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Mieliems “Mūsų Pastogės” skaitytojams linkime linksmų šv. Velykų!

Gerbiami Tautiečiai!
Velykų džiaugsmas ir palaima, sklindanti varpų dūžiais, atveria 

kiekvieno širdį Palaimintojo prisikėlimo rytą.
Lai Jums ir Jūsų šeimos nariams, artimiesiems būna gera šį 

šventišką rytą, kai Prisikėlimo spindėjimo šviesa nugali tamsą, ir per 
Žemį ritas galingas Aleliuja, ramybė ir tiesa.

■ Tegul Kristaus prisikėlimo šviesa aplanko visų Jūsų namus. Tegul 
netrūksta darnos ir skalsos prie stalo. Tegul meilė Lietuvos dega visų 
mūsų širdyse.

Pakilaus Šventų Velykų džiaugsmo Jums linki
ALBKrašto Valdyba

Reisgys Lietuvos įvykių apžvalga

tus. Baltijos šalims ir

Lietuva saugi 
po NATO skydu

Kovo mėnesio vi
duryje Šiaurės Atlan
to Taryba nutarė, kad 
visų 26 NATO sąjun
gininkių oro erdvė 
bus saugoma pagal 
tuos pačius standar- 

Slovėnijai, neturinčioms
tinkamos gynybos pilnai apsaugoti savo 
oro erdvę, Aljansas pasiūlė priemones.

Jau kovo 27 dieną, tai yra dvi dienos prieš 
Lietuvai tampant NATO nare, Zoknių (prie 
Šiaulių) oro uoste pradėjo leistis NATO 
transportiniai lėktuvai C-130 Hercules, ku
rie į Lietuvą atskraidino naikintuvų F-16 ap
rūpinimo įrangą ir aptarnaujantį personalą.

Belgija Lietuvai skyrė keturis F-16 nai
kintuvus. Danija skyrė oro uosto aptarnau
jantį personalą ir ugniagesių įrangą. Norve
gija - oro erdvės kontrolės centrą, o Brita
nija - operacijų valdymo personalą.

Kovo 29 dieną Lietuvai tampant NATO 
nare, keturi Belgijos F-16 naikintuvai atskri
do į Zoknius ir užtraukė NATO oro apsaugos 
skydą virš Lietuvos, Latvijos bei Estijos. 
Lietuvos oro apsaugos saugumas integruo
tas į NATO kontrolę.

Pilotus pasitiko ir pasveikino Lietuvos 
kariuomenės vadas generolas Jonas Kron- 
kaitis ir Lietuvos kariuomenės Karinių oro 
pajėgų vadas pulkininkas leitenantas Ed

vardas Mažeikis.
Naikintuvai F-16 - vieni iš moderniškiau

sių kovos lėktuvų - yra pritaikyti NATO 
gynybai: ypatingai manevringi, pritaikyti 
oras-žemė kovoms, nepaprastai greiti. Prie jų 
patobulinimo daug prisidėjo Belgija, kurios 
pilotai juos valdo.

Kai Lietuva ir visas Baltijos regionas 
džiaugėsi atsidūrę po NATO apsaugos skė
čiu, NATO karių pirmoji diena baigėsi ne
sėkmingai. Iš Belgijos į Šiaulius aptarnauti 
NATO naikintuvus atvyko grupė karių- 
specialistų. Du karius prie Šiaulių viešbučio, 
kuriamejie buvo apgyvendinti, užpuolė grupė 
jaunuolių. Tai buvęs ne apiplėšimas, o chu
liganizmas. Abiejų karių veido sužeidimai 
rimti ir reikėjo medikų pagalbos. Lietuvos 
kariuomenės vadas gen. Jonas Kronkaitis 
rimtai paklausė, ar Šiaulių civilinė adminis
tracija sugebės viešbučio gyventojams su
teikti civilizuotą apsaugą, ar reikės NATO 
karius apgyvendinti Radviliškio kariniuose 
daliniuose... Nėra abejonės, kad tokiu atveju 
Šiaulių civilinė struktūra negaus daug pa
jamų.

Kovo 31 dieną NATO oro pajėgas Zok
niuose aplankė LR Prezidentas Rolandas 
Paksas. Jis apžiūrėjo F-16 naikintuvus, pa
bendravo su Belgijos kariškiais ir jų va
dovais. Išreiškė viltį, kad Lietuvos oro pajė
gos pasieks panašų lygį. Gyrė Lietuvos 
lakūnų kvalifikacijas.

Nukelta į 2 psL

Broliai, seserys Kristuje,
Šie 2004metai yra paskelbti “Lietuviškos knygos ir kalbos” 

metais.
Kad liktų gyvas lietuviškas žodis, nepaisant didelės rizi

kos, mūsų knygnešiai prieš šimtą metų drąsiai ėjo per kai
mus ir miestus platindami lietuviškas knygas ir spaudą. Tų 
nežinomų šviesuolių drąsumas ir pasiryžimas padėjo at

naujinti lietuvių tautinę sąmonę ir atgimimą, kuris su laiku privedė prie lietu
vybės ir Lietuvos valstybingumo prisikėlimo.

“Nebijokite! Eikite ir pasakykite mano broliams, kad keliautų į Galilėją; ten 
jie mane pamatys” (Mato 28:10), aiškino prisikėlęs Kristus moterims, kurios atėjo 
aplankyti Jo kapo. Jėzus pirmiausiai jas nuramino ir tada padrąsino “Eikite ir 
skelbkite tą gerąją naujieną, kad Jis tikrai prisikėlė!”

Tegul Velykų švenčių dvasia ir palaima padeda mums iškilti virš baimių ir 
abejonių ir nešti krikščionišką džiaugsmą bei viltį. “Neškime” tą dvasią į savo 
šeimas, parapijas bei bendruomenes, suteikdami pagalbos naujai atvykusiems 
lietuviams saugiai ir patogiai įsikurti, padėdami vyresniesiems ir mūsų jauni
mui rasti vietą mūsų parapijų bendruomenėse.

Palaimintų šventų Velykų!
Su pagarba Kristuje, Persi. Edmundas J. Putrimas

LVK Delegatas užsienio liet katalikams

Lietuva — visateisė NATO narė
(ELTA). Kovo 29 dieną 

Washingtone deponavus 
sutarties ratifikavimo raštus, 
Lietuva tapo visateise NATO 
nare. Per JAV Valstybės De
partamente įvykusią depona
vimo ceremoniją LR Ministras 
Pirmininkas Algirdas Bra
zauskas perdavė JAV valstybės 
sekretoriui Colin Powell doku
mentus, patvirtinančius-Šiau
rės Atlanto sutarties ratifika
vimą Lietuvoje. Tokius dokumentus perdavė 
ir kitų naujų Aljanso valstybių premjerai. 
Šitaip buvo baigtos visos stojimui būtinos 
procedūros, ir Lietuva bei dar šešios Vidurio 
ir Rytų Europos valstybės - Latvija, Estija, 
Bulgarija, Rumunija, Slovakija ir Slovėnija - 
tapo tikrosiomis Aljanso narėmis.

Po ceremonijos visų naujų NATO valsty
bių premjerai susitiko su JAV Prezidentu 
George W. Bush. Jis oficialiai paskelbė apie 
naujų narių priėmimą į Aljansą. Vakare Prem
jeras dalyvavo priėmime tūkstančiui išeivijos 
atstovų, kurie skatino NATO plėtrą.

NATO narystės Lietuva siekė visą dešimt
metį. 1994 m. sausio 4 d. tuometinio Lietuvos 
Prcz. Algirdo Brazausko laiške tada buvusiam 
NATO gen. sekretoriui Manfred Woemer Lie
tuva išsakė norą siekti narystės šioje organiza
cijoje. Po aštuonerių metų atkaklių pastangų 
2002 m. lapkričio 21 d. Prahoje vykusiame 
NATO viršūnių susitikime Lietuva buvo 
pakviesta prisijungti. Asmeniškai pasveikinti 
Lietuvos ir kitų į NATO pakviestųjų Baltijos 
valstybių gyventojų į Vilnių iš Prahos buvo 
atvykęs JAV Prezidentas George W. Bush.

“Musų Pastogės” skaitytojų dėmesiui
Pranešame mieliems “Mūsų Pastogės” skaitytojams, kad dėl Velykų švenčių se

kantis “M.P.” numeris Nr. 14-15 išeis po dviejų savaičių, penktadienį, balandžio
23 d. “M.P.” Redakcija ir LB Spaudos Sąjunga

2003 m. kovo 26 d. Briuselyje 19-os 
NATO valstybių atstovai pasirašė naujų 
valstybių prisijungimo prie Washingtono 
sutarties protokolus ir taip pradėjo jų ratifi
kacijos procesą. Buvo numatyta, kad jie įsi
galios, kai bus ratifikuoti visose NATO vals.- 
tybėse, o ratifikaciniai raštai bus deponuoti 
JAV Vyriausybėje.

Lietuvos Seimas NATO plėtros dokumen
tus ratifikavo š. m. kovo 10 d. Kitą dieną po 
to Prez. Rolandas Paksas pasirašė ratifikavi
mo įstatymą, prisijungimo prie Aljanso raštą 
bei prašymą deponuoti šiuos dokumentus.'

Balandžio 2-ąją Briuselyje įvyko nefor
malus NATO šalių narių užsienio reikalų mi
nistrų posėdis, kuriame Lietuva dalyvavojau 
kaip visavertė Aljanso narė. Tą dieną Briuse
lyje prie Aljanso būstinės buvo iškeltos naujų 
organizacijos narių vėliavos.

Lietuva iškilmingai paminėjo įstojimą į 
NATO. Balandžio 2-ąją įvyko iškilmingas 
Seimo posėdis, Nepriklausomybės aikštėje 
buvo pakeltos Lietuvos ir Šiaurės Atlanto 
Aljanso vėliavos, ties parlamento rūmais 
prasidėjo karinės technikos paradas. □
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Vytautas 
Patašius

♦ Kovo 28 d. Švei
carijoje mirė žymus 
britų kino aktorius 
Peter Ustinov, su
laukęs beveik 83 
metų amžiaus, vai
dinęs daugiau kaip 
70-tvjc filmų.
Pirmiausiai jis iš
garsėjo 1951 m. im
peratoriaus Ncrono

vaidmenyje kino filme “Quo Vųdis” Gimęs 
Londone, jis gyrėsi esąs rusų, vokiečių ir 
italų kilmės, be lašo angliško kraujo.
♦ Kovo 29 d. JAV prezidentas George W. 
Bush Baltuosiuose Rūmuose iškilmingai 
pasveikino Lietuvą, Latviją, Estiją, Slovėniją. 
Slovakiją, Rumunijąir Bulgariją, kaip naujas 
NATO nares.
♦ Kovo 30 d. New York’c mirė radijo įžy
mybė Alistair Cook, sulaukęs 95 metų am
žiaus. Nuo 1946 metų jis sąžiningai kas 
savaitę radijo bangomis transliavo savo 
populiarius “Laiškus iš Amerikos". Paskutinį 
kartą šių metų kovo 2 dieną.
♦ Kovo 30 d. prieš auštant maža namų 
darbo bomba iš pravažiuojančios mašinos 
buvo sviesta į Australijos Aukštojo Komisio- 
nieriaus rezidencijos sieną Kuala Lumpur, 
Malaizijoje. Sprogimas nesužeidė netoliese 
stovėjusių policininkų ir gurkų privačių 
sargybinių.
♦ Kovo 30 d. britų policija užbėgo už akių 
teroristų užmačioms Londone, suimdama 8 
Pakistano kilmės britų piliečius. Užtikta apie 
600 kg amonijaus nitrato - diibtinių trąšų, 
kurias teroristai buvo panaudoję pagaminti 
bombas Bali ir kitur. Balandžio 1 d. Austra
lijos Attorney General (valstybės prokuroras) 
Philip Ruddock išreiškė susirūpinimą dėl 
amonijaus nitrato galimo piktnaudojimo 
Australijoje. Siūloma, kad ateityje amonijaus

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.

NATO atveria naujas galimybes 
šalies gyventojams

Būsimos naiystės NATO naudą pirmieji 
pajuto karinės aprangos siuvėjai. Kai kurios 
įmonės jau kelinti metai siuva aprangą 
Aljanso šalių kariuomenėms. Užsakymų, 
susijusių su karine pramone, sulaukia ir in
formacijos technologijų bendrovės. Infor
macinių technologijų bendrovė “LKSoft 
Baltic”, įsisteigusi Kaune, turi patirties dirbti 
su NATO šalių kariuomenėmis — atlieka 
mokslinius tyrimus ir kuria programinę įran
gą pagal karinių organizacijų užsakymus.

Lietuviškas lazerinis šaudymų treniruok
lis jau įtrauktas į NATO finansuojamas prog
ramas. Jį sukūrė Kauno technologijos univer
siteto gynybos technologijų instituto dar
buotojai. Tokiu būdu institutas užsitikrino 
finansavimą - gali tobulinti savo produkciją, 
turi vilties sulaukti daugiau užsakymų, arba 
konsultuoti kitus interesantus.

