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ALB Krašto Valdyba parėmė MP

Balandžio 29 dieną netikėtai “Mūsų Pastogės” redakcijoje apsilankė garbingi svečiai 
- ko ne visa ALB Krašto Valdyba. Trūko tik ALB KV specialių projektų vadovo Vinco 
Bakaičio. Pasirodo, artėjant Spaudos šventei (tarp kitko kitais metais gegužės 7 dieną 
minėsime lietuviškos spaudos atgavimo 100 metų sukaktį!), ALB Krašto Valdyba nutarė 
paremti Australijos Lietuvių Bendruomenės savaitraštį "Mūsų Pastogė”. Kaip šia ypatinga 
proga savo neilgoje kalboje pasakė ALB KV pirmininkė Lolita Kalėda. “Vertindami 
spaudos įtakų mūsų gyvenimui, Spaudos Dienos proga reiškiame pagarbą Austra
lijos lietuvių šaukliui - „Masu Pastogei“, jos leidėjams ir rėmėjams. Suprasdami, 
tad astuonių puslapių gimtąja kalba leidžiamas savaitraštis išgyvena ne pačias 
geriausias dienas, Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdyba jo leidėjams 
skiria $ 2 250paramą".

Džiugu, kad. tęsdama praėjusių ALB Krašto Valdybų pradėtą tradiciją, naujoji Krašto 
Valdyba įvertino lietuviškos spaudos svarbą išeiviškos veiklos baruose ir Spaudos Dienos 
proga dosniai parėmė Bendruomenės laikraštį “Mūsų Pastogė”.
Nuotraukoje pirmoje eilėje iš kairės: LB Spaudos Sąjungos pirmininkas Vytautas 
Patašius, ALB Krašto Valdybos pirmininkė Lolita Kalėda, “M.P.” redaktorė Dalia 
Donielienė. Antroje eilėje iš kairės: ALB KV vicepirmininkė dr. Liuda Apinytė-Po- 
(enhagen, iždininkas Arminas Šepokas ir sekretorė Daina Šliterytė.

Bakakis Lietuvos įvykių apžvalga

Vaikai galės poilsiauti tėvynėje
Vilnius, balandžio 30 d. (ELTA). Užsienio lietuvių vaikų ir jaunimo poilsiu tė

vų žemėje rūpinsis Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas kartu su Lietuvos 
šaulių sąjunga.

Balandžio 29 d. Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas (TMID) prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybes ir Lietuvos Šaulių sąjunga pasirašė trejų metų 
bendradarbiavimo sutartį dėl užsienio lietuvių vaikų ir jaunimo vasaros poilsio 
Lietuvos šaulių sąjungos rengiamose stovyklose.

Šiemet minėtose stovyklose poilsiaus apie trisdešimt 12-18 metų užsienio 
lietuvių jaunimo. TMID apmokės kelionės išlaidas, draudimą, o Šaulių sąjunga 
įsipareigojo užtikrinti stovyklautojų maitinimą, nakvynę ir saugumą, parengti 
aktyvaus poilsio programą.

Vasaros poilsio stovyklas, kuriose užsienio lietuvių vaikai ir jaunimas susipažįsta 
su istorine Tėvyne, jos kultūra, tradicijomis, gilina lietuvių kalbos žinias, depar
tamentas organizuoja nuo 1998 metų. Paprastai jos trunka po dvi savaites. Kiek
vienais metais mūsų šalyje ilsisi apie 100 užsienio lietuvių vaikų, daugiausia iš 
Rytų kraštų - Rusijos, Baltarusijos, Latvijos ir kt. Vasaros stovyklos, kaip ugdymo 
priemonė, yra įtrauktos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Užsienio 
lietuvių bendruomenių kultūros ir švietimo rėmimo programą.

Rengti tokias stovyklas kartu su Lietuvos šaulių sąjunga departamentui buvo 
pasiūlyta per praėjusių metų rugpjūtį Druskininkuose vykusį Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės ir Jaunimo Sąjungos kraštų pirmininkų suvažiavimą. Šiai idėjai 
pritarė Krašto apsaugos ministerijos vadovybė. Šaulių sąjunga Lietuvoje turi apie 
50 stovyklaviečių prie ežerų, jūros. Organizuodama vaikų ir paauglių vasaros poilsį, 
Šaulių sąjunga glaudžiai bendradarbiauja su kariuomene, policija, valstybės sienos 
apsaugos tarnyba, savivaldybėmis.

Vidutinė šeima Lietuvoje - trys asmenys

Atgijo seniausias 
Lietuvos 

teleskopas 
ELTA. Vilniaus 

universiteto astro
nomijos observato
rijoje saugomas se
niausias Lietuvoje 

išlikęs teleskopas jau šį rudenį vėl nukreips 
savo žvilgsnį į žvaigždes. Dėl detalių trū
kumo savo funkcijos netekusį astronomijos 
instrumentą ketinama restauruoti iki jubi
liejinės- 250-osioms metinėms skirtos Lie
tuvos astronomų konferencijos, vyksiančios 
rugsėjo 17-21 dienomis.

Lėšų, reikalingų 12 cm (5 colių) Grego
rio sistemos veidrodinio teleskopo optikai 
atkurti ir trūkstamoms detalėms pagaminti, 
Vilniaus universitetui suteikė didžiausia
Lietuvoje telekomunikacijų bendrovė “Lie
tuvos telekomas”. Paramos idėja buvusiam 
bendrovės generaliniam direktoriui Tapio 
Paarrna kilo apsilankius Vilniaus universi
teto observatorijoje. "Mano įsitikinimu, 
turint tokią istorinę vertybę, reikia sudaryti 
galimybę besidomintiems pažvelgti į dangų 
taip, kaip jis buvo matomas per šį teleskopą 
prieš 250 metų ", - sakė AB “Lietuvos tele

komas” vadovas T. Paarrna.
Vilniaus universiteto mokslo reikalų 

prorektoriaus prof. Juozo Vaitkaus teigimu, 
restauracija nebus lengva, nes išsamių šio 
teleskopo aprašų nėra. "Teks vadovautis 
universiteto Astronomijos observatorijos 
turimomis žiniomis apie analogiškus šios 
konstrukcijos teleskopus ir siekti, kad res
tauruojant būtų išsaugota kuo daugiau 
autentiškų detalių”. Pasak jo, darbams 
atlikti bus skelbiami specialistų konkursai.

Pirmoji astronomijos observatorija 1753 
m. buvo įrengta centriniuose Vilniaus uni
versiteto rūmuose. Jos projektą parengė Vie
noje ir Prahoje studijavęs žymus architektas, 
matematikas ir astronomas Tomas Žebraus
kas (1714-1758). Lėšų observatorijos sta
tybai suteikė didikė Elžbieta Oginskaitė - 
Puzinienė.

Pirmuosius teleskopus observatorijai 
padovanojo Vilniaus krašto didikai. Res
tauracijai ruošiamas instrumentas yra 
pirmasis Astronomijos observatorijos 
teleskopas, kurį padovanojo Lietuvos 
didysis etmonas kunigaikštis Mykolas 
Radvila (1702-1782), atsiliepdamas į pro
fesoriaus T. Žebrausko raginimus aprūpinti 
Vilniaus universiteto astronomijos kabinetą 
prietaisais ir teleskopais.

Pagal 2001 metų surašymą, Lietuvoje 
buvo 962,600 šeimų, jas sudarė 3.059.000 
asmenų. Vidutinis šeimos dydis - 3.18 
asmens. Vidutinis šeimos dydis mieste ir 
kaime mažai skiriasi. Kaime šeimos kiek 
didesnės (vidutinis šeimos dydis - 3.32 
asmens) negu mieste (3.11 asmens).

Daugiau nei pusėje savivaldybių viduti
nė šeima didesnė už vidutinę Lietuvos 
šeimą. Gausiausios šeimos yra Šilalės rajo
ne (vidutinis šeimos dydis - 3.47 asmens), 
Vilniaus rajono (3.45), Kalvarijos (3.37), 
Kauno rajono (3.36). Šilutės rajono savival
dybių teritorijose. Mažiausios šeimos - 
Ignalinos rajone (vidutinis šeimos dydis - 
2.99 asmens), Klaipėdos mieste (3.05). Šiau
lių mieste (3.06), Rokiškio rajone (3.06), 
Panevėžio mieste (3,06). Vilniuje vidutinė 
šeima - 3.11 asmens.

Vidutinė šeima turi tendenciją mažėti. 
Beveik kas trečią šeimą sudaro du asmenys.

Pasikeis brandos egzaminų tvarka
ELTA. Šiais metais esminių pakeitimų 

brandos egzaminų tvarkoje nebus, tačiau 
numatyta griežtesnė moksleivių ir egza
minų vykdytojų atsakomybė už pažeidimus. 
Kaip spaudos konferencijoje sakė švietimo 
ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius, 
šįmet egzaminų tvarką šiurkščiai pažeidu
sieji moksleiviai, naudojęsi ryšio priemo
nėmis, trukdę kitiems kandidatams savaran
kiškai atlikti užduotis ir t.t., gali netekti 
teisės laikyti likusių egzaminų pačiais me
tais. Nusirašiusieji taip pat nebegalės tais 
pačiais metais perlaikyti egzamino - tik 
kitąmet. Anksčiau tokiems pažeidėjams 
buvo galima perlaikyti mokyklinį egzaminą 
pakartotinės sesijos metu.

Sugriežtinta ir savivaldybių atsakomybė 
- iš egzaminų laikymo tvarkos neužtikri

28.2% šeimų susideda iš 3 asmenų, 24.5 % 
- iš 4 asmenų. Beveik kas devintoje šeimoje 
gyvena penki ar daugiau asmenų.

Surašymo duomenimis, sutuoktinių po
rų buvo 725,200, sugyventinių porų - 
55,200. Šeimų, kurias sudarė vienas iš tėvų 
su vaikais iki 18 metų, buvo 114,700.

2001 m. šalyje gyveno 510,000 šeimų 
su vaikais iki 18 metų (53% visų šeimų). Iš 
jų beveik kas antra šeima augino po vieną 
vaiką, kas antra trečia šeima - po 2, kas 
dešimta - po 3 vaikus. Beveik kas penkio
liktoje šeimoje vaikai iki 18 metų auga su 
vienu iš tėvų.

Surašymų duomenys rodo, kad nuolat 
mažėja šeimų, auginančių du ir daugiau 
vaikų. Daugėja šeimų, auginančių po vieną 
vaiką.

Lietuvoje vidutinė šeima (3.18 asmens) 
vra didesnė negu Estijoje (3.00) ir Latvijoje 
(2.84). a 

nančių savivaldybių švietimo ir mokslo mi
nistras turi teisę iki trejų metų atimti gali
mybę vykdyti valstybinius brandos egza
minus. “Šįmet įvedama moksleiviams pa
lanki naujovė - tie moksleiviai, kurių dar
bas bus anuliuotas vertinimo metu, galės 
pateikti apeliaciją peržiūrėti vertintojų 
sprendimą. Skundus dėl valstybinių egza
minų nagrinės apeliacinis komitetas, o mo
kyklinių - apeliacinės komisijos. Vėliausia 
skundų pateikimo data - liepos 22-oji". - 
sakė Nacionalinio egzaminų centro direkto
rius Vidmantas Jurgaitis.

Politikų žmonos dovanos 
globotiniams

ELTA. Žinomiausių Lietuvos politikų 
žmonos gegužės 3 d. surengė didelę šventę 
socialiai remtiniems vaikams. Lietuvos

........................ Nukelta į 2 psl.
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pffita Trumpai-iš visur
♦ Balandžio 28 d. 
JAV karinė vadovy
bė pranešė, kad 
evakuojama Prince 
Sultan karo aviaci
jos bazė Saudi Ara
bijoje. karo aviaci
jos operacijų cen
trinė. Pasikeitus pa
dėčiai Irake, nebėra 

priežasties laikyti stiprias karines pajėgas Sau
di Arabijoje.
♦ Balandžio 29 d. valstybės organams 
Kolumbijoje savanoriškai pasidavė Rafael 
Rojas, didžiausios sukilėlių grupės “Kolum
bijos Revoliucinės Armijos Pajėgų” lyderis. 
Jis siūlo, kad visi sukilėliai pasektų jo pa
vyzdžiu. nes beveik 40 metų trunkantis 
pilietinis karas Kolumbijoje atsiekė tik kraš
to suniokojimą ir nualinimą
♦ Balandžio 29 d. Therapeutical Goods 
Administration įstaiga, prižiūrinti vaistų ko
kybę Australijoje, sustabdė Pan Pharma
ceuticals leidimą gaminti vaistus, vitaminus 
ir kitus maisto priedus. Australijos laikraščiai 
pradėjo spausdinti ilgus atšaukiamų vaistų ir 
vitaminų gaminių sąrašus.
♦ Balandžio 30 d. britų pilietis savižudys 
susisprogdino Tel Aviv kavinėje netoli JAV 
ambasados. Žuvo jis pats ir dar trys as
menys, keliasdešimt sužeistų. Žuvusio 
savižudžio bendrininkas, taip pat britų 
pilietis, pabėgo ir slapstosi Izraelyje, kai dėl 
techninių priežasčių jam nepasisekė susi
sprogdinti. Abu britai yra pakistaniečių 
kilmės musulmonai.
♦ Gegužės 1 d. Izraelio karinės pajėgos įsi
veržė į Gazos sritį. Per susišaudv mą žuvo 12 
palestiniečių, daug sužeistų iš abiejų pusių. Į 
žuvusių palestiniečių skaičių įeina 2 metų 
berniukas ir 5 kiti civiliai, nedalyvavę kovose.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.

nacionaliniame operos ir baleto teatre vyks 
Prezidento žmonos Laimos Paksienės glo
bojamas labdaros renginys “Vaikai vai
kams”. Šventėje dalyvaus apie tūkstantį 
vaikų iš visos Lietuvos, globojamų žymių 
moterų, susivienijusių kilnios idėjos vardan: 
L. Paksienės. Almos Adamkienės. Gražinos 
Landsbergienės. Kristinos Brazauskienės ir 
Jolantos Paulauskienės.

