos

Trečiadienį, kovo 27 d, 1220 vai. į 
Sydnėjų atskrenda misionierius kun. 
Hermanas Šukas. Sekmadienį, kovo 31 
d, įprastu laiku svečias laikys šv. Velykų 
mišias. Po mišių Lietuvių Klube bus 
pietūs, kuriuose dalyvaus ir svečias.

Pageidaujantys dalyvauti pietuose, 
prašomi pranešti Danutei Ankienei 
tel: 98712524 arba Antanui KramiKui 
tek: 9727 3131.

Balandžio 1 d. (antrą Velykų dieną) 
parapijiečiai kviečiami atvykti į St. 
Joachim’s bažnyčią, Lidcombe, kur nuo 
1030 vaL galėsite prieiti išpažinties. Po 
išpažinčių seks pamokslas ir šv. Mišios.

Praneša Parapijos Komitetas

Naujai atsidariusi virtuvė ras Aldonu dirba

♦ penktadieniais nuo 6.00 iki 9.00 vaL vakaro,
♦ šeštadieniais nuo 12.30 iki 8.00 vaL vakaro ir
♦ sekmadieniais nuo 12.30 iki 6.00 vaL vakaro.
Kviečiame visus lankytis ir ragauti naujos ir energingos virėjos - 
Aldonos patiekalus.

vasara mira «MWvaara*amMra«»«rara*maara»aMa<mMram*

Sydnėjaus Lietuvių Klubas IBSkO naujų Baro darbuotojų.
Jeigu esate energingas, turite laiko ir noro dirbti mūsų Klube, 
prašome kreiptis į Alį Migų tel.: 9630 3636, mobilus 0402 046 664.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaawaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa«MBa

Blynų vakaronės metu buvo ištrauktas laimingo nario 
numeris - 652. Jis priklauso p. Ron Popenhagen. Deja, $100 prizo 
jam negalėjome įteikti, nes jis vakaronėje nedalyvavo.
Primename, kad $100 prizas duodamas tiktai tuomet, kai narys, kurio 
numeris ištrauktas, pats dalyvauja renginyje.
■ sssss <aara a wvaraaiai«B«imra was wmsmsomsras uos v vMMo>a> aviai ■asmaMaaMMiaaraat aram ara 

Sveikiname gerb. BrORĘ SldarieniEf, kuri Blynų vakaronės 
metu laimėjo vieną iš loterijos prizų. Bronė įvairiomis progomis 
sėkmingai pardavinėja bilietus jau daugelį metų. Deja, prizą laimėjo 
tik pirmą kartą. Dėkojame Jums, Brone, už pastangas, įdėtas 
pardavinėjant loterijos bilietus ir laimės Jums ateityje.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Paskeitimai Melboumo Renginių Kalendoriuje
Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga (AUS) apsikeitė renginių datomis su 
“Dainos Sambūriu”:

“Dainos Sambūrio vakaronė įvyks šeštadienį, rugsėjo 7 d.;
ALJS metinis balius įvyks šeštadienį, rugsėjo 28 d.
Prašome sukeisti datas 2002 metų Melboumo Lietuviškų 
Renginių Kalendoriuje.

ALJS Valdyba ir “Dainos Sambūrio” Valdyba

Sydnėjaus “Aušros” tuntas 
kviečia visus į Atvelykį!

Sydnėjaus “Aušros” Tbntas kviečia visus skautus, jų šeimas, 
draugus ir prijaučiančius į šių metų ATVELYKĮ, kuris vyks 
sekmadienį, balandžio 7 d. 11 vai. iš ryto, Lane Cove National 
Park, Lindfield (Illoura picnic area). Geriau naudoti Bridge
įėjimą. Yra kur pastatyti mašinas prie kelio nemokamai, arba 

galima įvažiuoti į parką (kaina $6.00).
Vyčiai organizuoja BBQ, kur bus parduodamas maistas ir gėrimai vaikams bei 

suaugusiems. Vaikai gaus ”hot dog” ir gėrimą veltui.
Atvažiuos Velykų Bobutė, ridensim margučius, bus margučių lizdai, bus išrinkti 

gražiausi margučiai Taip pat bus žaidimai vaikams ir suaugusiems.
Atsivežkite margučių ridenimui ir dėjimui į lizdus. Dėl patogumo atsivežkite picnic 

blanket ir kėdes.
Jeigu tą dieną lytų, prašau paskambinti Dainai Šliterytei iki 8. 30 vaL ryto.
TeL: 94982571. Pasimatysime Atvelykyje! Budėdama,

Daina Šliterytė, “Aušros” tunto tuntininkė

Sydnėjaus “Aušros” tunto “Pietų Kryžiaus” stovykla!
Sydnėjaus “Aušros” tuntas kviečia visus skautus ir jų šeimas į “Pietų Kryžiaus” stovyklą. 
Prasideda: sekmadienį, balandžio 21 d., 4 vai. p.p. (Ne anksčiau kaip 4 vaL, prašau.) 
Baigiasi: ketvirtadienį, balandžio 25 d., 12 vaL
Kur Kariong stovyklavietėje, Woy Woy R<L, Kariong.
Kaina: $60 — visai stovyklai, vienam žmogui $20 - viena diena.
Norinčius dalyvauti prašau pranešti Kristinai Rupšienei (teL 963112 38) arba Belindai 

Homas (teL 9948 58 45). Norime suplanuoti gyvenvietes ir užsiėmimus iš anksto. Jei 
turite klausimų arba reikia paaiškinimo, kaip pasiekti Kariong stovyklavietę, prašau 
paskambinti Kristinai ar Belindai Iki pasimatymo stovykloje!

Daina Šliterytė, “Aušros” tunto tuntininkė

Gerb. SBS Radijo lietuviškų laidų klausytojai
Melboumo SBS Radijo Valdyba pakvietė įvairių bendruomenių radijo laidų rengėjus, 

jų tarpe ir lietuvių radijo laidas, prisidėti prie bendro Viktorijos valstijos Radijo ir 
Televizijos vajaus finansiškai sušelpti tradicinį

Melbourne Royal Childrens Hospital GOOD FRIDAY APPEAL
Š.m. antradienį, kovo 26 <L Sydnėjaus ir Melboumo SBS Radijo laidų klausytojai 

girdės gyvai transliuojamą lietuvišką laidą, skirtą šiam vajui
Kviečiu Jus, mieli klausytojai, palankiai atkreipti dėmesį į šį vajų ir, kiek leidžia Jūsų 

ištekliai, prisidėti prie šios gražios mūsų visuomenės veiklos. Mūsų dosnumas parodys, 
kad lietuviai ne tik klausosi savo laidų, bet ir maloniai prisideda prie visuomenės 
susipratimo. Paulius Jokūbaitis

SBS lietuviškų radijo laidų Melbourne vedėjas

K

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
mūsų visų reikalas

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. 
Thrint klausimų, galite skambinti Algai Šimkui teL (03) 9578 4319.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tinklapis: www.users.bigpond.com/rnpastoge
Redaktorė Dalia Donielienė

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

Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami
Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis. 

Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.
Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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