Nėra abejonės, kad sėkmingiausios įmo
nės karinei produkcijai yra Lietuvos siu
vyklos. Jos jau aprengė ne tik Lietuvos ka
rius, bet ir daugelio NATO šalių karius. 
Šiandien NATO karius, aprengus Lietuvos 
siuvyklų uniformomis, sutiksite ne tik Euro
pos šalyse, bet ir Afganistane bei Irake. Bu
vusių Sovietų Sąjungos respublikų kariai 
aukštai vertina Lietuvos siuvyklų gaminius. 
Bendrovės, “Ciarlita”, “Skalmantas” jau 
įtrauktos kaip patikimos gamintojos (jungtinį 
NATO katalogą. Lietuvai įsijungus į NATO 
Aljansą, užsakymų kariuomenėms tikriausiai 
padaugės, jei standartas bus išlaikytas.

Apdovanojimai šventės proga
Kovo 30 d. (ELTA). LR Prezidentas Ro

landas Paksas kovo 30 d. pasirašė dekretą.
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Trumpai iš visur
nitrato pirkėjų patikimumas būtų ASIO pa
tikrinamas.
♦ Kovo 28-30 dienomis musulmonų sepa
ratistai sukėlė neramumus Uzbekistane. Keli 
savižudžiai susisprogdindami užmušė 42 
žmones.
♦ Falluja miestas Irake garsėja teroro veiks
mais prieš sąjungininkus. Kovo 31 d. grana
tomis sunaikinti du automobiliai ir užmušti 
jais važiavę 4 civiliai amerikiečiai kontrakto- 
riai. Arabų televizija filmavo irakiečių minią, 
džiūgaujančiai šokančią žudynių vietoje, po 
to išniekinančią žuvusių kūnus. Jie buvo su
kapoti j gabalus, valkiojami po miestą, mau
nami ant stulpų. Tuo pat metu netolimame 
Malahma mieste po automobiliu sprogusi 
bomba užmušė 5 amerikiečių karius. Musul
monų aukštieji dvasiškiai pasmerkė kūnų 
išniekinimą, kaip priešingą Islamo religijai.
♦ Balandžio 1 d. įvairių valstybių policija 
pravedė kratas ir areštus prieš įtariamus 
kraštutinių kairiųjų turkų organizacijos na
rius. Suimta keliasdešimt žmonių Italijoje. 
Vokietijoje, Belgijoje, Olandijoje ir pačioje 
Turkijoje.
♦ Balandžio 2 d. Ispanijoje ant Madrido- 
Sevilijos geležinkelio ruožo po bėgiais buvo 
rasta didžiulė bomba to paties tipo, kaip bom
bos, kovo 11 d. panaudotos Madrido sprogi
muose. Ispanų policija pradėjo kasdien pa
truliuoti visus geležinkelio ruožus.
♦ Balandžio 3 dieną ispanų policija bandė 
suimti Madrido priemiestyje besislapstan
tį marokietį Farkhet. įtariamą kovo 11 d. 
sprogimų organizavimu. Įtariamasis ir jo 
draugai atsišaudė ir galiausiai susisprog
dino. Žuvo pats Farkhet ir 3 jo sėbrai, spro
gimas užmušė ir vieną policininką, sužeis
damas 15 kitų bei sugriovė 5 aukštų pasta
to priekį. Manoma, kad keletui marokiečių 
teroristų pasisekė pabėgti.

t .

kuriuo už nuopelnus, siekiant narystės 
NATO, grupę politikų, krašto apsaugos 
sistemos darbuotojų apdovanojo Valstybės 
ordinais.

Vytauto Didžiojo ordino Didžiuoju kry
žiumi apdovanotas Seimo Pirmininko pirma
sis pavaduotojas Česlovas Juršėnas.

Vytauto Didžiojo ordino Komandoro, di
džiuoju kryžiumi apdovanoti: Seimo narys. 
Užsienio reikalų komiteto pimūninko pava
duotojas. buvęs NATO reikalų komisijos na
rys Kazys Bobelis. buvęs Lietuvos Seimo narys 
bei NATO reikalų komisijos narys Vytautas 
Dudėnas ir Seimo narys, NATO reikalų komi
sijos pirmininkas Vaclovas Stankevičius.

Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro di
džiuoju kryžiumi Prezidentas apdovanojo 
generolą majorą Joną Algirdą Kronkaitį, Lie
tuvos kariuomenės vadą.

Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino 
ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi apdo
vanotas buvęs ilgametis JAV Kongreso At
stovų Rūmų narys, Lietuvos valstybės intere
sų gynėjas Edward J. Dcnvinski.

Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmi
ninkas Gediminas Kirkilas apdovanotas Vy čio 
Kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi. Tokius 
pat apdovanojimus pelnė krašto apsaugos 
ministras Linas Linkevičius ir šios minis
terijos sekretorius Povilas Malakauskas. 
Apdovanoti buvo ir keliolika kitų pareigūnų.

Paskirtas vadovas
Kovo 31 d. (ELTA). NATO karo pajėgų 

Europoje vadas generolas James L. Jones nuo 
šiol yra atsakingas už Lietuvos ir kitų naujų
jų Aljanso narių saugumą, o generolas Robert 
H.Foglcsong vadovaus NATO karinėms oro 
pajėgoms Lietuvoje.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGTIC biuleteniais.

KT išvados - Prezidento nenaudai
Kovo 31d. (ELTA, BNS). Prezidentas 

Rolandas Paksas savo veiksmais šiurkščiai 
pažeidė Konstituciją. Tai kovo 31d. konstata
vo Konstitucinis Teismas. KT išvadose yra 
teigiama:

1. Prezidento R. Pakso veiksmai, 2003 m. 
balandžio 11 d. neteisėtai suteikus Jurijui 
Borisovui Lietuvos Respublikos pilietybę už 
jo suteiktą finansinę ir kitokią paramą, prieš
tarauja Konstitucijai.

2. Prezidento R. Pakso veiksmai, kuriais 
jis sąmoningai leido J. Borisovui suprasti, kad 
dėl jo teisėsaugos institucijos atlieka tyrimą 
ir vykdo jo pokalbių telefonu kontrolę, prieš
tarauja Konstitucijai.

3. Prezidento R. Pakso veiksmai, kuriais 
jis, siekdamas įgyvendinti jam artimų privačių 
asmenų turtinius interesus, naudodamasis 
savo statusu davė nurodymus savo patarė
jui Visvaldui Račkauskui per teisėsaugos 
institucijas siekti paveikti UAB “Žemaitijos 
keliai” vadovus ir akcininkus dėl akcijų per
leidimo R. Paksui artimiems asmenims, taip 
pat Prezidento R. Pakso veiksmai, kuriais jis, 
2003 m. siekdamas įgyvendinti jam artimų 
privačių asmenų turtinius interesus, naudo
damasis savo statusu, darė įtaką UAB “Že
maitijos keliai” vadovų ir akcininkų sprendi
mams dėl akcijų perleidimo R. Paksui arti
miems asmenims, prieštarauja Konstitucijai.

4. Prezidento R. Pakso vieši pasisakymai 
per susitikimus su gyventojais apie Seimo 
laikinosios tyrimo komisijos “Dėl galimų 
grėsmių Lietuvos nacionaliniam saugumui 
išvados” darbą neprieštarauja Konstitucijai.

Čia pat Konstitucinis Teismas nurodo, jog 
šio Teismo išvada yra galutinė ir neskun
džiamą.

Gavęs Konstitucinio Teismo išvadą Sei
mas ketina itin sparčiai baigti apkaltą Pre
zidentui. Balsavimas dėl R.Pakso nušalinimo 
gali įvykti dar prieš Velykų švenčių savaitgalį, 
jei R.Paksas iki to laiko pats neatsistatydins. 
Prezidenlųi.nušalintlreikiąne.rnažjąyjįpgr- 
lamčntarų balsų. Seime yra 141 vieta.Tdabar 
yra laisvos.

Dalis parlamentarų anksčiau yra pareiškę, 
kad Konstitucinio Teismo išvada nulems jų 
apsisprendimą balsuojant dėl Prezidento R. 
Pakso galimo nušalinimo. Be to, kai kurie 
buvę R. Pakso šalininkai Seime praėjusią 
savaitę atvirai pripažino nusprendę balsuoti 
už R. Pakso nušalinimą po visus priblošku- 
sio Prezidento sprendimo (nors vėliau at
šaukto) savo visuomeniniu patarėju skirti 
Jurijų Borisovą.

* * *
Kovo 31 d. (ELTA). Prezidentas Rolandas 

Paksas nekaltina šantažu Rusijos piliečio Ju
rijaus Borisovo, tvirtai nebekalba apie dalyva
vimą būsimuose rinkimuose ir fatališkai atsi
duoda “į Dievo bei žmonių rankas”.

Užsienio spauda apie NATO plėtrą
Įtakingo amerikiečių dienraščio 

“Washington Post” apžvalgininkas Thomas 
E. Rieks straipsnyje “7 buvusios komunisti
nės valstybės prisijungia prie NATO” pabrė
žtą kad plėtros procesas Aljansą paverčia 
26 valstybes vienijančia bendrija, išplečia ją 
Rytų link ir daro ją žymiai palankesne JAV 
užsienio politikai. Septynios naujosios šalys, 
pavyzdžiui, rėmė George W. Bush ketinimus 
praėjusių metų pradžioje surengti karą Irake. 
Tuo tarpu tuomet NATO narėmis jau buvu
sios Prancūzija ir Vokietija karui prieštaravo, 
rašo “Washington Post”.

JAV dienraščio “The Wall Street Journal” 
apžvalgininkas Alex Keto parašė straipsnį 
“Naujosios NATO narės: nesantaika su seno
siomis išlieka”. Apžv algininkas pabrėžia, kad 
savo kalboje JAV prezidentas “subtiliai su
kritikavo Prancūziją ir Vokietiją”. Straipsnį 
pateikia ir Vokietijos laikraštis “Die Welt”, 
pažymėdamas, kad tai buvo didžiausias plėt
ros procesas NATO istorijoje. Straipsnyje at
kreipiamas dėmesys į tai. kad visos NATO nau

Kovo 31d. duodamas interviu “Žinių ra
dijui”, R.Paksas pareiškė nevartojęs žodžio 
“šantažas" apibūdindamas J.Borisovo veiks
mus, siekiant visuomeninio patarėjo posto.

“Aš nesu pasakęs nė vieno žodžio apie 
šantažų, nepasakiau, nesakau ir nesiruošiu 
sakyti Tai nebūtų tiesa. Tai yra vienas ir 
aiškus dalykas”, - sakė jis, atsakydamas į 
klausimą, kuo J.Borisovas šantažavo valsty
bės vadovą. Kalbėdamas apie J.Borisovo pa
skyrimą patarėju, R.Paksas sakė: “Aš pripa
žįstu, kad tai buvo klaida. Aš ištaisiau tų 
klaidą, atsiribojau. Teisine prasme turint 
galvoje, kad Prezidentūroje dirba apie 140 
visuomeninių patarėjų, tai nebūtų absoliu
čiai nieko. Politine prasme aš padariau 
klaidą, įskaudinau Lietuvos žmones, atsipra
šiau jų. Ir, aš manau, kad dabar viskas Lie
tuvos žmonių ir Dievo rankose”. Prezidentas 
neabejojo, kad procesai Seime įvyks labai 
greitai, neslėpė, kad laukia sau nepalankios 
baigties per apkaltą.

* * *
Ketvirtadienį, balandžio 1 d. Seimo 

valdyba nusprendė apkaltos procesą R. 
Paksui atnaujinti pirmadienį, posėdį 
pradedant 15 vai. Seimas taip pat patvirtino 
kitos savaitės apkaltos posėdžių tvarkaraš
tį: pirmadienį, balandžio 5 d. Seimas posė
džiaus 15-21 vai., balandžio 6 d. - nuo 10 
vai. iki 21 vai., balandžio 8 d. taip pat posė
džiaus nuo 10 vai. iki 21 vai.

R. Pakso neatvykimas į apkaltą, anot A. 
Paulausko, apkaltos proceso nesustabdys.

Pasak A. Paulausko, atsižvelgiant į jau 
paskelbtą Konstitucinio Teismo išvadą. Sei
me per apkaltą nebus rengiama tardymo 
dalis ir bus pereita iš karto prie svarstymų.

Prezidentas iki pat balsavimo Seime pra
džios turi teisę atsistatydinti, pasirašydamas 
atitinkamą dekretą. Tokiu atveju apkalta čia 
pat nutrūktų. Jei R. Paksas ncatsistatydins 
pats. įvykus galutiniam balsavimui, tuo at
veju, jei. Seimas nuspręstų Prezidentą atsta
tydinti. tą pačią dieną Seimas dar turėtų pri
imti kelis sprendimus.