Į Vilniuje organizuojamą šventę atvyks 
apie 200 Laimos gerų iniciatyvų fondo glo
bojamų vaikų iš įvairių Lietuvos miestelių, 
globos įstaigų, neįgalių vaikų, apie 200 
vaikų iš mokyklų ir globos namų, jau dau
gelį metų kuruojamų A. Adamkienės labda
ros ir paramos fondo. J. Paulauskienė į 
šventę sukvietė apie 200 globojamų vaikų. 
K. Brazauskienės globojama gausių šeimų 
bendrija į šventę atveš apie 100 vaikų iš 
daugiavaikių šeimų. Švente galės džiaugtis 
ir vaikai su negalia iš visuomeninės invalidų 
organizacijos “Spindulys”. Socialiai remti
nų vaikų į šventę pakvietė ir Vytauto Lands
bergio fondas. Vaikus sukvietusios garsių 
politikų žmonos taip pat ketina dalyvauti 
renginyje ir pabendrauti su savo globo
tiniais.
Danijos karalienė parodė didelės 

pagarbos Lietuvai ženklą
ELTA. Kopenhagoje su darbo vizitu vie

šintį LR Prezidentą Rolandą Paksą gegužės 
2 d. priėmė Danijos karalienė Margarete 11. 
Prezidentas R. Paksas padėkojo Danijai už 
moralinę ir politinę paramą Lietuvos strate
giniams tikslams bei siekiams.

Susitikimo metu karalienė Margarete II 
prisiminė savo vizitą Lietuvoje 1992 m. ir 
sakė, jog mūsų šalisjai palikusi gilų įspūdį.

♦ Gegužės 2 d. Izraelio kariai nušovė britų 
televizijos žurnalistą James Miller, filmavusį 
pasikalbėjimą su palestiniečiais Gazos ruožo 
pietinėje dalyje. D.Britanija reikalauja pravesti 
tardymą, nustatyti šio incidento aplinkybes.
♦ Gegužės 1 d. stiprus žemės drebėjimas 
sukrėtė Bingol sritį Turkijos rytuose. Žuvo 
bent 167 asmenys, sužeistųjų skaičius viršija 
1000. Virš 80 vaikų žuvo sugriautame mo
kyklos bendrabutyje.
♦ Gegužės 1 d amerikietis alpinistas Aron 
Ralston, kritusios uolos prispaustas prieš 5 
dienas, kišeniniu peiliu nusipjovė savo 
sutraiškytą dešinę ranką, kad išgelbėtų savo 
gyvybę. Po amputacijos virve nusileidęs į 
slėnį Utah valstijos kalnuose, 27 metų am
žiaus A. Ralston buvo pastebėtas jo ieškoju- 
sio malūnsparnio ir. nugabentas į ligoninę, 
sveiksta
♦ Gegužės 2 d oficiali Kinijos žinių agen
tūra pranešė, kad žuvo visi 70 įgulos nariai 
viename iš Kinijos povandeninių laivų, nors 
laivas esąs sveikas ir yra tempiamas į uostą. 
Manoma, kad įgula žuvo balandžio 16 d. dėl 
dyzelio motoro sutrikimo netekę deguonies. 
Dėl manevrų sąlygų įgulai buvo įsakyta 
laikytis radijo tylos, tad laivo pasigęsta tik 
po 10 dienų.
♦ Gegužės 4 d du amerikiečiai ir vienas 
rusas astronautas sėkmingai grįžo iš tarp
tautinės erdvės stoties į žemės paviršių, 
nusileisdami Kazakstanc, dykumose į šiaurę 
nuo Aralo jūros, 400 km. atstume nuo nu
matyto nusileidimo taško.
♦ Gegužės 3 dieną Australijos ministras 
pirmininkas John Howard atvyko svečiuotis į 
JAV prezidento Geoige W. Bush privatų ūkį 
netoli nuo Crawford Texas. JAV prezidentas 
pareiškė, kad Australijos kariai Irake yra 
geriausi pasaulyje, ir tai esanti tenykštės 
JAV karinės vadovybės nuomonė. □

Lietuvos vadovas pažymėjo, kad 1992 
m. buvo labai svarbūs Lietuvai ir padėkojo 
Danijos karalienei už savo vizitu parodytą 
dėmesį. Karalienė pareiškė apgailestavimą, 
jog negalės dalyvauti šių metų liepos 6 d. 
vyksiančiose Karaliaus Mindaugo karūna
vimo 750-ųjų metinių iškilmėse.

Prezidentui R. Paksui viešint Amalien- 
borg rūmuose Danijos karalienė padarė 
išimtį. leidusi žiniasklaidos atstovams įam
žinti save ir Lietuvos Prezidentą nuotrau
koje. Tai Lietuvos vadovas įvertino kaip 
didelės pagarbos mūsų šaliai ženklą.

Danijos Premjeras susitiko su 
LR Prezidentu

ELTA. Su vienos dienos darbo vizitu Da
nijoje viešintis LR Prezidentas Rolandas 
Paksas gegužės 2 d. susitiko su Danijos 
Karalystės Ministru Pirmininku Anders 
Fogh Rasmussen.

Pokalbio metu aptartos infrastruktūrinių 
projektų įgyvendinimo galimybės, tranzito 
j ir iš Rusijos Federacijos Kaliningrado sri
ties klausimas, Lietuvos pasirengimas ge
gužės 10-11 dienų referendumui dėl narys
tės Europos Sąjungoje, ES ateities klau
simai. Per susitikimą Prezidentas padėkojo 
Danijos Vyriausybei už nuolatinę paramą 
Lietuvos siekiams integruotis į ES ir NATO. 
R. Paksas sakė vertinąs Baltijos regioną, 
kaip vieną perspektyviausių Europos Są
jungoje. Todėl, jo įsitikinimu, būtina ak
tyviau plėtoti Baltijos ir Šiaurės šalių ryšius.

Prezidentas pažymėjo, kad Lietuva sie
kia integruotis į ES ne tik politiškai, bet ir 
ekonomiškai. Tokiu būdu būtina ieškoti 
būdų sujungti į vieną visumą automobilių 
kelius, geležinkelius, energetines komuni
kacijas. R. Paksas išreiškė nuomonę, jog 
įgyvendinus “Via Baltica”, “Rail Baltica”,

Lietuvoje d^ug pažangos
Mantas Dubauskas. Vilnius

Lietuvos ekonomikos augimas įgyja vis 
didesnį pagreitį. Tuo metu, kai labiausiai 
išsivysčiusios pasaulio valstybės pesimis
tiškai vertina savo ūkių plėtros galimybes, 
Lietuvos ekonomika į priekį žengia milžino 
žingsniais.

Šalies bendrasis vidaus produktas (B VP) 
per pirmąjį metų ketvirtį, palyginti su tuo 
pačiu 2002-ųjų laikotarpiu, išaugo 9.1%. 
Palyginimui - JAV ūkis per pirmąjį šių metų 
ketvirtį išaugo 1.6%. Tarptautinis valiutos 
fondas prognozuoja, kad šiemet euro zonai 
priklausančių šalių ekonomika augs vos 
daugiau nei 1%.

Per pirmus tris 200.3 metų mėnesius 
Lietuvoje pagaminta produkcijos už virš 12 
milijardų litų. Vienam Lietuvos gyventojui 
tenkančios produkcijos dalis siekia 3 524 
litų. Palyginti su 2002 metų pirmuoju ket
virčiu. vienam gyventojui tenkanti BVP 
dalis šiais metais yra 306 litais didesnė.

Stulbinantį rezultatą pavyko pasiekti 
eksporto dėka. Per šių metų sausio ir vasario 
mėnesius, palyginti su pirmaisiais dviem 
2002-ųjų mėnesiais, šalies eksportas padi
dėjo 38.8% ir pasiekė 3 milijardus 708 mili
jonus litų. Importas per metus augo gerokai 
lėčiau - apie 7%. virš 4 milijardų litų.

Sėkmingiausiai metus pradėjo garny bos 
ir gamybinių priemonių srityse dirbantys 
verslininkai: apdirbamosios pramonės, 
elektros, dujų ir vandens tiekimo, statybos, 
transporto bei sandėliavimo bendrovės. Lė
čiau už šalies vidurkį vystėsi galutiniams 
vartotojams prekes bei paslaugas teikiančios 
įmonės - mažmeninės preky bos bendrovės, 
viešbučiai ir restoranai.

Specialistus stebina tai. kad Lietuvos

Religinėms bendruomenėms — 
beveik 5 mln. litų

ELTA. Vyriausybė patvirtino lėšų pa
skirstymą valstybės pripažintoms tradici
nėms Lietuvos religinėms bendruomenėms, 
bendrijoms ir centrams. 2003 m. biudžete 
šioms reikmėms numatyta beveik 5 milijo
nai litų, kurie skirti okupacijos metais su
naikintiems ar apleistiems religinės pa
skirties objektams ir institucijoms atkurti 
bei kitoms bendruomenių reikmėms.

Kasmet šioms reikmėms skiriama pana
ši biudžeto lėšų suma. Ir pernai, ir šiemet 
jų skirta po 2.879 mln. litų. Bet šiemet po I 
mln Lt dar numatyta Kauno Kristaus Pri
sikėlimo parapijai (Prisikėlimo bažnyčiai 
atstatyti) ir Vilniaus arkivyskupijai už 
išperkamą nekilnojamąjį turtą.

Lietuvos vyskupų konferencijai 
numatyta skirti 2 609 700 Lt, Stačiatikių 
bažnyčiai Lietuvoje (centras ir vadovybė - 
Šv. Dvasios vienuolynas Vilniuje) - 144 000 
Lt. Lietuvos sentikių cerkvės aukščiausiajai 
tarybai - 35 600 Lt, Lietuvos evangelikų 

"Via Hanseatica” projektus paspartėtų Bal
tijos regiono integracija į Europos transpor
to struktūras. Kalbėdamas apie tranzito iš 
ir į Kaliningrado sritį klausimu, R. Paksas 
pažymėjo, kad derybos dėl tranzito į Kali
ningradą tvarkos buvo sėkmingos. Atkrei
pęs dėmesį, jog Lietuvą tenkina pasiekti 
susitarimai, valstybės vadovas konstatavo, 
kad politiniu lygmeniu tranzito tvarkos 
klausimas išspręstas. Prezidentas pažymėjo, 
kad sėkmingas readmisijos ir sienos su
tarčių įsigaliojimas atvers kelią supapras
tinto tranzito į Kaliningrado sritį tvarkos 
įgyvendinimui. Lietuva techniškai tam yra 
pasirengusi.

Jei sutartys neįsigalios iki šių metų lie
pos I dienos, tuomet Lietuva bus priversta 
įvesti vizų režimą. 

eksportuotojų nepaveikė Vhkarų Europos 
šalyse sklandančios kalbos apie šių šalių 
nuosmukį. Priešingai - eksportuotojai kuo 
toliau, tuo sėkmingiau plėtoja savo veiklą.

"Dolerio kursas buvo nepalankus, pa
grindinėse rinkose sulėtėjo ekonomikos 
plėtra, bet lietuviai įsigudrino eksportuo
ti pakankamai sėkmingai, išskyrus gal tik 
Vokietiją", - aiškino Vilniaus banko prezi
dento patarėjas Gitanas Nausėda. Jo many
mu, Lietuvos užsienio prekybai naudą ne
ša po Rusijos krizės atsiradę ryšiai, kurie 
nenutrūko iki šiol.

Lietuvos ekonominės plėtros agentūros 
generalinis direktorius Remigijus Kabečius 
tvirtino, kad ūkio augimui postūmį davė 
praėjusiais metais 24% išaugusios tiesiogi
nės užsienio investicijos, kurios dabar 
pradeda duoti rezultatų. Be to, artėjantis 
stojimas į ES bei NATO pagerino mūsų 
šalies tarptautinį prestižą. Produkcijos pir
kėjai bei investuotojai pradėjo labiau pasi
tikėti Lietuva.

„Didelė dalis eksporto keliauja į ES 
valstybes. Europos šalys atranda lietuviš
kas prekes ir jas renkasi vietoj anksčiau 
pirktos kitą gamintojų produkcijos ", - sakė 
RKabečius Didėjairvidausvartojimas-gy- 
ventojai palankiau vertina ateities perspek
tyvas. noriau perka prekes, mažiau taupo.

