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Lietuvi
Parlamentarai kreipėsi 

j teismą
Penktadienį 32 Seimo nariai kreipėsi 

į Konstitucinį Teismą dėl Teleko
munikacijų įstatymo. Jie prašo ištirti, ar 
kai kurios šio įstatymo nuostatos, 
įteisinančios privačią monopoliją, 
neprieštarauja Konstitucijai.

Kreipimąsi^ pasirašė Seimo social
demokratų, LDDP, Centro sąjungos, 
Liberalų, Jungtinės, Nepriklausomos 
frakcijų atstovai, kiti parlamentarai, 
išskyrus valdančią konservatorių ir 
krikščionių demokratų koaliciją.

Parlamentarų nuomone, Seimas 
įtvirtino bendrojo fiksuoto telefono ry
šio paslaugų monopolį ir iš telefono 
paslaugų vartotojų atėmė teisę iki 2002 
- ųjų metų gruodžio 31 dienos naudotis 
atgalinio ryšio paslaugomis, kurios 
vartotojams teikė galimybę pigiau 
skambinti į užsienio kraštus.

Krepšininkai, išgarsinę Lietuvos vardą visame pasaulyje. Nuotraukoje 
"Žalgirio" komanda su Prezidentu Valdu Adamkumi.

Tomo Vasiliausko nuotrauka

Naujas advokatūros 
įstatymas

Teisingumo ministras Vytautas Pa
kalniškis teigia, kad Seime priimtas 
naujas Advokatūros įstatymas padės 
asmenims, kurie pasiryžę ir pasirengę 
tapti advokatais. Penktadienį spaudos 
konferencijoje Seime jis pažymėjo, kad 
Lietuvoje yra mažiausiai advokatų iš 
visų Europos valstybių, išskyrus 
Albaniją.

Teisingumo ministras sakė, kad Sei
mo pirmininko pavaduotojas Feliksas 
Palubinskas yra teisingai pastebėjęs, 
jog teisinės paslaugos Lietuvoje yra 
pakankamai sunkiai prieinamos, bran
gios, ne visada kokybiškos, nes yra per 
mažai jas teikiančių asmenų.

Teisingumo viceministras Gintaras 
Švedas Eltai sakė, kad naujajame 
įstatyme pasikeitė reikalavimai as
menims, norintiems tapti advokatais. 
Reikalaujama ne mažesnė kaip 5 metų 
teisinio darbo patirtis arba vienerių me
tų advokato padėjėjo praktika, reikės 
išlaikyti egzaminus. Įstatymas įsigalios 
nuo šių metų spalio 1 dienos.

„Naujoji rūta“ Tilžėje
Liepos viduryje Karaliaučiaus srityje 

turėtų pradėti veikti „Naujosios rūtos“ 
įmonė, gaminanti saldainius Rytų rin
kai, rašo „Verslo žinios“. Į Tilžės 
konditerijos gamyklą bus investuota 
apie 6 milijonus litų, kurie, manoma, 
atsipirks per metus.

Dėl muito mokesčių pastaruoju me
tu „Naujosios rūtos“ eksportas į Rusiją 
buvo sumažėjęs. Tilžėje gaminama 
produkcija bus pigesnė dėl galimybės 
gamyboje naudoti pigesnį cukrų. 
Lietuvoje tona cukraus kainuoja 550 
JAV dolerių, o Karaliaučiuje - apie 360 
JAV dolerių. „Naujosios rūtos“ duk
terinėje įmonėje kasmet planuojama 
pagaminti apie 1 800 tonų karamelių, o 
esant paklausai, ir dvigubai daugiau. 
(G.M.)

Už „Telekomo“ akcijas - 
510 milijonų dolerių

„Lietuvos telekomo“ privatizavimo 
konkursą laimėjęs švedų ir suomių 

konsorciumas „Amber Teleholdings 
AS“ už 60 procentų akcinės bendrovės 
„Lietuvos telekomas“ akcijų valstybei 
sumokės 510 milijonų JAV dolerių, o 
dar 221 mln. JAV dolerių investuos į

„O gal Tėvynę reikia visą laiką 
Lipdyt ir kurti, kurti ir lipdyt? 
Nes jei sustoji tik — jinai ir miršta.“

SS®
„Nesyk dar plėšys mus nesutarimai, 
Tarpusavio vaidai... O Lietuva 
Bus lyg tas duonos kepalas, kurį 
Raikys, dalysis, viens kitam iš rankų 
Plėš ir draskys...“

***
„Rašyk, kad gimines ir artimuosius 
Aš priverčiau jėga paklusti man.
Rašyk, kad aš... kad nemylėjau nieko... 
Tačiau pridėk, kad visa tai dariau 
Tiktai dėl Lietuvos... tik dėl Tėvynės... 
Ir būtinai pridėk, kad jai ir man 
Turbūt nebuvo kito kelio... kito kelio 
Kad aš buvau jos įrankis... kad aš 
Tik ją mylėjau... Lietuvą... Ją vieną... 
Galbūt mane supras... galbūt atleis...“

Justinas Marcinkevičius „MINDAUGAS“

Vasario Šešioliktoji ir Kovo Vienuoliktoji liudija 
lietuvių tautos gyvastingumą ir nemarų laisvės troškulį. 
Bet jas, tarsi granitas, įtvirtina gilesnės praeities pirmoji 
Lietuvos valstybė.