Seimo statutas numato, kad Prezidento ■ 
įgaliojimai nutrūksta iš karto po to, jei nema- ■ 
žiau kaip 3/5 visų Seimo narių, t.y. ne mažiau t 
nei 85 parlamentarai..pritaria nušalinimui.

Seimas čia pat turėtų priimti nutarimą., 
pavedantį Seimo Pirmininkui laikinai užimti i 
Prezidento pareigas, kol bus išrinktas naujas > 
šalies vadovas. Taippat Seimas turėtų priimti t 
dar vieną nutarimą, pavedantį vienam iš 5 
Seimo Pirmininko pavaduotojų laikinai eiti i 
Seimo vadovo pareigas. Seimas taip pat ne : 
vėliau kaip per 10 dienų po Prezidento nuša- - 
linimo turėtų paskelbti priešlaikinių Prezi- - 
dento rinkimų datą. Prezidento rinkimai grei- - 
čiausiai būtų rengiami kartu su Europarla- - 
mento rinkimais birželio 13 d. Q j 

jokės palaiko glaudžius ryšius su JAV. loss 
besąlygiškai rėmė Irako karą. Penkios iš šiųų 
septynių valstybių bus priimtos ir į Europos® 
Sąjungą (ES). Tokiu būdu JAV įtaka Europo->- 
je bus didesnė.

“Washington Post” straipsnyje minima,t, 
kad Aljanso plėtrą atidžiai stebi Rusiją kuriri 
dar 1999 m. išreiškė nerimą, kai prie NATCO 
prisijungė Čekijos Respubliką Vengrija beisi 
Lenkija.

Įtakingame Londono dienraštyje “Dailyy 
Telegraph” kovo 30 d. apžvalgininkas Alecc 
Russsell taip pat mini, jog staigus NATCD 
lėktuvų dislokavimas, siekiant pradėti oro? 
erdvės gynybą Baltijos šalyse, neabejotinai 
įsiutins Rusijos piliečius, tvirtinančius, kadi 
lėktuvai bus panaudoti šnipinėjimui Rusijoje;. 
“Be abejonės, NATO plėtra atsiliepia Rusųms 
politiniams, kariniams ir tam tikra prasmee 
ekonominiams interesams”. - oficialauss 
Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstowo 
Aleksandr Jakovenko žodžius cituoja “Dailyly 
Telegraph”. ČQ
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Bendruomenės baruose
Naujienos

Kovo 12 dieną būrys “sparnuotų“ syd- 
nėjiškių nusileido į mūsų “pilką“ ir gana 
šaltoką padangę. Vis dėlto malonu buvo 
sulikti tautiečius, kurie atvyko mus palinks
minti savo šauniomis dainomis. Priėmėm 
visus kaip seniai matytus brolius ir seseris.

Tą patį vakarą visi kartu vakarienavo- 
me mūsų garsiame Wrest-Point Casino, kur 
sutvirtinom pažintis ir pasidalinom gyve
nimo patirtimi. Vėliau pučiant lediniam vė
jui laukėm autobuso, kuris nuvežė svečius 
atgal į viešbutį poilsiui.

Kitą rytą sulipę į autobusą, važiavome 
parodyti svečiams mūsų gražiąsias vietas. 
Pradžioje apsilankėm Mt.Nelson, nes Mt. 
Wellington‘o viršūnė buvo apdengta debe
simis. Mt.Nelson'e kadaise buvo signaliza
cijos stotis, kur semaforo pagalba guber
natorius ir jo administracija galėjo palaikyti 
ryšį su PortArthur kalinių miesteliu.Tai 
buvo pirma koncentracijos stovykla šiame 
žemyne. Iš Mt.Nelson viršūnės buvo mato
ma tik nedidelė dalis pietinės Tasmanijos.

Po to apsilankėme pagarsėjusiame Sala
manca turguje, kuris yra prie pat Hobarto 
uosto. Vieni mūsų svečiai susigundė suve
nyrais, kiti - skaniomis dešrelėmis ir įvairių 
skonių kava, treti “tikrino” vyno kokybę.

Sulipę į autobusą nuvažiavome į Bo
tanikos Sodą, kuris driekiasi nuo pat Guber
natoriaus Rūmų palei Derwent upę. Leido-

Vestuvės Adelaidės kalnuose
“Viešpatie, padėk jiems, kad jie nerei

kalautų viens iš kito būti tobuliems” - tai 
vieni iš palaiminimo žodžių, ištartų per Ja
son Vasiliūno ir Nan Williams sutuoktuves.

Net. Jason’o senelis.,t, a.a.. Jonas. Neve- 
rauskas - nebūtų surežisavęs gražesnių bei 
prasmingesnių vestuvinių apeigų. Joną - 
kaip lietuvių bendruomenės veikėją, sa
vaitgalio mokyklos mokytoją, bet ypač kaip 
Adelaidės lietuvių teatro “Vaidila” režisierių 
- pažinojo beveik visi Adelaidės ir apylin
kės lietuviai.

Jason’o tėvai - Julija Neverauskaitė ir 
Leonas Vasiliūnas - antroji Australijos lie
tuvių karta, užaugusi lietuviškoje dvasioje. 
Leonas buvo skautas, tautinių šokių moky
tojas ir muzikantas, dalyvavęs visose jau
nimo organizacijose. Julytė Neverauskaitė 
baigė Adelaidės savaitgalio mokyklą šoko 
tautinių šokių grupėje ir vaidino “Vaidilos” 
teatre, su kuriuo keletą kartų gastroliavo 
Sydnėjuje ir Melbourne.

Jason’as - trečios kartos atstovas - neat
siliko nuo tėvų ir su savo būsima žmona 
šoko Adelaidės tautinių šokių grupėje 
“Branda”, dalyvavo Australijos Lietuvių 
Dienose Sydnėjuje ir Adelaidėje. Jason’as 
yra karate-judo instruktorius. Nan iš profe
sijos gydytoja.

Šių metų kovo 6 dieną apie 140 giminių 
ir draugų susirinko dalyvauti jaunos poros 
sutuoktuvių iškilmėse. Adelaidės kalnuose, 
didžiulių medžių pavėsyje, prie lauke pasta
tyto altoriaus, giedant chorui ir solistams 
(baritonui ir sopranui), Nan ir Jason’as su iš
tartais priesaikos žodžiais ir pasižadėjimais 
vienas kitam užmovė žiedus, sujungiančius 
juos bendram gyvenimui. Jaunieji, turėdami 
stiprius tautinius jausmus, juos išreiškė su
tuoktuvinių žiedų struktūroje: vienoje pusėje 
žiedo išgraviruota lietuviška tautinė juostelė, 
kitoje pusėje - Wales’o valstijos keltų supy- 
nimų motyvais, reiškiančiais amžiną meilę. 
Jaunųjų registracijos parašus patvirtino Ja
son’o brolis - vyriausias pabrolys Tristanas 
ir Nan sesuo Sybil, atvykusi iš Anglijos.

Vestuvinės vaišės vyko baltais žiedais, 
baltais kaspinais išpuoštoje salėje (Julytės 
mamos kūrybinis sumanymas ir darbas). Pa-

iš Hobarto
me svečiams pasidžiaugti gamtos grožy
bėmis: daugiau kaip 150 metų ąžuolais, 
kaštonais, gėlytėmis ir šiltnamuose augan
čiomis įvairių spalvų gėlėmis. Apžiūrėjome 
vieno skulptoriaus sukurtą Tasmanijos 
paminklą, skirtą pagerbti pirmuosius pio
nierius. Po apsilankymo japonų darželyje, 
sėdome į autobusą ir važiavome toliau į 
Richmond miestelį, kuris yra vienas iš se
niausių miestelių, išlikęs iš Tasmanijos ko
lonizavimo dienų. Žymiausi pastatai pasta
tyti kalinių iš smiltainio. Yra tiltas, pasta
tytas 1823 m., kataliką bažnyčia su kapi
nynu, kur ilsisi ir keletas mūsų tautiečių, 
kalėjimas, kur ne vienam kaliniui su botagu 
“skūrą lupo“, ir senoviškas viešbutis.

Kolonizacijos laikais Richmond’asbuvo 
Hobarto “duonos lopšys“. Dabar jis yra 
vynuogynų “širdis“ ir ūkininkų rojus. Nes 
po didelių “kovų“ su “žaliaisiais“,valdžia 
leido slėnyje pastatyti užtvanką. Dabar 
ūkininkai turi pakankamai vandens auginti 
savo produktus. Richmond’e sustojome 
pavalgyti pietus. Populiariausi vieta- dido
ka kepykla. Čia visada daug turistų. Atrodo, 
kad visų svečių norai buvo patenkinti, nie
kas nedejavo. Buvo laiko ir pasivaikščioti 
po miestelį. Laikas greitai prabėgo. Sulipę 
į autobusą pasileidom namų link, bet pake
liui spėjome svečiams parodyti ir naujas 
statybas, puošnius rūmus palei Derwent upę, 

Nan ir Jason Vasiliūnai.

gal lietuvišką paprotį, jaunąją porą pasitiko 
Jason’o tėvai su duona, draska ir stiklu vyno. 
Tai pat pagal seną paprotį korė piršlį, šiuo 
atveju piršlę, kurią nuo korimo išgelbėjo 
jaunoji. Apeigų vadovui davus komandą, 
svečiai išgėrė po taurelę degtinės. Į sveikatą!

Vaišių metu, savo jausmus ir linkėjimus 
gražiai išreiškė Nan tėvas, jaunojo brolis 
Tristan’as.

Jason’as savo ir žmonos vardu perdavė 
gilią padėką visiems prisidėjusiems prie 
tokių iškilmingų sutuoktuvinių apeigų 
organizavimo.

Ponia N.Arminienė padarė siurprizą pa
dovanodama “Brandos” šokėjams didžiulę 
lėlę, aprengtą lietuvišku tautiniu kostiumu.

Jason’o tėvas Leonas savo linkėjimus 
užbaigė žodžiais: “Kai vaikai suranda tikrą 
meilę, tėvai randa tikrų džiaugsmų. Taigi 
jūsų ir mūsų džiaugsmas tesivysto ateitim 
Viešpatie, padėk jiems visuomet atsiminti, 
kad iš viso plataus pasaulio jie laisvu noru 
pasirinko vienas kitų ir, atėjus jų gyvenimo 
saulėlydžiui, kaip dabar, sujungtam ran
kom dėkotų vienas kitą suradę”.

Valė Marcinkonytė

Dalis sydnėjiškių gėrisi Tasmanijos vaizdais. Iš kairės: Jonas Abromas, John Abro- 
mas, Ričardas Bukcvičius, Vytautas Burokas, Jonas Stasiūnaitis, Lėta Kramilicnė.

ties Old Beach. Parodėme ir salę, kurioje 
vyks koncertas. Grįžome į viešbutį.

Pagaliau atėjo sekmadienis (kovo 14 d.). 
4 vai. po pietų turėjo prasidėti koncertas. 
Senieji rengėjai pranašavo, kad sulauksime 
ne daugiau kaip 50 klausytojų, bet mes 
tikėjomės pritraukti apie šimtą o sulaukėme 
virš 160. Mūsų reklama buvo sėkminga: 
skelbimai buvo iškabinti bažnyčiose, įvai
riuose klubuose, paskelbti per laikraštį, tele
viziją radiją ir muzikos žurnale “A Cappela“.

Prie durų bilietus pardavinėjo Loreta 
Eskirtienė, vilkinti tautiniais rūbais, ir Min
daugas Kožikas su klubo “Perkūnas“ unifor
ma. Koncerte, be lietuvių, dalyvavo latviai, 
estai, australai.

Mūsų komiteto sekretorė Aldona Nunez 
pristatė publikai chorą. Choras pasirodė gra
žiai ir įspūdingai. Visiems patiko tautiniai 
rūbai. Girdėjau daug puikių komplimentų. 
Patiko ir dainos, nors kai kurie nė žodžio

Adelaidės skautai per Vasario 16

Nuotraukoje - Adelaidės “Vilniaus” įimto skautai Vasario Šešioliktosios proga pakelia 
vėliavas Adelaidės Lietuvių Namų sodelyje.

On a sweltering 45°C day Adelaidės 
“Vilniaus” Tuntas had the privilege to run 
the vėliavų pakėlimas and nuleidimas for 
the Vasario 16 Commemoration 
Celebrations held at the Lithuanian House 
and the Lithuanian Catholic Centre.

This is the first time the Adelaidės 
lietuvių bendruomenė had asked us to run 
this event and we graciously accepted.

Tite day started at 10am with vėliavų 
pakėlimas at the Lithuanian House. We 
then travelled to the Lithuanian Catholic

AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ PASTOGĖS” PRENUMERATĄ?’