Vis dėlto Vilniaus banko prezidento pa
tarėjas G.Nausėda siūlė neskubėti džiaugtis 
pasiektu rezultatu. Jo nuomone, antrąjį šių 
metų ketvirtį Lietuvos bendrasis vidaus pro
duktas augs ne taip sparčiai kaip 2OO2-ai- 
siais - tuomet buvo užfiksuotas 7.7% au
gimas. Eksporto augimas, pasak jo. taip pat 
bus lėtesnis, nes pagrindinės rinkos, kurio
se parduodama lietuviška produkcija, dar 
nespės atsigauti. □ 

liuteronų bažnyčios konsistorijai - 28 600 
Lt. Lietuvos evangelikų reformatų bažny
čios sinodo kolegijai - 13 000 Lt, Lietuvos 
evangelikų reformatų bažnyčios "Unitas 
Lithuania” sinodui - 3 700 Lt. Lietuvos 
musulmonų sunitų dvasiniam centrui Muf- 
tiatui - 12 700 Lt, Lietuvos žydų religinei 
bendrijai - 11200 Lt, Lietuvos graikų apei
gų katalikų bažnyčiai (centras ir vadovybė 
- Šv. Juozapato bazilijonų ordino Vilniaus 
vienuolynas) - 10 300 Lt. Lietuvos karaimų 
religinei bendruomenei - 10 200 litų.

Lėšos paskirstytos pagal karaimų reli
ginės bendruomenės atstovų pasiūlytą 
skirstymo būdą, kuriam pritarė Lietuvos 
tradicinių religinių bendruomenių, bendri
jų ir centrų vadovai - kiekvienai valstybės 
pripažintai (tradicinei) religinei bendruo
menei. bendrijai ar centrui skiriama pastovi 
bazinės paramos suma - po 10 000 litų, prie 
kurios pridedama lėšų suma, priklausanti 
nuo tikinčiųjų skaičiaus. □

Prezidentas pasveikino visas 
Lietuvos motinas

ELTA. Artėjant Motinos dienai, LR 
Prezidentas Rolandas Paksas pasveikino 
visas Lietuvos motinas, palinkėjo Joms 
sveikatos ir vilties, šviesos ir šilumos.

"Nėra pasaulyje gilesnės ir tyresnės 
versmės už Motinos meilį. Žinau, kad mūsų 
dėmesys ir dėkingumas turėtų gobstyti Jus 
ne tik kalendoriuje pažymėtą dieną. Mes 
Jaučiamės amžinai Jums skolingi. Visoms 
linkiu sveikatos ir vilties, šviesos ir šilumos.

Su miela, kupina dvasingumo švente 
sveikinu ir visus Lietuvos žmones ”, - sako
ma Lietuvos valstybės vadovo sveikinime.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNSirLGTlC biuleteniais.
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Tautinių šokių popietė Melbourne
Balandžio 13 dieną tautinių šokių an

samblis “Gintaras” suruošė šeimyninę Tau
tinių šokių popietę. Programoje dalyvavo 
visos penkios grupės: “Gintarėliai”, “Ma
lūnėlis”, “Gintaras” (jaun), “Gintaras” ir 
“Šokdava”. Iš viso ansamblyje šoka netoli 
80 šokėjų. Jie ne tik džiugina mus savo šo

Nuotraukoje - mažieji ir jaunesnieji gintariečiai.

kiais, bet sekmadieniais dažnai matome juos 
verdant pietus ir mums patarnaujant. Šiais 
metais”Gintaro” ansamblis vėl ruošiasi 
keliauti į Lietuvą.

Per šį koncertą buvo sušokti 28 šokiai. 
Kai kuriuos šokius šoko pavieniai šokėjai, 
kitus šoko grupėmis, o dar kitus - visi kartu.

“Malūnėlio” grupės 
šokėjai labiau prityrę ir 
tokių “pasirodymų” ne
demonstravo. Jie ir kiti 
vyresni šokėjai sušoko 
20 šokių.

“Šokdava”sušoko 8 
šokius. Nors ji yra vy
riausia grupė, bet šoko 
lengvai, su patyrimu. 
Viename šokyje dalyva
vo ir mažytė dukrelė, 
kurią tėvas laikė ant 
rankos.

Žiūrovai džiaugėsi 
savo šokėjais, grakš
čiais jų judesiais, jau
nystės šypsenomis. ener
gija. Melbournas gali 
didžiuotis savo puikiu 
“Gintaro” ansambliu.

Pamatėme ir naujų 
šokių. Publikai ypač

“Gintaro” vadovė Dalia Antanaitienė pa
aiškino žiūrovams, kad čia yra šeimyninis 
koncertas, šokėjų daug ir paprašė atleisti už 
klaidas.

Pradžioje į sceną iš visų pusių sugužėjo 
visi šokėjai ir pašoko “Kalvelį”.

Mažiukai “Gintarėliai” sušoko 8 šokius, 
kai kuriuos su kitomis grupėmis. Keli 
“Gintarėliai” tikrai buvo labai maži, juos 
prižiūrėjo pora vyresniųjų šokėjų. Daugelis 
šoko drausmingai, bet keletas norėjo “pasi
rodyti”, tuo sukeldami žiūrovams juoko.

patiko šokis “Gaidys”, kuriame maži 
gaidžiukai mokomi, kaip užaugti geru 
gaidžiu. Įdomu buvo pamatyti “Kauškutį” 
- šokį su klumpėmis. Mergaitės buvo 
pasipuošusios trumpais tautiniais rūbais, 
vainikėliais ant galvos. Visi šokėjai mūvėjo 
raudonas kojines. Žiūrovai negailėjo 
plojimų.

Po pertraukos, antros dalies pradžioje. 
Tėvų komiteto vardu Rita Mačiulaitienė 
pravedė loteriją. Bilietus traukti pakvietė p. 
Šmitienę, kuri gausiai parėmė loteriją. 
Laimingus bilietus ištraukė A. Karazė, G. 
Kymantas, A. Raudys, J. Žalkauskas, G. 
Žvinakis ir N. Hali.

Koncertui pasibaigus, visi šokėjai su
sirinko į sceną ir, padėkoję savo vadovei 
Daliai Antanaitienei už vargą bei kantrybę 
dirbant su jais, įteikėjai gėlių puokštę.

Dalia Antanaitienė padėkojo visiems 
susirinkusiems, kad parėmė jų koncertą. 
Taip pat visiems, prisidėjusiems savo dar
bais: p. Balčiūnui už šviesų priežiūrą, tyliai 
darbininkei - sesutei R. Skeivienei ir R. Ma- 
čiulaitienei už loterijos pravedimą. Visiems 
palinkėjo malonių šv. Velykų.

Melbourne Apylinkės Valdybos vardu 
Zigmas Augaitis padėkojo gintariečiams už 
puikų koncertą ir pareiškė, kad “Gintaras” 
yra mūsų pasididžiavimas. I. Vilkišienė įtei
kė D. Antanaitienei raudonų rožių puokštę, 
o žiūrovai gausiais plojimais padėkojo už 
gražią programą ir pasidžiaugė, kad Mel
bourne turi tokį energingą “Gintaro” an
samblį. Aldona Vyšniauskienė

Adelaidės pensininkai nesensta
Lietuvių Dienos jau sulindo į praeities 

puslapius. Maloniais prisiminimais tebeai
di Lietuvių Namai - ta mūsų mažutė tėvynė 
toli nuo Tėvynės. Sausio mėnuo karštas, 
sausas ir tuščias, bet su Vasario 16-tos 
Švente, kūrfąlašrtref ŽūrtiOšia V pra^cdž 
jauna Adelaidės Apylinkės Valdyba, vėl 
atkuto - sujudo mūsų pensininkai. Nors 
kartais iš meilės ir papešiojame vienas kitą, 
bet. ilgiau nesimatę, pajuntame - kaip baisu 
būtų gyventi be saviškių.

Klausomės choro dainų. Mintimis stryk- 
čiojame kartu su tautinių šokių šokėjais, 
žavimės jaunaisiais p.p. Bielskių anūkėliais 
- muzikantais. Dėde Sietynai, dabokis! 
Brolvaikio Dariuko asmenyje stipriu žings
niu scenon žengia deklamuodamas Tavo 
konkurentas... Taip per pertrauką šneku
čiuoja pensininkai. Kovo pirmą dieną Ka
talikų Centre suruoštame Užgavėnių baliuje 
apie aštuonios dešimtys žmonių, daugiau
siai pensininkų, valgė skanius blynus ir 
lingavo harmoningo šokio judesy'.

Kovo 4 d. pats premjeras asmeniškai 
sukvietė lietuvius į kino festivalį, pasižiūrėti 
lietuviško filmo “Nuomos sutartis”.

Kovo 9 d. Adelaidę aplankė Melbourno 
“Tembras”. Žavingos dvi dainorės ne tik 
dailiai atrodė, bet ir šauniai dainavo, ojoms 
talkino nepakartojama gabumais Nemyra 
Stapleton ir jauni vietiniai muzikantai - 
Sabutė ir Darius. Tiek apsilankė klausytojų, 
kad teko sunešti atsargines kėdes. Gera gy
venti Adelaidėje! {kurkime čia “Pakštumą” 
visi suvažiavę į vieną miestą.

Kovo 30 d. vykęs Apylinkės susirin
kimas apvainikuotas ordinų įteikimu 
dviems pasižymėjusiems adelaidiškiams: 
Petrui Bielskiui ir Vytautui Opulskiui. Prez. 
Valdo Adamkaus dekretu Ordino “Už nuo
pelnus Lietuvai” Karininko kryžiai jiems 
paskirti Vasario 16-tos proga, už jų įnašą 
lietuvybės išlaikyme. LR Garbės konsule 
Adelaidėje Janina Vabolienė OAM atliko 
diplomatinę pareigą, įteikdama jiems gar
bingus apdovanojimus, o mes tik sveiki
name ir nuoširdžiai džiaugiamės.

Pensininkų Klubo Valdyba neša ant 
pečių šventą pareigą - rūpintis vyresnio 
amžiaus žmonių pramogomis. Juk nuo

bodulys kelia nuovargį, o nuovargis graužia 
senatvę ir sveikatą.

Jau antri metai Klubo pirmininku yra 
riteriškai mandagus Vyt Skobeika. Sutiko 
juo būtį su sąlygą, kad sumaniosios Val- 

"dybos riarešBr. Lauhikaiti'eriė ir Aid. Kaz
lauskienė sutiktų ir toliau ruošti renginius. 
Kooptuojamas Valdybon J. Jaruševičius, o 
Lietuvių Namų širdis - Petriukas talkina 
visoms organizacijoms. Girdėjau jau pietau
tojams velykaičius išdėstė ant visų stalų - 
veltui!

Balandžio 5 d. Lietuvių Namų sodelyje 
suruošta pensininkų iešminė praėjo links
mai, su daina ir skaniais kepsniais. Negalė
jęs dalyvauti pirmininkas gavo Valdybos 
papeikimą ir bus nuplaktas aštria verba.

Balandžio 9 d. iškyla į gamtą. Tai kur 
važiuosim? - Paslaptis! Nuvažiuosim - pa
matysit. Jau iš tolo prie Lietuvių Namų gir
disi lyg kukabarų kvatojimas... Autobusas 
rieda lietučio nuplaktais keliais. Kaip čia 
seniai vėjai baigė nupustyti perdegusį 
dirvožemį... Toliau nuo kelio, tarp krūmokš
nių ir vaismedžių saulėje blizga kilomet
rinių šiltadaržių stogai. Tai gražiai vitami
nus augina! Ogal ir ką nors daugiau... Ne
gražiai pagarsėjęs Snowtown net papurto. 
Gawler gražus miestukas. Two Wells 
gausime arbatos. Bejos neįmanoma Austra
lijoje apsieiti. Kas čia dabar! - Arbata ne 
karšta! Valdyba “šturmuoja” vairuotoją. Tas 
susilenkdamas atsiprašinėja. Ištaiso klaidą. 
Užsikąsdami sausainiais siurbiame verdan
čią arbatą. Vėl rieda autobusas gražių vaiz
dų reginiais. Vai kaip čia gražu! Žavingas 
gamtos kampelis! Jei jau taip patinka, tave 
čia paliksim. Ne, to tai nenoriu! Per toli nuo 
namų. Kojos negalės parnešti mane ir ma
no artritą. Kiek visokių problemų aptarta - 
ištisa įvykių grandinė: apie Iraką ir gaisrus, 
nuodų dujas; apie dejuojančius tautiečius 
tėvynėje. Liaukis, širdele, jie ne tiek iš var
go, kiek iš įpratimo dejuoja. Prisimink, 
kokia “laimė” mus čia pasitiko. Prakaitu 
laistėm duonos kąsnį, kaip iš rojaus išvyti 
Adomai. Dirbom darbus, kurių vietiniai iš 
tolo nenorėjo. Tiek to! Džiaukimės, kad da
bar nedirbdami gaunam duonos ir sviesto. 
Ne vien duona žmogus gyvas. Girdėjai, 

daugiau apie Pijušėlį nuotykių nebus. Vaje, 
kaip gaila! Šaukštai po pietų! O ar parašei 
autoriui, kad pirmiausiai “M.P” atsivertusi 
Pijušėlio ieškai? Ne! Nepagalvojau. Tai 
dabar skaičiuok dygius gyvaplaukius ant 
Pijušo rankų ir kojų.