Valstybingumo Šventės proga mielus tautiečius 
sveikina ALB Krašto Valdyba.

Lietuvos telekomunikacijų bendrovę 
per artimiausius dvejus metus.

Vyriausybė trečiadienį patvirtino 
„Telekomo“ akcijų pirkimo konkurso 
rezultatus. Konkurso laimėtoju pri
pažintas „Amber Teleholdings AS, 
įsteigtas švedų telekomunikacijų ben
drovės „Telia AB“ ir suomių tele
komunikacijų bendrovės „Sonera OY“.

Už „Lietuvos telekomo“ bendrovės 
parduodamas 60 procentų akcijų iš 
pradžių tikėtasi 600 milijonų JAV do
lerių kartu su investicijomis, tačiau iš 
švedų ir suomių konsorciumo bus gau
ta kur kas daugiau, todėl šį privatiza
vimo sandorį galima laikyti sėkmingu, 
Eltai pareiškė Privatizavimo komisi
jos pirmininkas akademikas Eduardas 
Vilkas.

Prezidentas susitiko su 
Krašto apsaugos pareigūnais

Lietuvos Prezidentas ir Vyriausiasis 
ginkluotųjų pajėgų vadas Valdas 
Adamkus ketvirtadienį susitik-- su 
aukštais Lietuvos krašto apsaugos 
pareigūnais. Lietuvos vadovas nurodė, 
kad itin svarbu plėsti bendradarbiavi
mą su NATO bei dvišalį bendra
darbiavimą su aljanso valstybėmis, 
rengti karius ir karininkus NATO šaly
se.

V. Adamkus tvirtino, kad būtina 
sustiprinti karininkų anglų kalbos 
mokymąsi, parengti NATO reikalavi
mus atitinkančias karių rengimo pro
gramas, sukurti profesionalių pus
karininkių korpusą, ruošti mobiliza
cinį rezervą ir tobulinti mobilizavimo 
tvarką. „Taip pat turi būti sukurta Va
karų Europos sistemas atitinkanti 
nacionalinės karinės logistikos siste

ma, didinami oro erdvės kontrolės 
pajėgumai, gerinama aviacinių bazių 
infrastruktūra, priderinant ją prie 
vakarietiškų standartų“, - sakė Pre
zidentas.

Lito ir dolerio santykis 
kol kas nesikeis

Dabartinis lito ir Jungtinių Ameri
kos Valstijų dolerio santykis išliks 
mažiausiai iki kitų metų vidurio, 
trečiadienį Vilniuje pareiškė Lietuvos 
banko valdybos pirmininkas Reinol
dijus Šarkinas. Tolimesnėje ateityje li
to kursą planuojama sieti su JAV do
lerio ir naujojo Europos Sąjungos pi
nigo euro kursais. Pasak R. Šarkino, 
tam turės būti pakeistas Lito patikimu
mo įstatymas, o priimant galutinį 
sprendimą dalyvaus Seimas, Vyriausybė, 
Lietuvos bankas.

Po Nepriklausomybės įvesto lito 
penkmečio proga surengtoje spaudos 
konferencijoje vyriausiasis šalies 
bankininkas pasidžiaugė, kad gerėja 
nacionalinių pinigų kokybė. Baigiama 
pasirengti atnaujinti 50 litų nominalo 
gamybai, kuris kiek gražiau atrodys ir 
bus geriau apsaugotas nuo padirbinėji
mo. Naujasis banknotas apyvartoje 
pasirodys iki šių metų pabaigos. Iki to 
laiko sulauksime ir naujų vieno, dviejų 
ir penkių litų monetų.
Palangoje - klasikos vasara
Du vasaros mėnesius - liepą ir rug

pjūtį - Palangoje tęsis klasikinių menų 
programa „Klasikos sezonas Palangos 
parke“. Pasak jos koordinatoriaus, 
Vilniaus paveikslų galerijos vedėjo 
Vytauto Balčiūno, naujosios progra
mos tikslas - išryškinti aristokratinės 
kultūros tradicijas Lietuvoje, atskleisti 
jos savitumą ir vertę. Klasikinių menų 
programa turėtų tapti atsvara masinei 
kultūrai, antra vertus, tai tarsi pirmas 
žingsnis įsijungiant į tarptautinę, Euro
pos Tarybos kultūros programą „Isto
rinių sodų ir parkų kelias“.