Nuotrauka Janinos Kalgovienės.

nesuprato. Bet dauguma sakė, kad tai nesvar
bu. O mums kai kurios dainos pažadino ap
mirusius jausmus. Publika liko patenkinta.

Pasibaigus koncertui, Loretos vaikai 
įteikė dovanas: dirigentei Birutei Aleknaitei 
- butelį geriausio Tasmanijos vyno, o pia
nistei Megan Dunn - dėžę šokolado..

Po koncerto visi suėjome į gretimą salę 
pasivaišinti. Mūsų šeimininkės - Irena Paš
kevičiūtė ir Rožė Vaičiulevičiutė - paruošė 
skanius užkandžius. Širdingas joms ačiū.

Kai choristai ir svečiai nuslopino alkį 
bei troškulį, ALB Krašto Valdybos narys 
Arminas Šepokas įteiktė padėkos raštus 
mūsų bendruomenės pirmininkui Juozui 
Paškevičiui ir Launcestono bendruomenės 
seniūnei Irenai Vilnonytei (Grant).

Taip pasibaigė oficiali mūsų susibūrimo 
dalis. Liko tik palinkėti visiems laimingai 
sugrįžti į savo namus.

Endrius Jankus

Centre where we again ran the vėliavų 
pakėlimas and then attended church.

For a small community many of the 
scouts also had to participate as Sports Club 
Flag Bearers and then dance at the concert 
and then quickly change back into scout’s 
uniform for the vėliavų nuleidimas.

However, weather aside it was a 
successful event and the response from the 
community was overwhelming.

Antanas Pocius
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Lietuva iš arti
Lietuva švenčia

(BNS). Įstojimas į NATO Lietuvoje buvo 
švenčiamas spalvingai. Vilniuje balandžio 2 
d. ryte vyko iškilmingas Seimo posėdis, 10.45- 
11.15 vai. visuose miestuose buvo iškilmingai 
pakeltos Lietuvos valstybės ir NATO vėliavos, 
kariuomenės daliniuose rengiamos atvirų 
durų dienos, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 
su kariuomenės gyvenimu iš arti buvo galima 
susipažinti tiesiog miestų centruose.

Vilniuje, Gedimino prospekte, vyko 
karinės technikos paradas, kuriame buvo pri
statytas Algirdo batalionas - pirmasis Lietu
vos kariuomenės dalinys, pasiruošęs vykdyti 
plataus spektro karines operacijas su NATO 
pajėgomis už Lietuvos ribų. Parado metu virš 
Vilniaus Gedimino prospekto praskrido Lie
tuvos karinių oro pajėgų lėktuvai “L-39”

Kariniame parade Algirdo batalionui 
atstovavo karių būrys, kuris pusę metų tar
navo misijoje Irake. Be Algirdo bataliono ka
rių parade žygiavo dar 4 nuolatinės pareng
ties brigados “Geležinis vilkas” būriai, taip 
pat 3 būriai iš Lietuvos Karo akademijos. 
Garbės sargybos kuopa, karinius maršus gro
jo Garbės sargybos ir Krašto apsaugos sa
vanorių pajėgų orkestrai - iš viso daugiau 
kaip 400 karių. Pagrindinė karinė technika, 
važiavusi parade, priklauso Algirdo batalio
nui. Tai - šarvuočiai Ml 13, minosvaidžiai, 
padidinto pravažumo kariniai sunkvežimiai 
UNIMOG.

Balandžio 2 d. vakarų Katedros aikštėje 
surengtas šventinis Lietuvos įstojimo į NATO 
minėjimas. Prie Arkikatedros sienos buvo 
pastatytas 200 kvadratinių metrų dydžio kino 
ekranas, kuriame buvo rodomas filmas apie 
Lietuvos kelią į NATO, valstybės istoriją nuo 
Viauto Didžiojo laikų iki šių dienų. Tuo metu 
scenoje Lietuvos kariuomenės Garbės sargy
bos pučiamųjų orkestras ir Balio Dvariono

Koks Vilniaus “lygis”?
(BNS). Vilniečių gyvenimo 

kokybė yra viena geriausių Ry
tų bei Vidurio Europoje ir ge
riausia tarp artimiausių kaimy
nų. Tokią išvadą padarė tarp
tautinė konsultavimo įmonė 
“Mercer Human Resource Con
sulting”, įvertinusi 215 pasaulio 
miestų pagal gyvenimo sąlygas.

Tarp Rytų ir Vidurio Euro
pos miestų Lietuvos sostinė 
užėmė ketvirtą vietą nusileis
dama tik Čekijos sostinei Pra
hai, Vengrijos sostinei Buda- 
peštui bei Slovėnijos sostinei 
Liublianai.

Tarp viso pasaulio miestų 
Vilnius liko 84-tas. aplenkda
mas pagal žmonių gyvenimo 
kokybę kaimynines sostines 
Viršuvą (88 vieta). Taliną (98 
vieta), Rygą (101 vieta).

“Didžiulių skirtumų tarp 
trijų Baltijos Salių tikrai nėra, 
tąsose šių šalių sostinėse ne
sunku gautifinansinę paramų 
verslo įmonei įkurti. Tačiau 
kilnius nuo Talino bei Rygos 
skiriasi geriau išplėtotu pramogų bei poil
sio verslu ”, - sako konsultavimo įmonės Lon
done atstovas. Geriausiai gyvena Šveicarijos 
miestuose Zūrichc bei Ženevoje įsikūrę žmo
nės. Blogiausios gyvenimo sąlygos yra Irako 
sostinėje Bagdade.

Ekspertai Vilnių įvertino dėl palyginti ma
žo nusikalstamumo lygio. Palyginti aukšta 
vieta Lietuvos sostinei skirta ir todėl, kad 
mieste galia pamatyti daug teatro vaidinimų, 
muzikos renginių bei naujausių filmų. Tačiau 
ekspertai Lietuvos sostinę kritikavo dėl už-
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įstojimą į NATO 
muzikos mokyklos moksleivių mušamųjų 
grupė atliko Maurice Ravcl’io “Bolero”.

Aikštėje susirinkusius žmones daina pa
sveikino Vytautas Kernagis, Neda, Violeta 
Riaubiškytė, Česlovas Gabalis. Povilas Meš
kėla. Renginio pabaigoje buvo įspūdingas 
fejerverkas. Pirmą kartą vienu metu fejerver
kai buvo leidžiami iš trijų pusių: nuo paminklo 
Gediminui, Gedimino kalno ir Arkikatedros.

Kaune įstojimo į NATO proga sureng
tas varpų muzikos koncertas, pakeltos vyčio 
Kryžiaus ordino ir NATO vėliavos, padėtos 
gėlės prie Nežinomo kareivio kapo.

Kauno Vienybės aikštėje maždaug 60 
karių sustojo į gyvąją NATO žvaigždę, kurią 
įrėmino mėlyną uniformą dėvintys karinių oro 
pajėgų kariai. Šios akcijos metu nuaidėjo 
septynios salvės už naująsias NATO nares. 
Vėliau aikštėje vyko Kauno Įgulos dalinių 
ginkluotės ir technikos paroda, susirinkusieji 
buvo vaišinami kareiviška koše.

Balandžio 2 d. vakare Kalino sporto halė
je Tėvynės sąjunga kauniečiams dovanojo 
šventinį koncertą, kuriame kauniečius 
linksmino “Jonis”, “Merlin”, “Rebel Heart” 
ir kitos Lietuvos grupės.

Klaipėdoje NATO proga rengia
mos iškilmės tyko Atgimimo aikštėje, tačiau 
prieš tai miestiečiai galėjo pasigrožėti nuo 
Vakarų karinės apygardos atžygiuojančiais 
kariais ir tautiniais rūbais vilkinčiais Klaipė
dos universiteto choreografijos studentais, 
nešančiais ne tik Lietuvos ir NATO, bet ir visų 
26 Aljansui priklausančių šalių vėliavas, ku
rias Atgimimo aikštėje simboliškai perdavė 
kariams, ir jos buvo iškilmingai pakeltos. Po 
oficialių sveikinimo kalbų pagal maršo ritmą 
visos vėliavos bus sustatytos į simbolinius 
žiedus. Šią ceremoniją vainikavo Vakarų ka
rinės apygardos karinio orkestro programa.

teršto oro pramoniniuose Vilniaus rajonuose 
bei dėl to, jog Vilniuje sunku išsinuomoti 
namą ar butą.

Specialistai pasaulio miestus vertino pa
gal juose teikiamų ligoninių, kitokių medici
nos paslaugų kokybę ir prieinamumą. Moksli
ninkai tyrė oro užterštumą, infekcinių ligų 
paplitimą, atliekų šalinimo bei kanalizacijos 
sistemas, geriamojo vandens išteklius, kenks
mingų gyvūnų ir vabzdžių skaičių. Taip pat 
buvo vertinta politinė, ekonominė, gamtinė 
visų miestų aplinka, transporto bei švietimo 
sistemos, apgyvendinimo kokybė. □

Kaip malonu...
Isolda Poželaitė - Davis AM

Švietimas
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos 

moksleiviai ne tik skina laurus kasmeti
niuose anglų kalbos konkursuose, bet ir 
Šiaulių universiteto Prancūzų kultūros 
centro surengtame aštuntame konkurse. 
Konkurso nugalėtojas - J. Janonio gimnazi
jos “ketvirtokas” (12 klasės) Žilvinas Ado
maitis. Jis laimėjo kelionę į Paryžių. Smagu, 
kai gerai mokoši jaunimas!

Istorija
Napoleono Didžiosios Armijos orkestro 

kapelmeisteris Antoine Cui (1790-1866) 
išdidžiai žygiavo savo orkestro priekyje per 
Vilniaus miestą gal 1812 metų birželio 28 
dieną. Tačiau po penkių mėnesių Napoleo
no kareiviai jau traukėsi iš Maskvos. Trau
kėsi ir Antoine Cui. Suvargęs ir sušalęs jis 
rado prieglobstį Gucevičių namuose Vil
niuje, Šv. Jono gatvėje. Ilgai sirgęs, pagaliau 
pagijo ir, vedęs Justiną Gucevičiūtę, sukūrė 
lietuvišką šeimą. Tikriausiai ir daugiau Na
poleono armijos karių, likę Lietuvoje, sukū
rė panašias šeimas.

Juvelyrika ir dailė
“Vilniuje, Užupyje, galima rasti netikė

čiausių dalykų. Čia rasime ir vienų įdomių 
galerijų, kurioje apsilankę svečiai pamatys 
nuostabiausius autorinės juvelyrikos pa
puošalus. ” Kaip rašo reporterė Skirmantė 
Augulytė “...čia skulptūra tampa papuo
šalu, o papuošalas - maža skulptūrėle ar 
graviūra. ” Be to, papuošalus galima modi
fikuoti, išmontuoti ir dėvėti dalimis. Aus
tralijos lietuviams. kurie lankysis šią vasarą 
Vilniuje, gal bus įdomu pamatyti šią ga
leriją.

“Rojaus kalno" galerijoje vyksta Vai
doto Kvašio paroda “Sėjėjas ir dūdmaiši- 
ninkas”. “Evangelijos pasakojimų ciklų 
dailininkas atliko originalia mišria tech
nika panaudojant akvarelę, arbatos esen
cijų ir kiaušinio trynį. ”

“Kauno apskrities V. Kudirkos bibliote
koje atidaryta Arvydo Každailio iliustraci
jų paroda P.Dusburgiečio Prūsijos žemės 
kronikai (XIII a.) - tai dailininko dovana

Vaikų mažiau nei pensininkų
Statistikos departamento duomenimis, 

nors Lietuvoje gimstamumas truputį auga, 
tačiau gyventojų skaičius mažėja, o šalis 
sensta.

2004 metų pradžioje Lietuvoje gyveno 
3,445,700 gyventojų, arba 16,800 mažiau 
negu 2003 metų pradžioje.

Mažėjant gyventojų skaičiui, keičiasi ir 
gyventojų amžiaus sudėtis - šiuo metu 
vaikų beveik 10% mažiau nei 60 metų ir 
vyresnio amžiaus žmonių. Daugumą (64 %) 
pagyvenusių žmonių sudaro moterys.

Per dešimtmetį, nuo 1991-ųjų iki 2001 
metų santuokų skaičius buvo sumažėjęs 
dvigubai. Tačiau per pastaruosius dvejus 
metus įregistruojama vis daugiau santuokų
- 2002 metais santuokų skaičius išaugo 
2%, o 2003 metais - 5%.

Pernai susituokė 17,000 porų. Tai beveik 
tūkstančiu daugiau negu 2002 metais.

Tuokiasi kiek vyresni žmonės: 2003 m. 
vidutinis pirmą kartą besituokiančių vyrų 
amžius buvo 27 metai (2000 metais - 25.7 
metų), moterų - 25 metai (2000 metais - 
23.7 metų).

Mažėja besituokiančio jaunimo (iki 25 
metų). 2000-2003 metais beveik du kartus 
mažiau santuokų įregistravo nepilnamečiai
- merginos ir vaikinai iki 18 metų.