Kas iš gudragalvių tokiu skambiu, kla
sišku, ritmingu, donelaitišku hegzametru 
aprašė Lietuvių Dienas? Nežinau! Tu vaiz
duoji. kad viską žinai: tai abidvi nežinome. 
Ir taip tinkame draugauti ir gerbti viena ki
tą už bendrą nežinojimą. Taip ir dar kitaip 
bečiauškant privažiuojame Clare miestą.

Nuotraukoje - Adelaidės tautinių šokių grupė “Branda”.

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo pajamų 

mokesčio (Tax deductible)

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 

Foundation Inc. 44 - 50 Errol St, North Melbourne, Vic. 3051.
Turint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tei. (03) 9578 4319.

X. 

Tai gražus, turistų lankomas miestelis. Val
dyba siunčia žvalgus apžiūrėti, kur geriau
sia pavalgyli. Sutariame laikytis australiškų 
tradicijų. Valgom “Fish & Chips”. Mėgina
me pokerinę laimę. Nelabai dosni ragana! 
Vykstame į “Seven Hills” vyninę. Ragauja
me, perkame iš mandagumo, ne iš reikalo. 
Mieste tą patį gauname pigiau. Čia turisti
nės kainos. Klausiu mielos draugės E. Pim- 
pienės, ar ji patenkinta kelione. Atsako, kad 
labai. Kada susitiksime vėl? Ogi Lietuvių 
Namuose - rytoj “Bingo” susiėjimas ...

K. Vanagienė
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Lietuva iš arti

Atėjo pavasa
ry ris su jo džiaugs-

mais. bet kartu su 
■M jT juo ir artojo riipcs:
SA M. čiai. Prasideda se-

ja. netrukus ir kar
vės išeis paragauti 

minkštos pavasarinės žolytės. Kaip jos 
džiaugiasi ir šokinėja, po ilgo žiemos sto
vėjimo tvarte, pamatę skaidrią šviesą, erdvę, 
pajutę gaivų vėją! Gražu paklausyti rytą 
vyturiuko čirenimo, pempės pasveikinimo, 
stebėti didįjį gamtos atgimimą.

Bene nuostabiausias gamtoje - pavasari
nis virsmas, palydimas sugrįžusių vyturėlių 
saulę šlovinančių giesmių Tas garuojančių 
dirvų metas, kai prižadintas sidabrinių pa
dangės varpelių ir akmuo sukruta, ir uždai
nuoja žagrė pasvirnėje, išsiilgusi žemės, pati 
arimuosna prašosi. - teigia žinomas gamtos 
mylėtojas Leonardas Gntdzinskas.

Šis pavasaris nelabai linksmas Lietuvos 
žemdirbiams. Dažnai bėdodavo kaimiečiai, 
bet šiemet, iš tiesų, kaimą ištiko tikra žemės 
ūkio krizė, dar ankstyvą žiemą prasidėjusi. 
Nusistovėjo nepaprastai žemos pieno ir mė
sos kainos, gerokai mažinančios kaimiečių 
pajamas. Ūkininkų gamybinės išlaidos ne
mažėja. tad šeimos balansas blogsta ir tai 
dažną varo į neviltį, ypač tuos, kurie turi 
paskolų įsipareigojimus bankams ar 
firmoms.

Pabandę derėtis su Vyriausybe, bet nie

Vilniuje - modernus sporto klubas

Prieš keletą savaičių Vilniuje. Fabijo
niškėse, atidarytas moderniausią įrangą 
Lietuvoje turintis naujas sporto klubas 
“Grand Gym”. Klubo šeimininkų teigimu, 
čia panaudotos pačios naujausios Baltijos 
ir Europos šalyse technologijos bei me
džiagos, todėl šiuo metu bent jau Baltijos 
šalyse jam nebus lygių.

Vienu metu klube galės sportuoti 300 
žmonių, o per dieną apsilankyti apie 1 000 
lankytojų. Pirmame sporto centro aukšte 
įrengti baseinai. įvairios pirtys ir saunos, 
persirengimo kabinos bei dušai, o antrame 
yra erdvi treniruoklių salė, baras, soliariu
mai. aerobikos ir kovos menų salės, ateity
je gal bus ir krepšinio aikštelė.

Klubo direktoriaus Arvydo Milvydo tei
gimu, vandens paruošimo technologijos ir 
baseinų plytelės čia yra kaip geriausiuose 
pasaulio baseinuose - dušuose ir persiren
gimo kambariuose sienos išklotos specia
liomis bakterijas nakinančiomis plytelėmis, 
visos patalpos kondicionuojamos.

720 kvadratinių metrų treniruoklių sa-
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Artėja referendumas
(Specialiai “Mūsų Pastogei”)

ko nepešę, balandžio 15 dieną prie Seimo 
rūmų susirinkę apie 5 000 žemdirbių išsakė 
nemalonius žodžius socialdemokratų ir so
cialliberalų valdžiai. Tame mitinge atsakin
gi Seimo nariai pažadėjo, kad Vy riausybė 
ieškos ir suras prašomų 140 milijonų litų 
pieno gamintojams paremti. Premjeras Al
girdas Brazauskas anksčiau kelis kartus 
sakė, jog papildomai remti žemdirbius 
valstybė neturi pinigų. Premjeras tą dieną 
su delegacija (pamiršę pakviesti Valdą 
Adamkų) jau skrido į Atėnus pasirašy ti 
sutarties su Europos Sąjunga. Balandžio 16- 
ji buvo ta istorinė diena, kai jis ir užsienio 
reikalų ministras pasirašė po 5 000 puslapių 
istorine sutartimi su Europos Sąjunga.

Žemdirbių akcijoje Vilniuje buvo mini
mas ir kitas artėjantis labai svarbus klau
simas: ar verta Lietuvos žemdirbiui balsuoti 
už stojimą į Europos Sąjungą? Kaip žinia, 
gegužės 10-11 dienomis referendume Lie
tuva pasisakys, ar ji tikrai nori tapti ES nare. 
Blaiviai protaujantys supranta, kad tai tik
rai istorinis šansas tapti laisvos ir demokra
tinės Europos bendrijos, kurią nuo 2004 
metų gegužės sudarys 25 šalys su 450 mln. 
gyventojų, lygiateise nare. Tai leistų galu
tinai atsiskirti po beveik du šimtmečius 
trukusios priklausomybės nuo Rusijos ir jos 
globos. Iki šiol vis dar galima justi iš Rytų 
ateinantį “vyresniojo brolio” signalą, kuris 
vis dar randa pritarimo Lietuvoje. Tikrų šio 
referendumo priešininkų maža, ir jų moty- 

lėje sumontuoti specialiai šiam klubui pa
gaminti JAV firmos “Sportesse” naujo mo
delio biomechaniniai treniruokliai, kita da
lis jų - itališki bei pagal specialistų reko
mendacijas pagaminti Šiauliuose.

“Esu apvažiavęs daugybę Europos ir 
pasaulio sporto klubų, todėl Siame sten
giamės įgyvendinti tik geriausias idėjas 
ir sumanymus”, - teigė buvęs Lietuvos 
orientavimosi sporto ir buv. Sovietų Sąjun
gos absoliutus kultūrizmo čempionas 
Arvydas Milvydas.

“Grand Gym” sporto centre dirbs apie 
30 žmonių. Jie dalyvauja mokymuose ne tik 
Lietuvoje.

Paklaustas apie paslaugų kainas direk
torius sakė, kad per populiariausiu metu jos 
bus didesnės nei vidutinės, nes klube yra 
pati naujausia ir moderniausia įranga, ta
čiau dieną čia bus laukiami ir studentai, nes 
nėra jokios prasmės laikyti centro pustuščio.

Naujojo sporto klubo statyba kainavo per 
3 milijonus litų. Jis išsiskiria modernia 
stiklo architektūra.

ELTA 

vai dažnai labai primityvūs. Bet dar gali 
išgirsti, kad įstoję mes prarasime dalį savo 
nepriklausomybės arba kad negalėsim pano
rėję iš ten išeiti, nes sutartyje to nenumaty
ta, kad išvy ks į Vakarus dirbti geriausi spe
cialistai. arba kad aplamai. Lietuva išnyks 
kaip tauta, jei ji atvers savo sienas.

Šitie nuogąstavimai, gal kiek ir pama
tuoti, žymiai nusileidžia ES narystės priva
lumams. iš kurių svarbiausias yra tas, kad 
Lietuva įsijungs į saugią, stabilią ekonomi
nės bei socialinės gerovės erdvę ir turės 
galimybę sparčiau vystyti savo ekonomiką. 
Daugelis nė neabejoja, kad būti ES sudėty
je Lietuvai bus naudinga, bei tiki būsima 
ekonomine parama. Ypač didelę paramą pa
jus kaimo gyventojai ir nuo kitų metų Lie
tuvos ūkininkų ir kaimo gyventojų padėtis 
ims sparčiai gerėti. Mat beveik pusė ES lė
šų skiriama bendrajai žemės ūkio politikai, 
nors ne visos jos išmokamos produkcijos 
gamintojui. Vis labiau bus orientuojamasi į 
kaimo plėtrą, kai. skatinant verslus, gamto
saugą. palaikomos ir žemdirbių pajamos.

Derybose su ES numatyta, kad per trejus 
metus Lietuvos kaimo plėtrai. įskaitant ir 
nacionalinio biudžeto dalį, galėtume panau
doti iki pusantro milijardo litų. 80% šių lė
šų skirtų ES. likusią dalį - šalies biudžetas. 
Tąjau pakankamai gerai suprato žemdirbiai 
ir beveik jau išnyko agitatoriai, kurie vis 
sakydavo: jei Vmausybė mums nemokės

Kaip malonu...
Kaunas - Vilnius ašis. Fantazija ar di- 

polio (dvigubo miesto) galimybė? “Kauno 
dienos” svetainėje teko paskaityti apie šį 
naują projektą. “Kaune dirbantys vilniečiai 
jaučiasi tarsi jau gyventų Šiuolaikiniame 
dipolyje. kurio planai dar tik kuriami. Nėra 
statistikos, kiek kauniečių važinėja dirbti į 
Vilnių ir kiek tuo pačiu marSrulu, tik į prie
šingą pusę, kasdien skuba vilniečių. Tokį 
gyvenimo stilių pasirinkę žmonės tapo sa- 
votiSkais Kauno ir Vilniaus dipolio idėjos 
išbandytojais. " Žinoma, atstumas tarp buv. 
laikinosios sostinės ir sostinės nėra jau toks 
didelis. Galima suskaičiuoti, kad tokie ke
leiviai praleidžia kelionėje apie 13 valandų 
per 5 stavaitės dienas. Turint omenyje did
miesčių atstumus, tai nėra jau taip daug. 
Galbūt ir dipolio idėja virs realybe, nors 
Rolandas Paksasmano. kad "... Vilniaus ir 
Kauno dipolio projektas nelabai vykęs 
sprendimas. ” Jo nuomone, keturių Lietu
vos regionų projekto idėja yra kur kas pa
trauklesnė.

Lietuva sparčiai vejasi Vakarus. į rin
kiminių kampanijų programas (pav.: 
prezidento) buvo įtraukti dainininkai, fol
kloriniai ansambliai ir muzikantai. “Kauno 
dienos” žiniomis, "vidutinis atlyginimas at
likėjui už pasirodymą politiniame'renginy- 
Je - 1 500 litų. " Malonu išgirsti, kad meni
ninkams darbas apmokamas. Rinkėjai gau
na dy kai pasiklausyti dainininko, muzikan
tų ir kt., o ar jie balsuos už koncertą suren
gusį kandidatą - didelė mįslė. Ką gi. kultū
rinis išprusimas negali žmogui pakenkti.

Palangos gintaro muziejui grąžintas 
Saulės akmuo! Kokia džiugi naujiena! Bu
vau muziejuje 1990 m. ir mačiau nepaprastų

Lietuvos pradinukai — tarp pasaulio lyderių
ELTA. 9-10 metų Lietuvos vaikai pagal 

skaitymo gebėjimus užima 7 vietą tarp tokio 
pat amžiaus vaikų iš 35-ių tyrime dalyva
vusių pasaulio valstybių, teigiama Švieti
mo ir mokslo ministerijoje pristatytose 
Tarptautinio skaitymo gebėjimų tyrimo 
P1RLS 2001 (Progress in Reading Literacy 
Stuffy) išvadose.

Pagal PIRLS 2001 tyrimo rezultatus Lie
tuva pateko tarp tyrimo lyderių. Mūsų šalį 
aplenkė tik Švedija, Anglija ir Olandija. 
Panašūs rezultatai - Bulgarijos, Latvijos, 

brangiau už pieną ir mėsą - nebalsuosim 
referendume.

Pastaruoju metu per visas žiniasklaidos 
priemones jaučiama labai stipri referenth- 
mo agitaciją. Apklausos rodo, kad‘‘už” pa
sisakyti turėtų apie 65% žmonių. Tačiau 
baimė jaučiama dėl to. kad į referendumą 
gali neateiti daug pasyvių, niekuo nesido
minčių, na ir tinginių, todėl referendumas 
gali neįvykti. Taip nesenai atsitiko Vengrijo
je, nes ten atėjo savo valią pareikšti lik 45 
% piliečių. Kad pas mus gali taip pat atsi
tikti. gana tikėtina Lietuvos prezidento rin
kimai pritraukė tik 53% rinkėjų, nors ten 
buvo intriga - dvi ryškios, kontrastingos 
asmenybės. O dėl ES paprastas ir pakanka
mai įtarus tautietis gali manyti taip, kodėl 
turiu eiti ir balsuoti už kažkokią sutartį, 
kurios aš neperskaičiau ir neišmanau?

Jei jis neįvyks, kas tada? Atrodo, jog po 
pusės metų galima skelbti pakartotiną re
ferendumą. Rudenį apsispręs ir mūsų broliai 
latviai. Bet vėl gi. tam reikės lėšų, ir niekas 
negarantuos, kad ruduo bus sėkmingesnis.

“Dieve padėk Lietuvai”. - pasakė popu
liarus žurnalistas Algimantas Čekuolis. tik 
ką baigęs gerą TV laidą apie Europos Są
jungos plėtros istoriją. Tikiuosi ir aš to. nes 
atsakingu momentu mano tautiečiai buvo 
gana vieningi ir proto jiems pakako.

Dr. Kazimieras STROLYS
Baisogala

eksponatų. Po kelių metų vėl apsilankiau 
muziejuje. Stovėjau prieš vitriną, kurioje 
buvau juos mačiusi ir kai kurių jau nebe
buvo. Budėtoja mane informavo, kad jie 
buvo pavogti. Net keista, pajutau liūdesį 
Tad skubu skaity tojus supažindinti su ver
tingo eksponato sugrįžimo detalėmis: "Gin
taro muziejui (2002m. gale, aut.) sugrąžin
tas pavogtas Saulės akmuo. Taip vadinamą 
gintaro luitą perdavė į LNK televiziją 
paskambinęs vyriškis, panoręs gauti šio 
kanalo žadėtą 20 000 litų atlygį." Muzie
jus atgavo savo eksponatą, o Saulės akme
nį "radusiems” vyriškiams, abu yra neįgalūs 
broliai, manyčiau, teks pasėdėti už grotų.

Prieš kurį laiką buvo pasklidę negeri 
gandai apie Vilniaus banką Lietuvoje. 
Kadangi siunčiu pinigus į Vilniaus banko 
filialus provincijos miestuose, net sune
rimau. Kodėl tokie gandai buvo paskleisti, 
nežinau, bet “Veido" svetainės vienoje 
laidoje perskaičiau žinutę, kad Vilniaus 
bankas yra valdomas skandinaviško ka
pitalo. Tad nusiraminau Betgi, ar lai nau
dinga lietuviškam kapitalui ir Lietuvai? 
Nemanau!

“Kuo 11/niaus knygų mugė skiriasi nuo 
kitų "Litexpo " parodų centre organizuo
jamų mugių? Tuo, kad jos metu niekas ne
siskundžia vietų stoka automobilių sto
vėjimo aikštelėse, užtat takeliu nuo visuo
meninio transporto stotelių visąlaik plūs
ta lankytojų srautas. " O, kad taip būtų 
Sydnėjuje! Toliau “Veido” reporterė R Bal
trušaitytė pateikia pluoštą stebinančios 
informacijos, pvz. "Stendų plotas artėja 
prie lOOOkv. metrų, dalyvių skaičius- prie 
poros Šimtų, lankytojų — prie 50 000". 
Lietuviai mėgsta skaityti knygas. Puiku!

Isolda Poželaitė-Davis AM

Kanados. Vengrijos. JAV. Italijos, Vbkieųos 
ir Čekijos, o likusių šalių - žemesni.

Pasak tyrimo autorių, tiriant skaitymo 
gebėjimus, visose tyrime dalyvavusiose ša
lyse vidutiniai mergaičių rezultatai buvo 
aukštesni negu berniukų. Mažiausias skir
tumas tarp mergaičių ir berniukų rezultatų 
buvo Italijoje, didžiausias - Kuveite. Dau
giausiai įtakos moksleivių skaitymo gebėji
mams turi namų aplinkos veiksniai: knygų 
skaičius namuose, tėvų išsilavinimas, so
cialinė-ekonominė šeimos padėtis. Q
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Aliutės kampelis

Metrikų knygos
Apie 1773-1774 m, Donelaitis peržiūrėjo Tolminkiemio 

bažnyčios metrikų knygas ir įrašė daug pastabų savo įpėdi
niui. Kai kurios mini Septynerių metų karą(1756-1763), kuris 
palietė ir Tolminkiemį.

Varnai, (rugp. 10) krikštyta Romintės girioje, pabėgus nuo Įsiveržusių ru
sų. Atlaikytos pamaldos medžiotojų namelyje.

Rugpjūčio 18 paskutini kartą krikštyta girioje, rugpjūčio 27 d. Jau Tolmin
kiemyje. Jūs, busimieji laikai, neužmirškite šito vargo.

Minimi ir parapijiečiai, nukentėję dėl karo :
1757 m. Tėvas - Joh. Fr. Brinkąs, puskarininkis, kuris buvo sužeistas per 

karą su rusais ir dabar yra Karaliaučiuje.
Tėvas - Kristups Naujokaitis, kareivis, kurį rusai pagavo ir grįždami nusi

tempė į Rusiją. Dieve gelbėk ir paguosk šį vargšą žmogų. Po ketvertų metų, 
1761 m., yra ir linksmesnis įrašas: Tėvas-K. N., kuris 1757 m. taip pat krikš
tijo vaiką. Tada jis dalyvavo Jėgersdorfb mūšyje, buvo sučiuptas ir nugabentas į 
Maskvą, bet vėliau, pasikeitus įkaitais, grįžo.

1758 m. Tėvas - Jons Sklendžiuks, kareivis, kurį mūšyje prie Vėluvos rusai 
nušovė.

Tėvas - Enskys Jonelaitis, kareivis, karo metu buvo Pomeranijoje, ar jis dar 
gyvas - Dievas žino.

Tą laikotarpi Donelaitis prisimena ir 1761 m.: Šiandien, rugpjūčio 10 d. 
Susijaudinęs vėl prisimenu, kad 1757 m. aš pakrikštijau pirmą vaiką medžiotojų 
namelyje. O palikuonys! Ar beįsivaizduosite jūs, ką tada Dievas užleido ant 
Prūsijos, ir kaip išsigelbėjo tie, kurie Dievu pasikliovė! Visa Tolminkiemio 
parapija tada išliko nenukentėjusi ir iš toli tematė savo brolių vargą. Amžinasis 
Dieve! Tegul ir ateityje nebūsime pražudyti tie, kurie Tavimi pasikliauja. Amen.

Paminėti ir iš svetur atklydę tėvai:
1763 m. Tėvas - Širnki Grabovski, čigonas ir man nepažįstamas žmogus, 

kuris bekeliaudamas, kaip tie žmonės yra įpratę, atvyko čionai.
1764 m. Tėvas - Vasul Ivan, rusas, kuris liko šiame krašte nuo karo laikų ir 

ištikimai tarnauja kaip bernas.
Neiškentė Donelaitis neįrašęs pastabos ir apie savo priešininką žemės byloje 

amtmoną Beringą:
1759 m. Tėvas - ponas amtmonas Beringas. Krikštatėvių neatsiuntė, nors 

tai dažnai buvo primenama. Mano įpėdini! Šio vyro charakterį tu kada nors 
pamatysi aiškiai.

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO
KVIEČIAMI KNYGOS LEIDĖJAI
2003 m. vasarą pasirodys PLB Valdybos rengiama ir leidžiama knyga “PASAULIO 

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ, 1949 - 2003”. kurios rankraštį baigė ruošti dr. Vitalija 

Hgevičiūtė-Stravinskienė.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdy
ba kviečia lietuvių spaudos skaitytojus tapti 
šios knygos leidėjais.

Knygoje parodytas PLB gyvenimas ir 
veikla nuo maždaug 1944 m. iki 2003 m. 
Arti 500 puslapių knygą su nuotraukomis 
sudaro dvi dalys. Pirmojoje yra 18 skyrelių 
ar straipsnių. Juose rašoma apie užsienio 
lietuvių veiklą iki PLB įsikūrimo, dau
giausia apie lietuvių gyvenimą Vokietijoje, 
PLB pradžią nuo 1949 m. birželio 14 d., 
kada buvo paskelbta Lietuvių Charta. Iške
liama įvairi lietuviška bendruomeninė veik
la: lietuviškas švietimas, platus kultūrinis, 
socialinis ir visuomeninis darbas, pastan
gos padėti pavergtai Lietuvai bei pagalba 
jai atkūrus nepriklausomybę. PLB gyveni
mą atkleidžia atlikti darbai, didžiųjų kul
tūrinių renginių - kongresų, dainų ir šokių 
švenčių, Pasaulio Lietuvių Dienų ir kitų 
renginių suruošimas, PLB Seimai, Valdy
bos, Jaunimo Kongresai, ar leidiniai.

Antroji knygos dalis skirta PLB kraštų 
veiklai apžvelgti. Joje aprašomas 35 kraštų 
Lietuvių Bendruomenių gyvenimas iki 2002 
m. pabaigos. Knygoje matosi kaip kiekvie
no krašto lietuviška veikla buvo skirtinga. 
Vikarų pasaulyje įsikūrę lietuviai greitai 
susiorganizavo į Bendruomenes, sėkmingai 
plėtodami veiklą iki dabar. Jau žlugus So
vietų Sąjungai, lietuviškos Bendruomenės 
įsikūrė Baltarusijoje, Estijoje, Gruzijoje, 
Kazachstane, Latvijoje, Moldovoje, Rusi
joje, Sibire, Ukrainoje, Uzbekijoje, o prasi

ėjusi emigracija iš Lietuvos sustiprino ir 
atgaivino ne vieną Vakarų Europos Ben

druomenę ar padėjo naujoms įsikurti, kaip 
Graikijoje, Ispanijoje, Norvegijoje.

Knygos pabaigoje yra įvairių statisti
nių duomenų apie lietuvius įvairiose vals
tybėse, apie lituanistinį švietimą, bus pa
skelbtas knygos leidėjų sąrašas, daug 
nuotraukų iš lietuvių išeivijos gyvenimo. Ši 
PLB istorijos knyga galės būti naudojama 
lituanistinėse mokyklose, šeimose, organi
zacijose, Lietuvių Bendruomenių Apylinkė
se ir asmeniškose bibliotekose.

Čekius rašyti ir aukas siųsti:
Lithuanian World Community
Foundation,
P.O. Box 140796
GRAND RAPIDS, MI 49514-0796
Aukotojai (nuo $ 20 iki $ 99 US) gaus 

1 numeruotą knygą veltui;
Rėmėjai ($100 - 499) gaus 3 

numeruotas knygas;
Mecenatai ($ 500 - 999) gaus 6 nume

ruotas knygas;
Garbės Mecenatai ($ 1,000 ir daugiau) 

gaus 10 numeruotų knygų veltui.
Aukos JAV gali būti nurašomos nuo 

federalinių mokesčių, Tax ID No. 36- 
3097269

Aukotojų ir Rėmėjų vardai ir pavar
dės bus atspausdintos knygoje, jei aukos 
bus atsiųstos į PLB Fondą iki 2003 m. 
gegužės 15 d.

Mecenatų ir Garbės Mecenatų vardai, 
pavardės ir nuotraukos bus atspausdintos 
knygoje, jei aukos su nuotraukomis bus 
atsiųstos į PLB Fondą iki 2003 m. gegužės 
15 d. PLB inf.

Sveikiname
kūrybingą ilgametę mūsų Bendruomenės veikėją

J so toe tfoželaitę-Vavis
sulaukusią garbingo 80 metų jubiliejaus.

Šio jubiliejaus proga ALB Sydnėjaus Apylinkės 
Valdyba dovanoja $500 mūsų jubilates įsteigtam ir 
globojamam fondui, remiančiam Juliaus Janonio 
gimnazijos moksleivius Šiauliuose, kurie kaip tik 
dabar ruošiasi tarptautiniam projektui.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Sveikiname
aktyvų Sydnėjaus lietuvį, ilgai dirbusį mūsų Bendruomenėje,

Vytautą Veiku,,
sulaukusį garbingo 80 metų jubiliejaus.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Sveikiname
Australijos Šimtmečio Medaliu apdovanotą

Helmutą pakaitį
ir linkime Jam dar daug kūrybingų metų.
Sydnėjaus Lietuvių Klubo Bibliotekos Bičiulių Būrelis

If REDAKCIJOJ PAfTO
Gerb. Redaktore,

Skaitydamas mielų reporterių praneši
mus apie mūsų, t.y. Australijos lietuvių veik
lą, kartais nebesuprantu, kas ką ruošė ar 
darė. Štai, vienur susirinko “bendruomenė”, 
kitur įvyko “Apylinkės” susirinkimas. Prisi
minkime, kad prieš pusšimtį metų Australi
jos lietuviai susiorganizavo į Australijos 
Lietuvių Bendruomenę, kuri susideda iš 
Apylinkių ir Seniūnijų.