Pakartotinai tuokėsi apie penktadalį 
besituokiančių asmenų.

Padidėjo skyrybų skaičius. Nuo 1994-

Skaityk “Musų Pastogę” — viską žinosi!

Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiua 
bei puiki proga pažvelgti į tolesnes šiio 
dailininko baltiškos ir prūsiškos istorijoms 
menines interpretacijas. ”

Šokis
Vilniaus Jaunimo teatre kovo mėn. choo- 

reografas Vytis Jankauskas surengė savvo 
autorinį vakarą. Spektakliai “Nuskcndęęs 
slėnis" ir “Viduramžių bernelio dainos” biu- 
vo gerai įvertinti Lietuvoje, Estijoje, Lenki
joje ir Švedijoje. Choreografo sukurti spek
takliai jau 2002 m. atstovavo Lietuvos šo
kiui tarptautiniame šokio festivalyje “Global 
Dance 2002” DUsseldorf (Vokietija).

“Lietuvos Nacionalinio dramos teatro 
Mažoje salėje kovo mėn. vyko Anželikos 
Cholinas teatro šokio spektaklio “Mėne
siena” premjera. Spektaklio choreografai 
- Lietuvos muzikos akademijos bakat- 
lauras, buvęs A.Cholinas šokėjų kursao 
studentas, o dabar jau Helsinkio Teatrro 
Akademijos magistras Andrius Katinas ir 
H. T.A. magistrė Maria Saivosalmi." “Mė
nesiena” spektaklis jau atsovavo Lietuvai “ 
Naujojo Baltijos šokio festivalyje” 2003 
metais.

Teatras
Vilniuje Valstybiniame Jaunimo teatree 

vyksta Albert Camus drama “Caligula”.”. 
Jaunimo teatro informaciniame biuletenyjų'e 
rašoma, kad ši drama yra viena iš “įspūdim- 
giausių ir intelektualiausių XX a. pjesių." 
Kaip žinia, Albert Camus, Nobelio litera
tūros premijos laureatas žuvo auto avarijoje 
būdamas savo kūrybos aukštumoje. Dramą 
režisavo Ignas Jonynas. Svarbiausią vaid
menį sukūrė aktorius Rolandas Kazlas.

Muzika
“Studio-Verlag” leidykloje' Vokietijoje, 

išleista Vilniuje vykusios 35-osios Baltijoas 
muzikologų konferencijos medžiaga, kuriojs 
tema buvo “Vokietijos ir Baltijos šalių muzi
kiniai ryšiai: praeitis - dabartis - ateitis.”’ 
Leidinys išleistas vokiškai pateikiant san
traukas anglų ir lietuvių kalbomis.

Pasižymėjusi vokiečių pianistė Beatrice 
Berthold skambino solinį koncertą Lietuvos 
muzikos akademijos Didžioje salėje ir dvi 
dienas pravedė meistriškumo pamokas 
LMA auklėtiniams. Tai gražus ir mūsų jau
niems pianistams naudingas žestas!

ųjų tūkstančiui gyventojų tenka apie tris 
ištuokas. Pernai, kaip ir 2002 metais, išsi
tuokė 10,600 porų.

Maždaug penktadalis porų išsituoksė 
per pirmuosius 10 metų, 12% - per antrąjįį 
vedybinio gyvenimo dešimtmetį.

Vidutinė buvusios santuokos trukmė 
2003 metais buvo apie 12 metų. Ateityje, 
jei išliks pastarųjų metų ištuokų lygis, ti
kėtina, jog iš 100 susituokusių porų dau
giau nei 41 išsiskirs.

Po ištuokos be vieno tėvų, dažniausiai 
be tėvo, per metus vidutiniškai lieka maž
daug 10,000 vaikų.

Pastarąjį dešimtmetį mažėjęs gimsta
mumas auga: 2003 metais gimė 30,500 
kūdikių - apie 500 daugiau negu 2002 me
tais. Pernai gimstamumo rodiklis (gimusių 
skaičius 1000 gyventojų) padidėjo 2.3 %.

Vidutinis vaikų, kuriuos moteris 
pagimdo per savo gyvenimą, skaičius 2003 
metais buvo apie 1.3. Toks žemas gimsta
mumo lygis nebeužtikrina demografinės 
pusiausvyros ir kartų kaitos. Tai reiškia, kad 
tauta nyksta.

Vis daugiau vaikų gimsta tėvams, kurie 
nėra formaliai vedę.

Vis dar išliko didelis skirtumas tarp vynų 
ir moterų tikėtinos vidutinės gyvenimno 
trukmės - 11.4 metų (vyrai vidutiniškai i iš
gyvena iki 66.2 metų, moterys - iki 77.7.6 
metų). C □
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Sveikiname visus tautiečius su 
Lietuvos naryste HIATO!

Šiandien Lietuva - ant svarbių permainų slenksčio. Kovo 29 dieną Lietuva 
buvo priimta į NATO. Dabar niekas neabejoja NATO reikšme užtikrinant euro- 
atlantinio regiono saugumą. Turbūt mažai kas 1990 m. galvojo, kad 2004 m., 
Aljansui švenčiant savo 55 metų jubiliejų, beveik visos Varšuvos sutarties 
organizacijos narės bei dalis buvusių SSRS respublikų bus NATO narės. Lietu
va, 1994 m. nusprendusi stoti į vis dar Šaltojo karo dvasia gyvenančią organizaciją, 
savo norą išreiškė tuometinio šalies vadovo A. Brazausko pareiškimu. Praėjo 
dešimt metų pilnų rimto, atkaklaus ir vaisingo Lietuvos vyriausybių, kariuome
nės vadovybės, diplomatijos atstovų, Lietuvos gyventojų bei Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės įdėto darbo ir pastangų. Džiaugiamės ir sveikiname vienas kitą 
Lietuvai įstojus į Aljansą, kuris siekia užtikrinti saugumą visame pasaulyje. 
Kadangi naujoji NATO narė - Lietuva, yra nepajėgi užtikrinti savo oro erdvės 
apsaugos, ja dabar rūpinsis jungtinės NATO pajėgos. Siekis reformuoti Aljanso 
karines pajėgas į greitos parengties, mobilius karinius kontingentus, kurie per 
trumpą laiką gali būti dislokuoti bet kuriame pasaulio kampelyje tik įrodo, kad 
NATO ateityje sieks taiką užtikrinti ne tik abipus Atlanto, bet visame pasaulyje.

Gegužės 1-ąjy Lietuvataps 
Europos Sąjungos nare

Nuo šiol lietuviai turės dar labiau susitelkti ir dar aktyviau kovoti dėl Lietuvos 
interesų. O tie interesai yra amžinos verybės - tai saugi aplinka, lygiaverčiai 
santykiai su kitomis valstybėmis ir Lietuvos žmonių gerovė. O juos užtikrinti 
galime tik mes patys. Kaip ir kiekvieno mūsų gyvenime: kiek išmoksi, kiek pasiek
si, tiek ir būsi vertas. Jei Lietuva stengsis, rodys iniciatyvą, tai ir bus pripažinta, 
gerbiama ir turtinga valstybė.

Istoriškai svarbus Lietuvos uždavinys įstojus į Europos Sąjungą ir NATO: 
tapti geriausiais netik krepšinyje, bet ir ekonomikoje, valstybės valdyme, idėjų ir 
iniciatyvų „rinkoje“. Lietuviai turi garsėti kaip puikūs profesionalai, lyderiai ir 
jų idėjos turėtų ir toliau vienyti visus pasaulio lietuvius į bendrą šeimą,

O tam, kad Lietuvos pasiekimai būtų įtvirtinti, reikia ne tik politinės valios, 
bet ir visuomenės sutarimo. Reikia tikėti, kad galime pasiekti daugiau nei kitos 
panašaus dydžio valstybės. Ne todėl, kad tokia yra Lietuvos „istorinė misija“, o 
todėl, kad lietuviai moka ir sugeba gerai tvarkytis. Ir tam mes turime patirties, 
kaip išlikti net ir pačiomis sudėtingiausiomis sąlygomis.

Austrtįlųo^fj^pviif^lįęn^rupfn^nės Krašto Valdyba, sveikindama visus su 
Lietuvos naryste NATO ir artimiausiu šalies priėmimu į Europos Sąjungą, kviečia 
ir ragina visus Australijos lietuvius ir Apylinkių Valdybas bei Seniūnijas atitin
kamai pažymėti šiuos Lietuvai ypatingai reikšmingus įvykius.

Dar kartą sveikiname visus Australijos Lietuvių Bendruomenės narius ir 
linkime daug džiaugsmingų dienų bei asmeninės stiprybės.

ALB Krašto Valdyba

Iš Redakcijospašto
O... kodėl ne?

Kam įdomu pamatyti ir svečiams paro
dyti Manly priemiestį, prisiglaudusį prie 
Ramiojo Vandenyno, neapsivils užsukę į 
meno galeriją - muziejų netoli garlaivių 
prieplaukos ir arti įdomaus akvariumo. Šiuo 
metu ten vyksta neeilinė paroda - būtent 
“The Dattillo-Rubbo Memorial Exhibition” 
(Menininkas (1870-1955) buvo pasižymė
jęs Julian Ashton meno mokyklos dėsty
tojas).

Parodos eksponatų tarpe puikuojasi ir 
Jolantos Janavičienės glazūruotas skulptū
rinis dubuo. Abstraktaus dizaino kompozi
cijos, nemažų matmenų (52 x 22 cm) kū
rinys imponuoja ryškių spalvų gama, ku
rioje vyrauja geltona, žalia ir raudona spal
vos perpintos juosvais potėpiais.

Galerija veikia nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. 
po pietų, nuo antradienio iki sekmadienio. 
Pirmadienias galerija uždaryta.

Sutapimas
Neseniai įvykusioje tarptautinėje bib

liografų konferencijoje Sydnėjuje, vienos 
prelegentės paskaitai besibaigiant, užgeso 
šviesos auditorijoje. Staiga pasigirdo tipiš
kai australiškas balsas: “ It’s a sign from 
upstairs for a cuppa”. Delegatai ir svečiai 
smagiai suklegėjo, sujudo ir plūdo į ves
tibiulį. Ten prie prelegentės priėjęs delega
tas iš Japonijos, pasidomėjo paskaitos 
išvadomis. Įsikalbėjo. Svečias iš Japonijos

Jolanta Janavičius “SUMMER” (ceramic)

papasakojo, kad neseniai teko aplankyti di
delę ir įdomią biblioteką šiaurės Europoje, 
Viln-i-us mieste. Įsismaginęs delegatas 
toliau pasakojo, kaip jam patikęs Viln-i-us 
miestas.

“Kokios ten nuostabios bažnyčios, ir 
vis kitokio stiliaus. Kokios įdomios tos 
siauros senamiesčio gatvelės ir patrauk
lūs netikėtai surasti kiemeliai. ”

Svečias šypsojosi, pagautas prisimi
nimų srauto. Staiga susigriebęs paklausė: 
“Ar Jūs žinote, kur yra Viln-i-us?"

“Žinau, buvau, mačiau!"-atsakė pre
legentė. “Mano motina lietuvė!”

Pasikalbėjimo pasėka: iš Japonijos “at
skrido” Sodybon CD ROM plokštelė su 
mažai matytais, intriguojančiais Vilniaus 
vaizdais.

Isolda Poželaitė-Davis AM

Tęsinys iš MP nr. 12

Sukilimui numal
šinti į Vilnių buvo 
atsiųstas generalgu
bernatorius M. Murav

jovas. Išvykdamas į Lietuvą, jis carui 
pasakė: “Būdu ir įsitikinimu esu žiaurus, 
tad padarysiu kraujo dėmę Jūsų Šviesybės 
viešpatavime”.

Į Vilnių M. Muravjovas atvyko 1863 m. 
gegužės 26 dieną ir tuoj pat pradėjo savo 
kruvinąją veiklą. Kol statė kartuves Lu
kiškių aikštėje, jis įsakė sušaudyti tris su
kilimo dalyvius. Pagal paties M. Muravjo
vo raportą, jo valdymo metu buvo: nubaus
ti mirtimi 128 asmenys; išvežti katorgon - 
972; ištremti į Sibirą - 1 424 ir į Rusijos 
gilumą - 1 529; perkelti gyventi į Rusiją, 
suteikiant jiems žemės - 4 096; pagauti į 
rekrūtus - 345; užmušta ir sužeista sukilė
lių kovose -13 00 žmonių; konfiskuota dva
rų ir perduota kolonistams - 1 791.

1863 metais aršus rusofilas Hilferdin- 
gas pasiūlė vietoje lotyniško šrifto lietuviš
kuose raštuose naudoti rusiškus rašmenis
- kirilicą. Toji priemonė turėjo palengvinti 
rusifikaciją. Pasiūlymas M. Muravjovui 
patiko, ir jis įsakė Vilniaus gubernijos 
pradžios mokykloms parengti lietuviškus 
elementorius rusiškomis raidėmis. Šią klas
tą ne visi ano meto mūsų inteligentai tuoj 
pat perprato, atsirado netgi tam pritarian
čiųjų. Bene pirmasis rusifikatorių kėslus 
suprato vyskupas M. Valančius ir uždraudė 
į rankas imti “graždanka rašytus raštus”. 
Prasidėjo kova už lietuviškąjį raštą.

M. Muravjovą pakeitęs generalguber
natorius Kaufmanas šį draudimą išplėtė ir 
Suvalkų gubernijai, kuri tada priklausė 
Varšuvos generalgubematūrai.

Apeidami šiuos potvarkius, mūsų inteli
gentai pabandė lietuviškus raštus spausdin
ti Rusijoje. Tada Rusijos vidaus reikalų minis
tras P. Valujevas 1865 m. rugsėjo 25 d. pa
skelbė bendrą visai Rusijai aplinkraštį, drau
džiantį lotyniškomis raidėmis' spausdinti 
lietuvių bei žemaičių tarmėmis parašytus 
raštus. Carinė administracija savo iniciaty
va 1864-1865 m. pradėjo rusišku raidynu 
spausdinti lietuviškas religinio ir pasaulie
tinio turinio knygas. Tačiau tos knygos su
silaukė totalinio mūsų tautos boikoto.

Po abiejų nepavy kusių ir žiauriai nuslo
pintų sukilimų bei skausmingų represijų, 
mūsų tautos išlikimui buvo iškilusi didžiulė 
grėsmė. Štai ką rašė danas Bcncdiktscnas, 
anuo metu lankęsis Lietuvoje: “Šitie trys 
milijonai lietuvių, savitos ir paprastos tau
tos, kuri neturi savo šviesuolių, neturi sa
vo kalbėtojų ir užtarėjų prieš skriau
dėjus, kuri neturi pakankamai stipriai 
šaukiančio balso, kad galėtų būti išgirsta 
užjos sienų apie tai, kas vyksta jos žemėje,
— šita tauta yra bejėgė savo išnaudotojų 
galioje. Ji neturi nė vieno bičiulio, kuris 
gintų jos tautines teises" (V. Daugirdaitė- 
Sruogienė. Lietuvos istorija, 1956, 841p.) 
Tokia buvo rūsti realybė. Vargu ar anuo 
metu buvo bent vienas svajotojas, kuris pa
tikėtų, kad išnykimui pasmerkta tauta per 
tuos 150 metų net du kartus išsivaduos iš 
dvigubo erelio mirtinų gniaužtų ir atgaus 
laisvę! O sakoma, kad stebuklų nebūna...

Tuo lemtingu tautai metu į kovą pakilo, 
anot knygnešystės metraštininko Petro 
Rusecko, “(...) vyskupas didvyris, tikras 
tiems laikams tautos vadas, lygus didie
siems Lietuvos kunigaikščiams Motiejus 
Valančius”. Šiandien visa nelegalios lie

Sydney Lithuanian Information Centre (SLICJ 
website can be found at: 

www.slic.org.au E-mail: info@slic.org.au

Spaudos draudimo metai
Doc. Kazimieras Blaževičius, Kaunas

tuviškos spaudos istoriografija vieningai 
pripažįsta, kad vyskupas M. Valančius bu
vo knygnešystės pradininkas. Anot knyg
nešystės istoriko prof. V. Merkio, vyskupo 
iniciatyva 1867-1870 metais buvo suorga
nizuota pirmoji knygų spausdinimo ir 
platinimo organizacija. Jos veiklai vyskupas 
išleido apie aštuonis tūkstančius rublių (jo 
metinė alga buvo penki tūkstančiai rublių). 
M. Valančius pats parašė ir Tilžėje išspaus
dino kelias pirmąsias anticarines politines 
brošiūras. Vyskupo talkininkais, organizuo
jant spaudos platinimą, buvo jo auklėtiniai 
jauni kunigai, kuriuos buvo paskyręs dirbti 
bažnyčiose pasienyje nuo Jurbarko iki pa
jūrio. Organizacija buvo išduota, ją likvi
duoti padėjo Prūsijos pareigūnai. Carinė 
administracija sudarė pirmą knygnešių po
litinę bylą, kurioje buvo septyniolika kalti
namųjų.

Knygnešių organizacijos kūrėsi visoje 
Lietuvoje. 1885-1904 metais jų buvo per 20. 
Iš jų paminėtinos: Garšvių knygnešių 
draugija (Panevėžio aps.,1885-1895); 
“Atgajos” draugija (Šiaulių aps., 1889- 
1895); “Sietynas” (Marijampolės aps., 
1894-1897); “Žvaigždės” draugija (Zarasų 
aps., 1900-1902); “Artojų” draugija (Mari
jampolės aps., 1901-0905). Šios ir kitos or
ganizacijos atliko didžiulį tautos žadinimo 
ir švietimo darbą, brandino ją kovai prieš 
pavergėjus dėl savo prigimtinės teisės į 
laisvę.

Lietuviškoji spauda buvo leidžiama Prū
sijoje: Karaliaučiuje, Tilžėje, Ragainėje, Bi
tėnuose. Per 40 spaudos draudimo metų 
buvo išspausdinta apie 5.5 mln. egzemp
liorių lietuviškų raštų, kurių didžiulė dalis 
(konfiskuotų ir kitaip pražudytų galėjo būti 
iki 10%) pasklido po Lietuvą. Toji spauda 
pakėlė tautą kovai už gimtąjį žodį ir raštą, 
paniekintas pilietines ir politines teises, ska
tino priešintis ne tik rusifikacijai, bet ir 
polonizacijai, kvietė mokytis, šviestis, skai
tyti ir platinti uždraustą spaudą, rengtis 
tautiniam atgimimui. Didžiulis nuopelnas 
tautos gaivinimo darbe priklauso aušrinin
kams ir varpininkams. Tautiniam sąmonė
jimui buvo reikalinga periodinė spauda. 
“Aušra” pradėjo periodinės spaudos erą, 
paskatino daugelio periodinių leidinių at
siradimą. "Aušros” paveikti, į tautinio atgi
mimo veiklą įsitraukė daug iki tol nuošaly
je buvusių inteligentų, tarp jų - aistrin
giausias tautinio atgimimo šauklys Vincas 
Kudirka. “Varpo” šauksmas “kelkite, kel
kite, kelkite!” pakėlė tautą audringam tau
tiniam atgimimui, apvainikuotam istorine 
1918 m. Vasario 16-osios pergale.

Carinė administracija, supratusi, kad jai 
nepavyko palaužti mažos, bet ryžtingos 
tautos pasipriešinimo rusifikacijai ir asimi
liacijai, 1904 m. gegužės 7 d. anuliavo lie
tuviškos spaudos draudimą. Panaikinus tą 
draudimą, buvo leista kurti lietuviškas mo
kyklas, organizuoti kultūrines draugijas, 
leisti lietuviškus laikraščius, buvo sumažin
ti Katalikų Bažnyčios suvaržymai, leista 
politinių partijų veikla.

Balanos gadynėje prie motulės ratelio 
iš knygnešių atgabento elementoriaus mei
lės tėvynei, pagarbos jos garbingai istori
jai ir tėvų bei protėvių papročiams sėmėsi 
jaunoji laisvės kovotojų karta, kuri, po 
spaudos draudimo panaikinimo, sumaniai 
pasinaudojo atsivėrusiomis galimybėmis ir 
atvedė tautą į išsvajotąją laisvę. Būtent už 
tai tauta amžinai liks dėkinga knygnešys
tės gadynės pilkiesiems didvyriams, “kny
gomis apgynusiems nuo caro Tėvynę”.
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Kas - kur - kaip?
Antanas 
Laukaitis

Puiki daugiavaikė šeima
Prieš važiuojant j Lietuvą, paprašiau 

savo draugų bei artimų bičiulių paaukoti 
pinigų, kuriuos nuvešiu neturtingiems ir 
vargšams vaikams, gyvenantiems tolimame 
Dzūkijos miestelyje Leipalingyje.

Nuo seno žinoma, kad nederlingose 
Dzūkijos žemėse yra tik labai gražūs miš
kai ir ežerai, bet pats gyvenimas yra daug 
vargingesnis nei kitose Lietuvos vietose. Ge
rai, jei vasara būna graži, palyja ir miškuo
se atsiranda grybų bei uogų, kuriuos surin
kę ir pardavę žmonės šiek tiek prisiduria 
prie pragyvenimo išlaidų. Vargingai gyve
nančių žmonių Dzūkijoje yra nemažai, to
dėl mūsų, kad ir nedidelė piniginė parama 
vargšams vaikams, kurią išdalina mokyklos 
mokytojai, priimama su didžiuliu dėkingu
mu, už kurią padėkoja ir per "MP”.

Neseniai gavau graudų laišką iš Elvyros 
Gružauskienės. kuri su vyru Gintautu bei 
devyniais vaikais (žiūr. nuotr.) gy vena Lei
palingyje. Kaip ji rašo laiške, šeimos gyve
nimas labai sunkus. Vyras žiemą 3 mėne
siams gavo darbo Druskininkuose (už 12 
km). Savaitgaliais ir per šventes nukasa 
sniegą ir pripjausto malkų sanatorijos ap
šildymui. Neseniai gripu sirgo du mažesnie
ji vaikai, tai ji turėjo juos slaugyti ligoni
nėje (Lietuvoje ligonius slaugo patys žmo
nės ir ligoninėse). Gerai dar, kad du vyres
nieji berniukai prižiūrėjo namus. Bet, kaip 
rašo Elvyra, ji didžiuojasi, kad visi vaikai 
yra geri ir puikiai mokosi. Vy riausias Min
daugas (18 metų) mokosi Druskininkų 
Amatų mokykloje. Už labai gerą mokslą jis 

gauna mėnesinę 95 litų stipendiją, kuri labai 
padeda šeiniai, nes kitaip neįstengtų leisti 
jo į tą mokyklą. Tačiau vis dėlto šeima su
siduria su buitiniais nepritekliais.

Iš Druskininkų Socialinės paramos va
dovės A. R. Stankevičienės gavau raštą su 
prašymu paremti šią šeimą.

Jame rašoma, kad Elvyros ir Gintauto 
Gružauskų šeimoje auga 9 vaikai. Šeima 
darbšti, tvarkinga, gyvena ūkiškai, turi 3 
hektarus žemės, laiko gyvulius. Tačiau jų 
ūkinis pastatas yra avarinės būklės ir bet 
kuriuo momentu gali sugriūti. Jiems būtina 
pasistatyti naują ūkinį pastatą, nes netu
rės kur laikyti gyvulius. Tai yra svarbiausia, 
nes iš jų visa šeima prasimaitina. Jie laiko 
dvi karves ir dvi kiaules. Daugiau gyvulių 
laikyti negali, nes nėra kur. Ūkinis pastatas 
beveik sugriuvęs. Statybinės medžiagos 
labai brangios ir šeima savo lėšomis ūkinio 
pastato pasistatyti negali. Rašte prašoma 
pagal galimybes jiems padėti.

Kaip rašo pati Elvyra, kai siena karvė 
atsivedė veršiuką, jį pardavė, kad galėtų 
nusipirkti trąšų žemės paruošimui ir kt.

Jeigu atsirastų norinčių padėti šiai pui
kiai daugiavaikei šeimai, tai jų adresas yra:

Elvyra Gružauskicnė
Avilio 22
Leipalingis - Lazdijų rajonas 
Lithuania
Gegužės pabaigoje aš pats skrendu į 

Lietuvą, tai galėčiau ir vėl nuvežti piniginę 
paramą vargšams vaikams.

Mano tcl.: (02) 9798 0306.