Žodis “bendruomenė”, kai rašoma su 
mažąja raide “b”, turi labai bendrą prasmę. 
Pavy zdžiui, laidotuvėse susirenka “artimie
ji", “tautiečiai”, gal ir “bendruomenė”, vadi
nasi susirenkama neorganizuotai. Tačiau jei 
susirinkimą oficialiai sušaukia Apylinkės 
Valdyba, tai čia jau reikalas sukasi apie 
“Apylinkės”, bet ne “bendruomenės” susi
rinkimą. Nevenkime tikslumo. J.P.

Lietuviai spaudoje
“MP” bendradarbis Vincas Bakaitis 

atkreipia dėmesį į tai. kad “Sydney Morning 
Herald” priedas “Good Weekend” (balan
džio 18-20) visą puslapį paskyrė nuotraukai 
ir tekstui apie sydnėjiškių Intų šeimą. 
Pasirodo, kad giminės Lietuvoje, ilgai ne
žinoję apie Zigmo Into likimą, pastatė jam 
antkapį. Nuotraukoje, kurią padarė Elena 
Inta, Zigmas stovi prie “savo kapo”...

Vincas Bakaitis taip pat pastebėjo, kad 
tas pats dienraštis, plačiau pranešdamas 
apie Europos Sąjungos plėtrą, žinią ilius
travo nuotrauka, kur stojimo sutartį Atė
nuose pasirašo Lietuvos ministrai Algirdas 
Brazauskas ir Antanas Valionis. Red.

“Mūsų Pastogės” redakcija gavo laišką 
iš Kauno Medicinos universiteto kochleari
nės implantacijos grupės vedėjos dr. Ingri
dos Ulozienės.

MP skaitytojai turbūt prisimins pra
ėjusiais metais MPNr. 40 (2002.10.07) iš
spausdintą laišką - pagalbos šauksmą 
septynerių metų mergytei Robertai Balsy

tei, kuri yra kurčia. Taigi, gerų ir dosnių 
žmonių Sydnėjuje atsirado.

Manome, kad MP skaitytojams taip pat 
bus įdomu išgirsti, kaip sekasi mažajai 
pacientei. Red.

Jums, gerbiamas p. Kramiliau ir mielajai 
poniai Adelei Andriejūnienei nuoširdžiai 
dėkojame už kilnią auką- 1000 Australijos 
dolerių, padedant mūsų pacientei Robertai 
Balsytei. Šiai, tikrai vargšei, mergaitei gerų 
žmonių parama ir supratimas, materialinė 
pagalba nulems visą tolesnį gyvenimą.

Robertai jau septyneri metai, todėl lai
kas bėga ne jos naudai - kochlearinės im
plantacijos operacija reikalinga kiek galima 
greičiau. Šiuo metu Robertos sąskaitoje 
Kauno medicinos universiteto klinikose yra 
6 000 litų. Tai dar toli gražu ne visa rei
kalinga suma.

Mes labai stengėmės padėti Robertai ir 
šiuo metu radome kitą išeitį - p. Monikos 
Lehnhardt iš Šveicarijos dėka Roberta ry
toj iškeliauja į Barceloną (Ispanija), kur ži
nomoje Garcia Ibanez fondo ligoninėje jai 
bus atlikta kochlearinės implantacijos opera
cija. Iš karto norėčiau Jums pasakyti, kad 
draugiškai suaukotoji Australijos gerųjų 
žmonių pagalba bus labai efektyviai pa
naudota vėliau, po keleto metų, kai Rober
tai reikės keisti kochlearinio implanto kal
binį procesorių. Tuomet vėl reikės pinigų, 
ir, mūsų manymu, kilniųjų kraštiečių Aus
tralijoje aukos labai pravers. Visą laiką su
rinkti pinigai bus Robertos sąskaitoje kli
nikose. ir jie niekam kitam negalės būti bei 
nebus panaudoti.

Dar kartą širdingai dėkoju Jums, o Jūsų 
asmenyje ir visai Australijos Lietuvių Ben
druomenei už supratimą, pagalbą, paramą, 
aukas. Iš tiesų atstumas iki tolimosios Aus
tralijos, sušildytas Jūsų dosnių širdžių, da
bar kaip niekad sutrumpėjo. Jaučiame Jus 
taip arti. Telaimina Jus Dievas.

Nuoširdžiai Jūsų Visos KMU kochlea
rinės implantacinės grupės vardu

dr. Ingrida Ulozienė
h/fūvn Pnstooė Nr 1R 2003 05 00 nei 5
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kur - kaip?
sienio valstybių prekybininkais ir in
vestuotojais paskutiniu metu gauna daug 
paklausimų šiais reikalais. Taip pat labai 
padaugėjo atvykstančių azijiečių ir indų 
prekybininkų, kurie asmeniškai tiria gali
mybes, kaip geriau įsikurti čia.

Labai daug paklausimų atkeliauja pap
rastu ir elektroniniu paštu. Indai ir kinai 
daugiausiai teiraujasi, kokios galimybės yra 
atidaryti savuosius restoranus, kavines ir 
viešbučius, nors šiuo metu, ypač kinietiš- 
kų patiekalų virtuvių, didesniuose mies
tuose yra daugiau negu gry nai lietuviškų.

Kaip sako daugumas šių azijiečių, 
norinčių įsikurti Lietuvoje, tai reikia dabar 
skubėti ir nepavėluoti į traukinį, nes šiuo 
metu Lietuvoje yra dar nedidelė verslo 
konkurencija, o vėliau reikalai pasikeis ir 
bus daug sunkiau ką nors pradėti ir įsi
kurti.

Dabar užsieniečiui. įkūrusiam Lietuvoje 
savo firmą arba būnant kitos firmos ben- 
drasavininku ir dirbančiam pagal darbo 
sutartį. “Sodra” išduoda pažymėjimą, pa
gal kurį galima dirbti ir gyventi Lietuvoje. 
Užsienio piliečiai tokiose įmonėse turi 
užimti vadovų vietas.

Užsieniečiai, gavę tokias vizas, dažnai 
užsiima ir pelningesnių verslu - tai ne
legaliu savo tautiečių gabenimu per Lietu
vą į kitas Europos valsty bes.

Ateityje numatoma ir stambesnių in
vesticijų į Lietuvos ūkį. Turtingas indas, 
prekiaujantis Anglijoje nekilnojamu turtu, 
šiais metais Lietuvoj numato investuoti 
apie 27 milijonus litų, o Indonezijos pre
kybininkai perka šalia Druskininkų Viečiū- 
nų verpimo fabriką, kur darbo vėl ras šimtai 
darbininkų.

Atrodo azijiečiai veržiasi ne tik į Aus
traliją. bet ir į Europą bei Lietuvą

Azijiečiai plusta į Lietuvą
Dabar mes Australijoje, ypač dideliuo

se miestuose, matome tūkstančius Azijos 
tautų žmonių. įsikūrusių geresniuose 
miestų rajonuose ir turinčių parduotuves, 
valgyklas, mėsines ir kita. Prieš gerą de
šimtmetį viso to nebuvo. Amerikai ir jos 
sąjungininkei Australijai pralaimėjus karus 
Azijoje ir Hong Kongą prijungus prie 
Kinijos, Australijos vyriausybė labai daug 
Azijos kraštų gyventojų priėmė į šį kraštą, 
ypač turtingesnius, kurie vėliau atsivežė ir 
savo dideles šeimas. Jie padeda vieni ki
tiems, perka iš australų įvairius biznius, 
mokėdami daug didesnes kainas negu tas 
biznis ar namas yra vertas, todėl priemies
čiuose palaipsniui jie perima beveik visą 
prekybą.

Universitetuose ir aukštosiose mokyk
lose taip pat labai didelis procentas besi
mokančių jų vaikų, nes mokslas yra pa
grindas geresniam įsikūrimui čia.

Šiuo metu ir į Lietuvą pradėjo veržtis 
daug daugiau Azijos kraštų žmonių. Ma
tydami, kad Lietuva labai greitai taps 
Europos Sąjungos nare, šių kraštų vers
lininkai visokiais būdais beldžiasi į Lietu
vos valstybės duris ir iš anksto tiria gali
mybes, kaip reikėtų čia įsikurti. Iki šiol gana 
mažai Lietuvoje investavę kinai, indai, 
indoneziečiai ir kiti azijiečiai dabar skuba 
rasti galimybes įsikurti Lietuvoje prieš jai 
įstojant į Europos Sąjungą, nes tuomet 
tokios galimybės bus mažesnės ir sunkes
nės. Lietuvos įstaigos, dirbančios su už-

Įdomūs nutikimai 
Rusės palieka tėvynę

Pagal Rusijos žinių agentūrą kiekvie
nais metais savo kraštą palieka virš 75 000 
rusių merginų, kurios išteka ar bando iš
tekėti už svetimtaučių. Daugiausiai emig
ruoja į Ameriką. Jeigu anksčiau amerikie
čiai vyrai daugiausiai šeimas sukurdavo su 
azijietėmis iš Filipinų, Tailando ir Kinijos, 
tai dabar, sugriuvus Sovietų Sąjungai, ir tų 
kraštų žmonėms, ypač merginoms, atsira
dus daugiau galimybių išvykti iš savo kraš
tų ar į juos atvažiuoti Vakarų turistams, 
viengungių vyrų žvilgsniai nukrypo į šiuos 
kraštus. Be tiesioginių susipažinimą at
sirado specialios supažindinimo ir vėliau 
vedybų agentūros, kurios, darydamos sau 
gerą biznį, suveda vyrus ir merginas. Vien 
tik Amerikoje yra per 600 tokių vedybinių 
agentūrų. Rusijoje jų yra daugiau negu 200. 
Be oficialaus leidimo apsigyventi sveti
mame krašte, labai daug merginų išvyksta 
kaip darbininkės, namų prižiūrėtojos, o 
vėliau kai kurios dažnai tampa (sava ar ne 
sava valia) prostitutėmis. Rusės amerikie
čių tarpe turi labai didelį pasisekimą, nes 
būdamos gražios ir gana lengvo būdo, 
greitai suvilioja amerikiečius. Tačiau pačios 
rusės, daugeliu atvejų nekreipdamos dėme
sio į vyro amžių, siekia savo pagrindinio 
tikslo-gauti Amerikos pilietybę. Paprastai 
tokios vedybos baigiasi po 2-3 metų, bet 
jos jau gali pasilikti Amerikoje. Vadybos su 
užsieniečiais yra gana sudėtingos. Skir
tingi papročiai, kartais ir religija, kultūra 
bei daug kitų dalykų nėra taip greitai sude
rinama. todėl įvyksta pakankamai didelis 
skaičius skyrybų. Kaip sako psichologai, 
jaunavedžiai vienas su kitu pilnai adaptuo
jasi per septynerius metus. Tai yra ilgas 
laiko tarpas, sunku iškentėti vienas kito 
skirtumus. Amerikoje moterys turi labai di
deles teises. Y ra specialios moterų organiza
cijos. padedančios skriaudžiamoms mo

terims. Emigrantės moterys prie to nėra pri- 
pratusios ir daugumoje kenčia, ypač turin
čios vaikų. Tačiau jaunos, nepatenkintos sa
vo vyrais rusės, paliekajuos. Todėl tiek daug 
skyrybų.

Įdomu, kiek lietuvių merginų išteka, o 
vėliau ir savo senesnius vyrus palieka? 
Žinoma, yra ir laimingai ištekėjusių ir sukū
rusių mišrias šeimas.

Lietuviški skanumynai
Prieš porą savaičių Lenkijoje įvyko ska

niausių Europos valgių konkursas, kuris 
buvo transliuojamas per Lenkijos televiziją 
Vyriausias šio konkurso teisėjas buvo žymus 
Lenkijos kulinaras R Maklowicz. Šiame 
konkurse dalyvavo ir savo patiekalus ga
mino Prancūzijos. Italijos. Anglijos. Vokie
tijos, Lenkijos, Graikijos ir kiti virėjai, tarp 
jų ir Lietuva. Skaniausia sriuba buvo pri
pažinta graikų žuvienė. Gerą įvertinimą ga
vo ir lietuviški šalti barščiai. Mėsos ir dar
žovių patiekalo konkursą laimėjo italai 
Saldžiojo patiekalo konkursą laimėjo pran
cūzai su savo tortu ir anglai su obuolių sid
ru. Šaltųjų užkandžių skyriuje laimėtojais 
tapo lietuviai su rūkytomis kiaulių ausimis.

Ar jūs žinote kad...?
• Dar 1801 metais Amerikoje 20%žmo- 

nių buvo vergai.
• Švedijoje negalima šaudyti vilką juos 

galima tik baidyti. Jų negalima net sužeisti. 
Vilkai čia ir Norvegijoje buvo beveik išnai
kinti, todėl yra išleistas šis įstatymas.

• Didieji vėžliai gyvena daugiau kaip 
150 metų.

• Populiariausias pomidorų padažas- 
ketehup. kaip daugelis mano, atsirado ne 
Amerikoje, bet Kinijoje.

• Daugiausiai iš visų knygų Amerikos 
knygų parduotuvėse yra pavagiama Šv. 
Raštų (Biblijų).

Elena Jonaitienė

Likimo blaškomi
Tęsinys, pradžia MP N r. 13

Gražina ant rankų supo verkiančią 
Dainelę, Birutė šukavo Linuką, vyriškių 
nesimatė.

Julija paaiškino, kad kunigo Balkevi
čiaus taip ir nesurado. Jo vis nebuvę na
muose.

- Bet Mikui pasisekė kai ką išsiaiškinti.
- pertraukė Birutė.

Tuo metu pasirodė Mikas su Andriumi
- Sunku įsivaizduoti. - iš karto nekan

traudamas Mikas puolėsi mokyti Aldoną. - 
kaip galima būti tokiai lengvabūdiškai, kad 
išdrįstum šiuo metu važiuoti į Vieną su 
dviem mažais vaikais ir be vyro!

- Prašau, Michael, nebešnekėk, - įsiterpė 
Birutė. - dabar padėties nebepakeisi. Geriau 
papasakok, ką girdėjai.

-Teiravausi vakarvakare. kai pati išėjai.
- pradėjo Mikas jau švelniau. - atrodo, kad 
netoli už Vienos, Strasshofe. yra didelė 
pabėgėlių stovykla. Čia vežamos visos di
desnės pabėgėlių grupės, o iš ten siunčiamos 
į įvairius pabėgėlių centrus provincijoje. Ir 
pati, nors ir be jokios grupės, turėtum ten 
važiuoti ir prisijungti prie kitų, nes čia - 
tai tikrai beviltiška. Be to. dabar ką tik kal
bėjausi su vienu stoties tarnautoju, ir jis tą 
patį patarė. Mes tau padėsim surasti reikia
mą traukinį. nes. žinoma, vokiškai nemoki.

Aldona papasakojo apie simpatišką 
prancūziškai kalbančią austrę, kuri žadėjo 
vakare ją nusivežti pas save.

- O kur eisi iš ten? Ką veiksi su vaikais? 
Juk ir pas ją būdama negalėsi pajudėti. Vėl 
turėsi ieškoti, kad kas pagelbėtų. - sampro
tavo Mikas. - Ir iš viso nebūk tikra, kad toji 
moteriškė vakare pasirodys. Susijaudino.
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kai į jus tokius pasižiūrėjo, tai priėjusi ir 
prakalbino. Pagalvos per dieną ir ūpas 
pasikeis. Juk ji visai nepažįstama, tokia 
avantiūra nežinia kuo gali baigtis. Tuo tarpu 
stovykloje būsi tarp tokių pačių pabėgėlių. 
Kad jau austrai įsileido į kraštą, tai tegul ir 
globoja.

Merginos pritarė Miko nuomonei. Al
dona suprato, kad jų samprotavimai logiški, 
bet negalėjo pamiršti tik prieš kelias valan
das matyto jaunos austrės malonaus veido, 
o kartu ir suimti grasinusio policininko. 
Draugai ir toliau įrodinėjo, kad turinti vykti. 
Tik Julija tylėjo. Ji buvo labai susirūpinusi 
ir nuliūdusi. Pagaliau prabilo ir ji: - Žinoma, 
būtų labai baisu, jei. sakykim, pavakariais 
būtų paskelbtas oro pavojus. Kur tada pasi- 
dėtum su mažaisiais ir ryšuliais?

Mikas patarė Aldonai pačiai pasikalbėti 
su stoties tarnautoju. Jis mielai pabūtų ver
tėju. o draugės pasiliktų su vaikais.

Aldona ryžosi. Tarnautojo kambarys bu
vo kitoje stoties pusėje. Mikas, žinodamas 
kur eiti, ryžtingai pasuko ir nužingsniavo 
pirmas, net neatsisukdamas ir nepažvelg
damas į paskui jį sekančią Aldoną.

- Jam manęs gėda. - nenoromis pripa
žino Aldona. - bijo, kad koks pažįstamas 
nepamatytų su tokia pavargėle! Lyg nepa
žintą lyg tiek kartų nebūtų drauge čiuožę. 
šokę, flirtavę! Žinoma, tai buvo taip seniai 
- prieš ketverius ar penkerius metus? Ach 
ne, prieš amžius...

Tarnautojas buvo išėjęs. Turėjo laukti. 
Mikas pasinaudojo proga dar kartą Aldoną 
pabarti:

- Kaip galėjai tokiu metu palikti vyrą?
- Aš jo nepalikau! sakiau, kad keliavome 

kartu, bet jį suėmė.

- Tai kam pati toliau važiavai? Turėjai 
pasilikti ten kur ir tavo vyras. Tikra bepro
tybė buvo keliauti vienai su mažais vaikais. 
Ir dar į Vieną! Ką tikėjaisi čia rasti?

- Nieko. Tik negalėjau kitaip. Žinai. 
Micheal... keliauk sau po plynių! Palik mane 
ramybėj.

- Atsiprašau, poniute! prisimink, kad 
mes tavęs neieškojom. Pati atbėgai.

- Žinoma. Dovanok.
Grįžo tarnautojas. Mikui jis paaiškino, 

o šis išvertė Aldonai, kad stotyje neleidžiama 
ilgiau užsibūti, tik tol. kol sulauki kito 
traukinio. Už tai. kad stotyje elgiesi kaip 
nakvynės namuose, gali būti nubaustas, nes 
tai yra nusikaltimas Tarnautojui žinoma, 
kad Strasshofe esanti didelė stovykla, berods 
penkiolikai tūkstančių žmonių. Nesąs tikras, 
ar visi tie žmonės yra pabėgėliai. Greičiau
siai ten patenka ir išvežtų. Tam ir reikia 
tokios stovyklos, kad deramai galima būtų 
pasirūpinti nuolat per sieną plūstančiais pa
bėgėliais. Jokių globėjų neturinčiai šeimai 
tai tinkamiausia vieta. Be to. dabar, kai jis 
žinosiąs, kad stotyje yra priklydėlią jausiąs 
pareigąjuos iš čia išvaryti.

- Matai, sakiau. - drėbtelėjo Mikas.
Grįžo taip, kaip buvo atėję: aukštas, ele

gantiškas Mikas nerūpestingai žingsniavo 
priekyje, Aldona, atsilikusi, stengdamasi 
būti nematoma. - užpakalyje.

Laukiančioms draugėms Aldona pranešė 
vykstanti į Strassshofą. Mikas nuėjo pasi
teirauti traukinio ir perono. Pažadėjo ir bilie
tą nupirkti. Tiek išgalįs. Draugės padėjo 
sutvarkyti ryšulius ir dar kartą pamaitinti 
mažuosius.

Aldona kreipėsi į Juliją:
- Lygeikių adresas yra vienintelė galimy

bė man susisiekti su Vytautu, tėvais ir 
broliais. Padėti Lygeikiai man negalėjo, bet 
pažadėjo saugoti laiškus, jei tokių ateitų. 
Nueik pas juos dažnai. Julyte, pasiteirauk. 

Jei būtų laiškas ar telegrama, paimk pas save 
ir palaikyk, kol atsiliepsiu. Kai tik kur nors 
apsistosią atsiųsiu tau adresą. Supranti, kaip 
man tai svarbu. Nepamirši?

- Žinoma, kad ne. ir dažnai teirausiuosi. 
- pažadėjo Julija ir užsirašė Lygeikių adresą.

Dar truputį palaukę, draugai pergabeno 
bagažą į reikiamą kelią. Traukiniui atvykus, 
padėjo įlipti, palauke, kol šis pajudėjo, mo
javo išvykstantiems.

Julija žodį išlaikė ir vėliau aplankė Al
doną Silbcrervvalde. kad galėtų perduoti 
žinią apie Vytautą. Kitų draugų Aldona 
daugiau nebesutiko.

Keliavo neilgai. Netrukus pamatė stoties 
pavadinimą “Strasshof" ir. persimetusi ke
lionmaišį per petį, viena ranka laikydama 
Dainelę, kita vesdamas! Linuką, skubėjo iš
lipti. Bendrakeleiviai pasiūlė perduoti ryšu
lius per langą. Šiaip taip pasiekusi duris. 
Aldona išlipo iš vagono ir susirinko per lan
gą paduotus daiktus. Traukiniui pajudėjus, 
pradėjo dairytis išėjimo. Priėjęs nešikas 
pasiūlė nunešti bagažą, bet Aldona prisipa
žino. kad neturinti pinigų, ir jis nuėjo. 
Padavusi raizginėlį Linukui, viena ranka 
patempė lagaminą keletą metrų, palikusi di- 
dyjį kelionmaišį ir ryšulį su maistu. Pagul- 
džiusi lagaminą ant šono, pasodino ant jo 
Linuką ir jam ant kelių padėjo Dainelę, pa
liepusi stipriai laikyti. Grįžusi atgal, pakėlė 
likusius daiktus ir panešė keletą žingsnių 
arčiau vaikų. Vėl grįžo prie vaikų ir lagami
no. vėl tempė, grįžo... Atrodė, kad išėjimas 
ne artėjo, o tolo. Norėjosi sustoti ir pasiduoti 
bejėgiškumui, pulti į neviltį, kaip prieš 
kelias dienas Breslaujoj. kai tik staigus 
pyktis pastūmėjo vykti toliau. Nesvarbu, 
kiek laiko užtruks, vis viena išėjimą ji 
pasieks! Tada paliks bagažą saugykloje ir 
su vaikais eis ieškoti stovyklos. O tai negali 
būti toli.

Tęsinys kitame MPNr.
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Lietuvių kalbos ir 
kultūros vasaros kursai

Vytauto Didžiojo 
universitete Kaune

Įsibėgėjant pavasariui universitete jau pradėta registra
cija į Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursus. Tai keturių

savavaičių intensyvūs lietuvių kalbos kursai, kurių metu dalyviai ne tik pramoks ar tobulins 
lietetuvių kalbą, bet ir klausys paskaitų apie meną, kultūrą, istoriją, o savaitgaliais lankysis 
grajimusiosc Lietuvos vietose. Kursai truks nuo 2003 m. liepos 22 d. iki rugpjūčio 19 d. 
DaDaugiau informacijos apie juos lietuvių, anglų ir ispanų kalbomis galima rasti interneto 
pupuslapyje http://HTVw.vdu.lt/LTcourses/

Taip pat galima teirautis elektroniniu paštu: baltic@trs.vdu.lt ar siųsti klausimus 
fakaksu: +370 37 323296. Visiems besidomintiems kursais bus atsakyta į rūpimus klausimus. 
KiKursų dalyvių amžius neribojamas, juose gali dalyvauti visi sulaukę 18 m. Kiekvienas, 
nenorintis užsiregistruoti į kursus, turi užpildyti paraiškos formą ir atsiųsti ją kartu su kitais 
dMiunentais paštu iki š. m. birželio 24 dienos adresu:

Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai
Tarptautinių ryšių skyrius
\ytauto Didžiojo universitetas
Donelaičio 58
LT-3000 Kaunas
Lietuva - Lithuania
Mielai laukiame jūsų atvykstant šią vasarą į Kauną. Jeigu nusprendėte kartu su mumis 

praleisti vieną vasaros atostogų mėnesį, būkite mūsų svečiai!

Kviečiame visus į vokalinio vieneto 

'TEMBRAK koncertą 
sekmadienį, gegužės 18 dieną, Melbourno Lietuvių Namuose 

1.30 vai po pietų Koncertų salėje.
Įėjimas suaugusiems $12, o visus moksleivius kviečiame veltui. 

Pasirodys kylančios žvaigždės iš Melbourno -solistės
Birutė Saulytė-Kymantienė ir Rita Tamošiūnaitė-Mačiulaitienė. 

Taip pat matysite muzikantus Rolandą Imbrasą ir Zitą Prašmutaitę.
Išgirsite negirdėtų ir anksčiau nedainuotų dainų, praleisite popietę šiltoje aplinkoje. 
Atvykite pasiklausy ti ir pamatyti - tikrai nsigailėsite. Laukiame visų, visų.

P.S. Lėšos skiriamos “Gintaro” ansambliui, vykstančiam į Lietuvą.

Sydnėjaus Lietuvių Klubo bibliotekoje
Pareinama kaina galima įsigyti (teirautis sekmadieniais bibliotekos darbo laiku): 

moterišką tautinį kostiumą (ne naujas), dydis: 12-14;
moterišką tautinį kostiumą (naujas), dydis 14-16;
įvairių spalvų prijuosčių;
tautinį kostiumą berniukui (13-kos metų);
prijuostėlių mergaitėms (7-nių metų);

Nto pardavimo kainos didelis procentas skiriamas bibliotekai. “Ratelis”

Pranešame Sydnėjaus lietuvių bendruomenei, 
kad yra pasikeitimų pamaldų tvarkaraštyje

Gegužės 18 d. pamaldos vyks įprastu laiku 11.30 vai. ryte. Pamaldose dalyvaus 
svečiai iš Lietuvos, solistas Artūras Kozlovskis ir pianistė Eugenija Kuprytė. Po 
pamaldų įvyks koncertas Lietuvių Klube.

Birželio 1 dieną pamaldos 12.00 vai. - vidurdieny. Šv. Mišias atlaikys 
pravažiuojantys svečiai - kun. Egidijus Arnašius iš Melbourno ir kun. Petras 
Tverijonas iš Anglijos.

Pietūs su svečiais bus Lietuvių Klube. Kviečiame parapijiečius į Lietuvių Klubą 
pabendrauti su svečiais.

Pakeista pamaldų data liepos mėnesį Anksčiau buvo skelbta, kad pamaldos įvyks 
liepos 20 dieną. Dabar pamaldos nukeltos į liepos 6 dieną - Valstybės Šventės 
dieną. Parapijiečiai prašomi atkreipti dėmesį.