Įdomumai Azijoje
Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, dau

gelis žmonių vis dar baiminasi, kad viskas 
pabrangs ir gyventi gali būti dar sunkiau. 
Pavyzdžiu galėtų būti Airija. Dar taip nese-

Gružauskų šeima. Sėdi iš kairės: Gintautas (tėvas), Agnė, Elvyra (mama) su mažuoju 
Sauliuku. Stosi iš kairės: Teresė, Antanas, Mindaugas, Justinas, Posilas, Jonas ir Martynas

niai airiai gyveno gana vargingai, o dabar 
jau baigia išbristi iš skurdo. Airija šiuo metu 
priima daug naujų darbininkų iš vargin
gesnių Europos valstybių. Tarp kitų gana 
daug yra lietuvių. Neseniai man vienas pa
žįstamas parašė, kad jis jau keli metai gy
vena Dubline. Pas save pasikvietė ir šeimą. 
Darbu jis nesiskundžia, nes uždirba dau
giau nei Lietuvoje, turi butą, bet sako, kad 
ilgai čia gyventi negalės, bandys važiuoti į 
Angliją arba grįžti į Lietuvą. Pati didžiausia 
blogybė jiems Airijoje - oras. Jų buto ce
mentinės sienos labai drėgnos, nesvarbu 
kaip viduje šildoma. Oras taip pat labai 
drėgnas irvėjuotas. Jų vaikas dažnai serga. 
Jis pats susirgo reumatu, bijo, kad vėliau 
netaptų invalidu. Tačiau gyvenimas yra ne

blogas, nors daug dalykų yra labai keistų. 
Prie važiavimo kaire puse jau priprato. Ai
riai yra sąžiningi vairuotojai, laikosi taisyk
lių, išskyrus jaunesnius chuliganėlius, ku
rie vagia mašinas, ypač senesnes, ir jas api
plėšę sudegina. Jas degina skirtinguose ra
jonuose susitarę su savininkais, kurie dar 
gauna draudimą. Tokių gaisrų ten būna 
daug ir niekas dėl to nesijaudina. Kelių 
policija skiriasi nuo Lietuvos policijos. Čia 
labai bijomasi narkomanų, o į išgėrusius 
reaguojama paprasčiau, nebent įvyksta au
toavarija. Policininkas, padariusį nusikal
timą vairuotojo nebaudžia. Baudą skiria 
teismas. Policininkas įteikia šaukimą į teis
mą. Vartoti automobiliai kainuoja apytikriai

Nukelta į 7 psl

Elena Jonaitienė

LfUcimo blaškomi
Tęsinys, pradžia AfPNr. 13 (2003)

- Kad žinotumėt, kiek žmonių vienas 
kito ieško! Visų pasiteiravimus užrašome 
ir vėliau paskelbiame biuletenyje. Tikrai ne
įmanoma nei pavardžių visų atsiminti, nei 
ko jie ieško.

Ir vėliau Aldona nenustojo graudintis, 
kad nesusitiko su broliu. Vytautas barėsi:

- Nesuprantu, ko tu jaudiniesi. Turėtum 
džiaugtis: jis gyvas! Visi tavo nujautimai 
neišsipildė. Žinai jo adresą. Šiandien pat 
galėsi jam parašyti.

Vienuolika dienų skirstymo stovykloje 
atrodė kaip savaitės ir mėnesiai. Lietuviams 
skirta salė netuštėjo. Vieniems išvykus, čiu
žinius užimdavo kiti. Ilgiau iškėlimo lauku
sios šeimos bandė bent kiek atsitverti nuo 
kaimynų - sudėliodavo lagaminų sienelę, 
ištemdavo tarp guolių antklodes. Šias per
tvaras bėgiodami vaikai nuolat griovė, dėl 
to pyko ir kaimynai, ir tėvai. Visi stengėsi 
būti kantrūs ir atjausti vienas kitą, bet lai
kas darė savo. Stovėdami eilėse prie praus
tuvių ir viryklių turėjo progos geriau pa
žinti kaimynus ir išsikalbėti, ypač apie pra
ėjusių metų išgyvenimus, bet ir šios va
landos prailgdavo. Vaikams stigdavo kan
trybės ramiai stovėti eilėse. Jie tampydavo 
motinas už rankų, reikalaudavo dėmesio, 
imdavo bėgioti, griūdavo, verkdavo... Visa 
tai erzino kitus gyventojus, ypač neturin
čius vaikų.

-Negi tėvai negali bent kiek sudraus
minti savo vaikų? - neiškentę piktindavosi.

Aldona, nežinodama, kaip nerimstan
čius mažuosius sudrausti ar kaimynų at
siprašyti, stengdavosi priekaištų negirdėti. 
Ypač Dainelė sugebėdavo nepastebėta pa
sprukti ir tuoj ant ko užlipti ar ką nuversti.
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Kartais Linukas puldavo ją vytis, bandė 
prievarta grąžinti į eilę, tuomet kildavo 
riksmas... Ne kitaip elgėsi ir kitų vaikai, 
bet Aldonai atrodė, kad jos mažieji ypač 
kliūva. Ji jautėsi kalta, kad nesugeba su
valdyti vaikų. Būdavo lengviau, kai laukda
vo maisto, nes turėdavo stovėti visa šeima. 
Tuomet Vytautas paimdavo Dainelę ant 
rankų, o Linuką laikydavo prie savęs. Jei 
mergytė išsprūsdavo, čia pat ją susigrą
žindavo. Bet ryte ir vakare praustis vyrai ir 
moterys eidavo atskirai. Vaikus vesdavosi 
motina, o šie naudojosi proga išdykauti. 
Laimei, naktį gerai miegojo ir niekam 
netrukdė.

Vytautą labiausiai vargino privatumo 
stoka. Jis ir čia stengėsi išlaikyti savo 
tvarką: keldavosi anksti, kad galėtų nusi
prausti ir nusiskusti. Išėjęs į lauką rūpes
tingai su šepečiu išvalydavo savo jau ge
rokai nudėvėtą kostiumą, išblizgindavo 
batus. Kasdien vis labiau matomas Aldo
nos apsileidimas jį tiesiog nervino.

- Kodėl neatsikeli anksčiau ir bent kiek 
neapsitvarkai? - priekaištavo.

- Nenoriu, kad atsibudę vaikai išsigąstų 
neradę prie savęs nė vieno iš mūsų. Be to, 
jau oras atvėso, o aš neturiu drabužių pasi
keisti.

- Nors negultum su suknele. Susiglam
žai visa.

-Žinau. Nebeturiu naktinių marškinių. 
Paskutinius sukarpiau vaikų baltinukams. 
Be to. kaip persirengti prie tiek žmonių?

Šeima kasdien ėjo į Hochfcldą teirautis. 
Jie turėjo gauti kambarį baigiamame nau
jame bloke. Kelias valandas visi keturi pra
leisdavo stovykloje, pasėdėdavo ant suolo 
aikštėje, leisdavo vaikams pabėgioti, pa- 
laipioti po sudaužytas mašinas, pažaisti ore. 

Vytautas ir Aldona tarp praeivių ieškojo 
pažįstamų. Pietums reikėjo grįžti į mokyklą. 
Po pietų nebuvo nei kur eiti, nei ką veikti. 
Salėje net negalėjai išskleisti ryšulių ir iš 
jų išsitraukti drabužių adymui ar lopymui.

Pagaliau lietuvių komiteto atstovas 
pranešė, kad jiems atsirado kambarys vie
name iš seniau įrengų blokų.

Čia gyveno šešių asmenų šeima, nors 
kambarys buvo skirtas keturiems (vienam 
žmogui skaičiavo 4 kvadratinius metrus 
gyvenamojo ploto, nors dažniausiai šios 
normos nepaisė). Dabar tai šeimai paskyrė 
du kambarius naujai paruoštame bloke. 
Taigi kambary s 29-jame bloke buvo laisvas 
ir Vargalai galėjo jį užimti. Po kelių valandų 
šeima su ryšuliais ir lagaminais įsikūrė 
Hochfeldo pabaltijiečių stovyklos lietuvių 
sekcijoje. 29-asis blokas stovėjo pačiame 
sekcijos gale. Didžiosios ir Bažnyčios gatvių 
kampe. Kitoj Bažnyčios gatvės pusėj pra
sidėjo latvių sekcija. Jų kambarys buvo 
trečio aukšto keturių kambarių bute su 
koridoriumi, virtuve, vonia ir tualetu. Tai 
buvo tipiškas miesto darbininko butas. Da
bar čia gyveno trys šeimos ir du viengun
giai mažiausiame kambarėlyje. Vargalų 
kambarys buvo didžiausias, nes ir jų šeima 
gausiausia. Priešingoje koridoriaus pusėje, 
greta virtuvės, įsikūrė moteriškė su dviem 
paaugliais sūnumis, už sienos - apyjaunė 
pora su devynių ar dešimties metų dukrele.

Vargalus pasitiko gyventoja iš kambario, 
esančio prie virtuvės, nes visi kiti išėję į 
kažkokį susirinkimą.

- Mano pavardė Ašmantienė, - maloniu 
balsu prisistatė dailių bruožų jauna moteris, 
bet jau žilais į kuodą susuktais plaukais. - 
Jūs tikriausiai būsite naujieji gyventojai. 
Manęs prašė jūsų palaukti ir viską parody
ti, kaip tvarkomės.

Daug rodyti nereikėjo. Vargalų kamba
ryje prie vidinių sienų stovėjo trys lovos, o 
prie lauko - sulankstoma vaikiška lovytė. 

vidury kambario - staliukas, dvi kėdės ir 
suolas. Ornamentais puoštas židinys pri
minė, kad geresniais laikas čia buvo sve
tainė.

- Ana šeima židinyje laikė primusą ant 
kurio retkarčiais virdavo valgį, nors ofi
cialiai tai neleidžiama. Iš viso draudžiama 
kurti židinį, - aiškino Ašmantienė.

- Tai kambarys visai nešildomas? - su
sirūpino /Aldona.

- Bute yra centrinis šildymas, o kiek
viename kambaryje įtaisytas radiatorius. 
Jūsų turėtų būti po palange, tik užstatytas 
lovyte. Vakarais turėsite lovytę atitraukti. 
Šakaliai - tokia buvo anos šeimos pavardė 
- vakare čiužinius ištiesdavo ant grindų 
Kitaip negalėjo sutilpti. Jums bus lengviau.

Spintos kambaryje nebuvo, bet viename 
kampe, atskirtame virvute, buvo prikalinėta 
įvairaus dy džio vinių ir kablių. Ant jų, ma
tyt, ir reikėjo kabinti drabužius.

Kambario grindys buvo švariai iššluo
tos ir turbūt išplautos, bet ant apatinės sie
nų dalies mirgėjo riebaluotų pirštukų at
spaudai. pieštukų brūkšniai ir kitokios dė
mės.

Erdvioje ir šviesioje virtuvėje stovėjo 
keturių skylių elektros viryklė, o prie vienos 
sienos iki pat lubų buvo įrengtos spintelės.

- Pasidėjimui vietos netrūksta, - toliau 
aiškino Ašmantienė. - O keturios skylės 
leidžia virti visoms šeimininkėms vienu 
metu, nebent jei kas nori daugiau užimti.

- Ar maistą patys gaminatės? - pasi
teiravo Vytautas. - Negaunate iš bendros 
virtuvės?

- Taip, bet reikia ir šio to prisidurti. Ry
tais iš virtuvės gaunam tik duonos, vaikams 
pieno ir kavos, o vidudienį pietums - kokią 
nors tirštą sriubą. Visa kita atsiimame iš 
sandėlio patys, pagal korteles. Tai daugiau
siai konservuoti produktai, cukrus ir rie
balai. Iš šių produktų ir verdame namuose.
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Kas - kur...
Atkelta iš 6 psl.
tris kartus brangiau nei Lietuvoje, tačiau 
benzinas daug pigesnis ir atlyginimas už 
darbą didesnis. Didžiausia Airijos policijos 
problema yra čigonai. Jie dažniausiai gyve
na ant valdiškos žemės, šalia didesnių kelių. 
Pagyvenę kurį laiką, jie tas vietas labai pri
šiukšlina ir pridergia. Po to keliasi į kitą 
švarią vietą. Policija nieko negali jiems pa
daryti, nes visų į kalėjimą nesusodinsi.

Lietuviai, gyvenantys Airijoje, mano, 
kad gyvenimas Lietuvoje, įstojus į Europos 
Sąjungą, gal ne iš karto, bet su laiku tikrai 
pagerės ir žmonės taip nebėgs iš Lietuvos.