Praneša Parapijos Komitetas

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

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

Rašydami testamentq, nepamirškite ir "Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudq!

In memoriam
At A Ramūnas Kazimieras Tarvydas

Šių metų balandžio 21 dieną mirė ilga
metis mūsų Apylinkės pirmininkas 
Ramūnas Kazimieras Tarvydas. 15 metų jis 
ne tik vadovavo mūsų bendruomenei, bet ir 
rūpinosi ligoniais bei seneliais. Taip pat jis 
buvo nenuilstantis lietuvybės gynėjas

Ramūnas gimė 1939 metų liepos 5 dieną 
Zarasuose. Karo sūkuriai Tarvydų šeimą 
nubloškė į Vokietiją. 1951 metais šeima 
emigravo į Naująją Zelandiją. Ramūnas 
baigė Auckland’o Universitetą bakalauro 
laipsniu (Bachelor of Science, with 
Honours). Į Australiją Ramūnas atvyko 
1966 m. ir dirbo geologu Dept, of Mines 
Adelaidėje. 1970 metais su šeima atvyko į 
Hobartą. Čia taip pat dirbo geologu Hydro- 
Electric Commission.

Susipažinom su Ramūnu vaikų tautinių 
šokių repeticijose. Netekę muzikanto, ieško
jom kito. Ramūnas pasisiūlė užpildyti šią 
spragą.

1974 m. Australijos ministras pirmi
ninkas Gough Whitlam pripažino Pabaltijo 
valstybes Sovietų Sąjungos dalimi. Tasma- 
nijoje šis nutarimas sukėlė didelį nepasiten
kinimą. Ramūnas buvo vienas iš pirmųjų 
lietuvių, kurie stojo į “gynėjų”eiles, kad būtų 
panaikintas šis sprendimas. Susivieniję 
pabaltiečiai sukūrė HELLP Komitetą, kuris 
atstovavo visų pageidavimams panaikinti tą 
pripažinimą ir informuoti Australijos žmo
nes apie padarytą didelę skriaudą. Tame 
Komitete Ramūnas atstovavo mūsiĮ ben
druomenei. Po dvejų intensyvaus darbo 
metų ir pasikeitus valdžiai, Pabaltijo 
valstybių de jure pripažinimas Sovietų 
Sąjungai buvo panaikintas. Tačiau politnė 
kova prieš komunistinę sovietų valdžią 
nesiliovė iki 1991 metų, kol visos Pabal
tijo valstybės paskelbė nepriklausomybės 
atstatymą. Šiam ištvermingam darbui 
Ramūno įnašas tikriausiai buvo nemažas.

Bet netikėtai “juodi debesys” apgaubė 
mūsų salą. Užplūdo mus įvairūs netikėliai, 
fiziologiniai ligoniai, narkomanai, tingi
niai, keisto būdo gyventojai, nuolatiniai 
protestuotojai, fantazuojantys piemenys, 
pasivadinę “žaliaisiais”, kurie bandė paimti 
valdžią. Nors valdžios nepajėgė paimti, bet 
susidarė trečioji politinė jėga, nuo kurios 
nukentėjo tūkstančiai nekaltų tasmaniečių. 
Tarp jų ir Ramūnas.

Sustabdžius hidroelektrinės statybą, 
nebereikėjo geologų, ir Ramūnas (kaip ir 
kiti) buvo atleistas iš darbo. Po kiek laiko 
jis pradėjo dirbti Tasmanijos vyskupo sek
retoriumi. Pasikeitus vyskupui, turėjo pa
sitraukti. Gavo naują tarnybą laidojimo biu
re. Visų Ramūno darbų suminėti neįmano
ma, užtenka pažymėti, kad jo gabumai ir su
manumas buvo ryškūs kiekviename darbe.

1998 m. suėjo 50 metų kai pirmieji pa
baltiečiai atvyko darbams į Tasmaniją. Ta 
proga Ramūnas išleido knygą “From Amber 
Coast To Apple Isle”, kurioje aprašyti “nau

jųjų australų” pergyvenimai ir nuotykiai. 
Taip pat 50-mečio proga suorganizavo 
balių, kuriame dalyvavo daugiau kaip 200 
svečių. Suvažiavo buvę “tasmaniečiai” iš 
visos Australijos. Tarp garbingų svečių bu
vo seni pabaltiečių bičiuliai: senatorius 
Harradine, parlamentarai - Duncan Kerr ir 
Michael Hodgman.

Laidotuvių apeigos įvyko balandžio 24 
d. švr. Jono bažnyčioje, Glenorchy. Parapijos 
klebonas, padedamas kitų penkių kunigų, 
tarp jų Melbourno lietuvių klebono, atlaikė 
šv. Mišias. Eulogiją perskaitė p. Taškūnas. 
Apie studijų laikų nuotykius kalbėjo Ra
mūno draugas, kartu lankęs Auckland’o 
Universitetą. Vienas Ramūno sūnus padė
kojo tėvui, davusiam jiems gyvenimo kryptį. 
Parapijos klebonas perskaitė Tasmanijos 
vyskupo raštą, kuriame pastarasis gyrė 
Ramūno asmenybę ir išreiškė užjautą 
žmonai bei sūnums. Keturi šimtai parapi
jiečių bei pažįstamų susirinko išreikšti 
Ramūnui pagarbą ir palydėti jį į paskutinę 
žemišką kelionę. Tarp jų buvo seni mūsų 
bičiuliai, senatorius Harradine ir parlamen
taras Michael Hodgman.

Po dvi valandas trukusių mišių ir po jų 
sekusių užkandžių, visi nuvyko į Pontville 
kapines. Kapinėse parapijos klebonas pra
vedė maldą. Lietuviai sugiedojo Lietuvos 
Himną, padedant Melbourno klebonui E. 
Amašiui. P. Ievos Mauriušaitytės atvežtas 
žiupsnelis žemės iš Mažosios Lietuvos 
Bardėnų kaimo, buvo patrupintas ant nu
leisto karsto. Ramūnas tikriausiai neužsi
gaus apklotas dalele Bardėnų žemės, nes jo 
protėvių šaknys siekia senas prūsų šeimas. 
Jo mamos tėvas Klimaitis dalyvavo Klaipė
dos krašto sukilime ir buvo apdovanotas 
Vadavimo medaliu. Ramūnas paliko liūdin
čią žmoną Judy ir tris suaugusius sūnus.

Ilsėkis ramybėje Ramūnai.
Endrius Jankus

Ilgamečiu! pagalbininkui

A'u’ A Alfonsui Sidarui
mirus, gilią užuojautą reiškiame mielai Bronei, šeimai ir artimiesiems.

Sporto klubas “Kovas”

Mielam draugui

A'fr A Janui Gružauskui
mirus, giliam liūdesy likusius žmoną Rimą, sūnų Artį su šeima ir artimuosius 

Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
Irena, Algis, Audronė ir Rimas Milašai
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KARALIŠKAS
BALIUS
GROS KAPELA “MOVADOS”

<=&inksHta Programa
Veiks loterija, bus prizai už spalvingiausius 
karališkus kostiumus.

Lietuvių Namuose, Beauford Avė., Bell Post Hill, Geelong, 
šeštadienį, gegužės 24 dieną, 7.30 vai. vakaro.
Bilietai - $15 / Pietūs - $10 / Kava ir tortai - $2 / Gėrimai - BYO.
Užsakymai:
K.Starinskas 5278 3660; V.Brenner 5277 0929; E.Reilly 0421 559 592.

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 Kviečia visus narius ir jų svečius 
lankytis savo Klube.
DARBO LAIKAS:
Savaitės dienomis Lietuvių Klubas atidarytas nuo 5.00 vai.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai.
Uždarytas pirmadieniais ir antradieniais.

DARIA’S restoranas dirba:
Kviečiame!

Sydnėjaus “Aušros” tunto skautų vyčių “Geležinio 
Vilko” būrelis šiemet švenčia savo 50 metų gyvavi
mo jubiliejų. Ta proga būrelis rengia iškilmingą vakarienę 
Lietuvių Klube. Bankstown’c. šeštadienį, gegužės 17 dieną.

Rengėjai maloniai kviečia tautiečius praleisti vakarą 
dalijantis prisiminimais ir atnaujinti jau senstančias pažintis 
broliškoje aplinkoje.

Vakarienės pradžia - 7 vai. vakaro.
Įėjimas - tik $ 30 asmeniui. Šeimoms, neturinčioms kur palikti vaikų, jiems yra 

numatyta atskira vakaronė (nemokamai) vyresniųjų priežiūroje. Suinteresuoti ir 
prijaučiantys prašomi susisiekti su būrelio vadu Edžiu Karp (Karpavičium) ne vėliau 
sekmadienio, gegužės 11 dienos, skambinti tek: (02) 9798 4352 (po darbo valandų).

Tautiečiai! Nesėdėkite prie televizoriaus - praleiskite subatvakarį gerojo 
nuotaikoje su skautais vyčiais. S.v. “Geležinio Vilko” būrelis

penktadieniais nuo
šeštadieniais nuo 
sekmadieniais nuo

5.00 iki 9.00 vai. vakaro
12.00 iki 7.00 vai. vakaro ir
12.00 iki 7.00 vai. vakaro.

Kviečiame visus lankytis ir ragauti skanius lietuviškus patiekalus, 
pagamintus Darijos Meginienės - naujos Klubo šeimininkės.
Meniu platus, o patiekalų kainos labai prieinamos.
Stalus ir vietas galima užsisakyti iš anksto, skambinant Darijai 
tek: 0414 218 633.

Ketvirtadieniais nuo 7 vai. vakaro - Bilijardo Klubas

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija, 
talkininkaujant Nitai Wallis ir Martinai Rcisgicnei, ruošia 

Porcelianinių lėlių (bus ir su
lief, tautiniais 

rūbais) parodą 
sekmadienį, gegužės 25 dieną, 2 vai. p.p. Lietuvių 

Klube, Bankstowne.
Kartu bus galima įsigyti gintaro dirbinių.

Artūro ir Eugenijos 
koncertai tęsiasi

Adelaidėje - gegužės 11 d., 1.30 vai. p.p. Lietuvių Namuose. Įėjimas $13.
Canberroje - gegužės 17 d. (šeštadienį), 1 vai. West Rugby Club, Catchpole

Street, Macquarie. Įėjimas $13 (įskaitant karštus užkandžius, 
vyną, kavą ir pyragus).

Sydnėjuje - gegužės 18 d., 2.30 vai. Lietuvių Namuose. Įėjimas $13. 
Vaikams visur veltui.

Kviečiame pasidžiaugti tokia neeiline proga. Melbourne Entuziastės

Kviečiame visus apsilankyti į
Reginos Macienės paveikslų ir Paul Mosig fotografijų

PARODĄ
ir Alės Liubinienės trečios knvgos “Home No More”

PRI5TATYIVIĄ
šeštadienį, gegužės 24 dieną, 12 vai.

Balwyn Community Centre, 412 Whitehorse Rd. Surrey Hills.
Paroda bus atdara nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. po pietų. 

Kavutė ir užkandžiai.

Sydnėjiškių dėmesiui
Gegužės 16-18 dienomis (Sydnėjuje) Bankstowno Velodrome vyks Pasaulio 

dviratininkų turnyras, kuriame dalyvaus ir trys žymūs Lietuvos sportininkai - Diana 
Žiliūtė, Tomas Vaitkus ir Zita Urbonaitė.

Penktadienį, gugužės 16 dieną, rungtynės vyks nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. p. p. ir
nuo 6 vai. p. p. iki 10.30 p. p.

Šeštadienį, gegužės 17 dieną, rungtynės vyks nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. vakaro ir
nuo 6 vai. p. p. iki 10.30 p. p.

Sekmadienį, gegužės 18 dieną, rungtynės vyks nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. p. p.
Bilietus į rungtynes galima įsigyti Ticket Master Nr. 7 arba prie durų 1 vai. prie! 

rungtynes.
Kviečiame tautiečius kuo skaitlingiau atvykti stebėti rungtynių ir tuo palaikyti mūsų 

žymius sportininkus. Lietuviai dalyvaus penktadienio ir šeštadienio rungtynėse.

Pranešimas Sydnėjaus skautų “Židinio” nariams
Prašau židiniečius atvykti į dvimetinę, svarbią sueigą, kuri įvyks š.m. gegužės 

24 dieną (šeštadienį), 2 vai. po pietų Lietuvių Klubo Bankstown’c mažojoje 
salėje.

DIENOTVARKĖJE:
- Tėvūno pranešimas. - Iždo padėtis.
- Sekančios vadovybės rinkimai. - Pasitarimas dėl ateities veiklos.

Vytenis Šliogeris, Tėvūnas

Gal norėtumėte praleisti savo saulėlydžio dienas 
jaukioje lietuviškoje aplinkoje?

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos D-jos priežiūroje esančioje “Sody
boje” šiuo metu yra laisvų vietų! Platesnę informaciją gausite parašę šiuo adresu:

Mrs. A. Storpirštis, Lithuanian Retirement Village “Sodyba”, 23 Laurina 
Ave, Engadine 2233, tel.: (02) 9520 3908.

Musų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tinklapis: www.users.bigpond.com/mpastoge
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 $65. Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zclandijoje oro paštu $115.00. 

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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