Kaip valgė romėnai
Betyrinėdami pasaulio archeologai nese

niai nustatė kaip valgė senovės romėnai. Jau 
tuo metu romėnai turėjo konservuotų maisto 
gaminių, specialių ūkių, kur augindavo žuvis. 
Buvo gaminami maisto prieskoniai ir atsirado 
pirmosios viešos valgyklos. Puotoje, aprašy
toje Horacijaus 1-me amžiuje prieš mūsų erą, 
buvo suvalgyta daugybė strazdų, žuvų o jų 
ikrus užgėrė vynu. Desertui buvo valgomi 
obuoliai su medumi ir grūdais paskaninta 
gervė, balandis ir specialus saldus pudingas. 
Vbkiečių archeologė G. Gcrlach savo knygo
je “Prie senovės romėnų stalo” aprašė, kaip 
romėnai kepdavo lakštingalas, valgydavo 
sraiges, kepdavo varnas ir gandrus. Delika
tesu buvo laikoma jaunų kiaulių gimdos. Jau 
tuomet buvo pastatytas pirmas šiltnamis 
agurkams žiemą auginti. Romėnai surado 
garstyčias ir pirmieji pradėjo kepti blynus. 
Imperijos klestėjimo laikais nuo Ispanijos iki 
Kipro buvo steigiami žuvų fabrikai, kur buvo

konservuojamos žuvys. Tačiau pirmaisiais 
imperijos gyvavimo metais, maždaug 300 m. 
prieš Kristų, romėnai maitinosi labai kukliai. 
Gyvulių skerdimas, ypač arklių, buvo smarkiai 
baudžiamas. Tik vėliau imperijai plečiantis, 
prasidėjo daug geresnis gyvenimas, į namus 
parvežant daug karinio bei kitokio grobio, 
puotomis švenčiant pergales. Kaip ir rytie
čiai, romėnai pradėjo valgyti pusiau atsigulę 
ant specialių sofų. Valgoma buvo pirštais, 
nors sriuboms jau buvo pradėti naudoti 
šaukštai. Atkastuose Pompėjos griuvėsiuose 
buvo rasta užkandinių ir krautuvėlių su pre
kystaliais. Turtuolių vilose puotų patalpos 
buvo didelės ir gražios, o virtuvėlės buvo 
mažos, be dūmtraukių ir be vandens kriauklių. 
Graikai buvo laikomi geriausiais virėjais. Jie 
buvo brangūs, kainuodavo maždaug kaip trys 
geri žirgai. Romėnai daugiausiai gerdavo 
vyną, kai šiaurėje germanai labiau mėgo pie
ną, sviestą ir alų. Imperijai didėjant, didėjo ir 
puotos. Valgydavo iki apsirgimo. Puotose 
dalyvaudavo ir jaunos gražios merginos, 
vilkinčios jaudinančiais drabužiais. Supran
tama, puotos baigdavosi orgijomis.

O Alytuje triušiena
Prieš porą metų Alytaus rajone atsirado 

triušių skerdykla. Ji yra viena iš pirmųjų 
Lietuvoje. Lietuvoje per metus vidutiniškai 
vienam žmogui išauginama 50-100 gramų 
triušienos. Vokiečiai ir italai per metus suval
go daugiau kaip 3 kg šios mėsos. Triušius 
auginti patentą turi skardykla “Riamona”. 
Pradžioje ūkis užaugindavo 500 triušių per 
metus, vėliau praėjo pirkti ir iš ūkininkų. 
■'Riamona” gamina apie 100 pavadinimų mė
sos gaminių čia dirba 40 žmonių. Metinė apy
varta - daugiau nei 4 milijonai litų. Q

Sydnėjaus Lietuvių Klubas yra giliai dėkingas
a.a. Avai Saudargienei

už jos palikime Klubui paskirtą $110.000 sumą, kuri Klubą pasiekė per jos 
palikimą tvarkančio Public Trustee įstaigą.

Klubo Direktoriai

„Aušros“ Tuntas sveikina visus su šv. Velykom!
Primename, kad po Velykų, balandžio 13-18 dienomis.

vyks „Margučių“ stovykla. Camp Kariong stovyklavietėje. 
Tuomet balandžio 17-tą (šeštadienį) Atvelykis bus atšvęstas 
stovykloje. Kviečiame visus skautus atvažiuoti stovyklauti, 
ir svečius apsilankyti Atvelykio šeštadienį, balandžio 17-tą.

nuo 1.00 vai. p.p. ir pasilikti iki vakaro smagiam laužui!

Iki pasimatymo!

„Aušros“ Tuntas wishes you a Happy Easter!
We remind you that an autumn camp will be held after Easter 

at Camp Kariong (13th to 18th April). During the camp, 
on Saturday, 17th April, Atvelykis will be celebrated with egg decorating, egg 

races, games and contests. We invite all scouts
to attend camp, and guests to join us for Atvelykis fun from 

1:00 pm on Saturday, 17th April, 2004 and stay for the campfire!

Aukos “Mūsų Pastogei”
A Kudžius QLD $ 10.00
E. Margan-
Marganavičius VIC $ 5.00
K. Sasnauskas QLD $ 10.00
J. Simaitis NSW $ 50.00
A. Lozoraitienė NSW $ 10.00
V. Šiurka NSW $ 5.00
V. Bladzcvičicnė VIC $ 5.00
T. Grinčelis ACT $ 15.00

Be to, gauta $ 50 auka iš Viktorijos 
Čcsnaitytės-Kristenscn a.a. Juozo 
Česnaičio atminčiai.

Mrs. I. Luscombe VIC $ 5.00
A. Malinauskas WA $ 15.00
Br. Dambrauskas NSW $ 35.00
J. Pranckūnas NSW $ 5.00
Dr. 1. Venclovas NSW $ 25.00

Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
“Mūsų Pastogės”Administracija

Raganų ir burtininkų balius
Witches & Wizards

Ball
Saturday 29 May 7.30 p.m.

Lithuanian House, Pcttitt Park, Geelong
Bookings:

K. STARINSKAS 5278 3660 [a h.] & V. BRENNER 5277 0929 [a.h.j
Raffle & Prizes for Best Costumes
All Welcome

If You’re A Youngster And You Know When to 
Clap Your Hands...

... and all those other things you do when on stage.
Preparations are under way for the Šventės in Melbourne at the end of the 

2004. One night is specifically for the Litho youth to show how talented we really 
are (or how w ell we can fudge it). There’s plenty of opportunities for anyone who 
wants to get involved. Come up with your own original performance or join in one 
of our organised ‘segments’.
Most importantly, contact Gintaras Radzivanas on 0407-985-751 or 
gintaras@aljs.org to get on the bandwagon.

Kviečiame jaunimą,
kuris mėgsta deklamuoti, vaidinti, šokti ar dainuoti
Jau vyksta pasiruošimai Jaunimo Vikarui, kuris įvyks Australijos Lietuvių Die

nų Melbourne metu, šių metų pabaigoje. Kurkite savo pasirodymą arba įsijunkite 
į mūsų organizuojamus.
Apie savo sumanymus praneškite Gintarui Radz.ivanui mob. tel.: 0407-985-751 
arba e-mail: gintaras@aljs.org

TAUTINIŲ ŠOKIŲ REPETICIJOS 
SYDNĖJUJE

Pailsėjęs po atostogų “Sūkurys” vėl pradeda šokti!
Kviečiame visokio amžiaus susidomėjusius tautiniais šokiais atvažiuoti, pabendrauti 

repeticijose. Iki šiol veikė dvi grupės - jaunesniųjų grupė iki 16 metų ir vyresniųjų grupė, 
kuri susidaro iš visų kitų. Jeigu būtų daugiau šokėjų, galėtume suskirstyti vyresnių jų grupę 
į dvi dalis. Tad atvažiuokite su savo draugais ir pasilinksminkite šokių repeticijose!

Nuo metų pradžios mokinsimos naujus šokius Tautinių Šokių Šventei Melbourne, 
kurioje planuojame dalyvauti metų pabaigoje.

Repeticijos vyksta:
jaunesniems šokėjams — sekmadieniais, 4.30 vak p.p.
vyresniems šokėjams - sekmadieniais, 5.30 vai. p.p.

The folkdance group “Sūkurys” is recommencing rehearsals after the Christmas break. 
We invite all those interested in folkdancing to attend our first rehearsal. The younger 
group includes those up to 16 years and currently the older group includes those remaining. 
However, if there are enough participants we will be able to split the older group into two.

We will be learning new dances from the start of the year in preparation for the 
Folkdancing festival in Melbourne, which we arc hoping to attend at the end of the year. 
Rehearsal times: Younger group, Sundays at 4.30pm. Older group, Sundays at 5.30p.m. 
INFORMACUA/CONTACTS:

jaunesniųjų grupė/Younger group: Kristina Rupšienė 9631-1238;
vyresniųjų grupė/Oldcr group: Marina Taylor 9875-1131.

Anyone interested in a children’s group (4-8 years) please contact Marina Taylor. This 
group could commence later in the year if there is sufficient interest.

Susidomėjusiems vaikų grupe (4-8 metų), prašome skambinti Marinai Taylor. 
Repeticijos galėtų prasidėti metų bėgyje, jeigu atsiras pakankamai norinčiųjų.

Parapijos žinios
Sekančios pamaldos Sydnėjujc vyks Velykų dieną, balandžio 11 d., įprastu laiku. 

Giedos choras “Daina”. Praneškite draugams ir giminėms.

Labai svarbu
Atsisveikinimo pietūs su vysk David Cremin įvyks sekmadienį, balandžio 25 d., po 

pamaldų Lietuvių Klube. Pagaidaujantys dalyvauti pietuose prašomi registruotis pas Danutę 
Ankienę tel.: 9871 2524 arba pas Antaną Kramilių tel.: 9727 3131 iki Velykų (balandžio 
11 dienos).

PAPILDYMAS
“M.P.” nr. 11 (2004.03.26) 3 psl. prie Jadvygos Dambrauskienės straipsnio “Iš 

koncertinės kelionės sugrįžus” pridėtos nuotraukos buvo darytos Janinos Kalgovienės.
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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, antradieniais ir trečiadieniais.

Velykų dieną - balandžio 11 d. - Klubas bus uždarytas.

REGENCY PLAZA 
SETTING NEW STANDARDS

DARIA’S restoranas dirba:
• šeštadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro ir
• sekmadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro.
Kviečiame visus lankytis ir ragauti skanius lietuviškus patiekalus, 
pagamintus Darijos Megiūienės - naujos Klubo šeimininkės.
Meniu platus, o patiekalų kainos labai prieinamos.
Stalus ir vietas galima užsisakyti iš anksto, skambinant Darijai 
tel.: 0414 218 633.

Prestigious, luxury 2&3 
bedroom apartments. 
State of the art 
inclusions - 
polyurethane kitchens, 
granite bench tops, 
stainless steel 
appliances, 
reverse cycle 
air conditioning, cnsuites

big balconies, video security, 
intercom, 2 car security
parking and more

Heart of the city location - 
great investment or 
excellent city lifestyle

2 bedroom from S329.950
3 bedroom from $359,000 
Only a few available

TURGUS
2 vai. po pietų.

įvyks sekmadienį, balandžio 18 dieną,

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

CONTACT
Joseph on 9707 3600 or 0414 977 717

ELDERS REAL ESTATE BANKSTOWN 
362-364 Chapel Road, Bankstown NSW 2200 
02 9707 3600 www.cldcrsbankstown.com.au

www.el(M>aniststvn.ama«

Melbourne Pensininkų Sąjungos nariams
Sekantis susirinkimas įvyks antradienį, balandžio 13 dieną, 11 vai. ryto Mclboumo

Lietuvių Namuose. Valdyba

Jau knygynuose
Alės Liubinicnės knyga “HOMELAND 

LOST” jau pasiekė knygų parduotuves Australijoje. 
Didesni knygynai, per kuriuos galima gauti arba 
užsisakyti knygą, yra: Angus & Robertson, Collins 
Booksellers, Dyttiocks, Readers Feast.
Knygą išleido Sid Harta Publishing, ISBN 1- 
877059-47-1. Jos platintojas Australijoje yra 
Dennis Jones and Associates Melbourne. Jų 
telefonas yra (03) 9720 6761.
Kaina $25. Knygą taip pat galima gauti Melbourno 
lietuvių bibliotekoje.

Maloniai kviečiame visus Melbourne lietuvių vyrų choro

“Danos Vyrai” koncertą
sekmadienį, balandžio 18 dieną, 1.30 vai. p.p. Melbourno Lietuvių Klube.

Choro vadovė ir dirigentė - Dana Levickienė.
Akompanuotoja - Rita Mačiulaitienė.

PROGRAMOJE:
solistė Rita Mačiulaitienė, Melbourno vyresnės skautės ir 
pianistas Rolandas Imbrasas.

Bilieto kaina - $10.
Kviečiame visus į šį inauguracinį koncertą!

Siuntiniai į Lietuvą
Pranešame, kad humanitarinės paramos siuntiniai į Lietuvą bus siunčiami 

gegužės mėnesį. Konteineryje dar yrą daug vietos, todėl prašome visų, kurie nori 
pasinaudoti šia paskutine proga, prisidėti prie anksčiau užsisakiusiųjų ir skambinti:

Sydnėjuje — Antanui Kramiliui tel.: (02) 9727 3131
Melbourne - Halinai Statkuvienei tel.: (03) 9819 1434.
Sydnėjuje užsakymai priimami iki balandžio 10 dienos.
Savo dėžių naudoti negalima. Persiuntimo kaina lieka ta pati, kaip jau buvo 

paskelbta anksčiau spaudoje ir per radiją. Šiame darbe reikalingas visiškas ben
dradarbiavimas. MLKM Draugija prašo tautiečių, kurie turi atliekamų gerų dėvėtų 
rūbų, ypač jaunimui, atvežti į Lietuvių-Namus Melbourne.

Antanas Kramilius, organizatorius Sydnėjuje

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tinklapis: www.users.blgpond.com/mpastoge
Redaktorė Dalia Doniela

Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Kęstutis Protas, Vytenis Šliogeris 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtmai sutampa su redakcijos ir leidėjų

nuomone
Prenumerata metams $65. Užsienyje oro paštu - $140.00. NZelandįjoje 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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