Klasikinių menų programą Palan
goje įgyvendina kurorto savivaldybė, 
Palangos botanikos parkas, Lietuvos 
dailės muziejus, Nacionalinė bei Kau
no filharmonijos, Muzikų rėmimo 
fondas.

Nuo liepos 1 - osios iki rugpjūčio 31 
dienos Tiškevičių rūmuose ir juos 
supančiame parke vyks klasikinės 
muzikos koncertai, literatūros ir mu
zikos vakarai, susitikimai su me
nininkais, filmų peržiūros.

Svarbiausiais „Klasikos sezono 
Palangos parke“ akcentais taps klasi
kinės muzikos koncertai Tiškevičių 
rūmų Didžiajame parteryje, į progra
mą liepos 25 - rugpjūčio 6 dienomis
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Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.

taip pat įsilies tradicinis maestro Sau
liaus Sondeckio vadovaujamas festiva
lis „Nakties serenados“.

Lietuvoje palankiai sutiktas 
Latvijos pilietybės įstatymas

Lietuvos diplomatai sveikina Latvi
jos parlamento sprendimą gerokai 
pakeisti Pilietybės įstatymą, kuris iki 
šiol kėlė įtampą tarp Rygos ir Maskvos.

Kaip jau skelbta, pagal pakeistą 
įstatymą nepriklausomybės metais - po 
1991 metų rugpjūčio 21 - osios Latvi
joje gimę vaikai šios šalies pilietybę 
gaus nepriklausomai nuo to, ar ją turi jų 
tėvai.

Kai Latvija atkūrė nepriklausomybę, 
pilietybė buvo suteikta tik tiems 
kitataučiams, kurie gyveno šalyje iki 
1940 metų, kai šalį okupavo Sovietų 
Sąjunga.

Dėl to 700 tūkstančių rusų - trečdalis 
šalies gyventojų - negavo Latvijos 
pilietybės. Daugumą jų sudaro žmonės, 
atvykę į Latviją per penktąjį ir šeštąjį 
dešimtmetį.

Žinios trumpai
• Šį rudenį Tokijuje bus įsteigta 

Lietuvos ambasada. Tai trečiadienį, 
birželio 24 dieną, nutarė Vyriausybė. 
Kol kas Japonija yra vienintelė iš sep
tynių galingųjų pasaulio valstybių, 
kurioje Lietuva dar nėra įkūrusi 
diplomatinės atstovybės. Japonijos 
ambasada Vilniuje atidaryta dar pra
ėjusių metų pradžioje. Lietuvos am
basada Japonijoje pradės veikti nuo 
rugsėjo 1 dienos.
• Liepos 2 dieną Vilniuje, Rasų 

kapinėse, bus palaidota urna su pernai 
mirusios žymios istorikės, filosofijos 
daktarės Vandos Daugirdaitės - Sruo
gienės palaikais. Taip bus įvykdyta jos 
paskutinė valia - amžinojo poilsio 
sugrįžti į Lietuvą, prie savo vyro rašy
tojo Balio Sruogos, mirusio 1947 me
tais. Urną iš Amerikos atlydi istorikės 
ir rašytojo anūkė Aušrinė Byla bei jos 

Problemos Minske
Lietuva nutarė nesiimti griežtų 

atsakomųjų veiksmų į Minsko savivalę 
diplomatų rezidencijų komplekse, bet 
greičiausiai atšauks savo ambasadorių 
konsultacijų į Vilnių. Prezidentas Val
das Adamkus susikvietė į Prezidentūrą 
pasitarti premjerą Gediminą Vagnorių, 
užsienio reikalų ministrą Algirdą Sau
dargą, Seimo Pirmininko pirmąjį pa
vaduotoją Andrių Kubilių, Baltarusijos 
ambasadoriųJevgenijųVoitovičių ir Ru
sijos ambasadorių Konstantiną Mozelį. 
Po pasitarimo Prezidentūra pranešė, kad 
Lietuva nusprendė "atidžiai stebėti" 
padėtį po neteisėto Baltarusijos reika-
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dukra Alina.
• Kaune susirūpinta naujų Kultūros 

ir sporto rūmų statyba. Šią savaitę 
paskelbtas atviras konkursas 10 tūks
tančių žiūrovų vietų statinio projektui. 
Didžiausi Lietuvoje ir Baltijos valsty
bėse rūmai turėtų iškilti 2,6 ha plote, 
Kalniečių mikrorajone. Prieš 70 metų 
statyta Sporto halė jau nebesutalpina 
visų sporto aistruolių.
• Penktadienį, birželio 26 - ąją, į 

svečius pas Ukrainoje gyvenančius 
tautiečius išvyko Lietuvos delegacija. 
Joje - Draugijos užsienio lietuviams 
remti atstovai bei sostinės folkloro 
ansamblis „Atžalynas“. Jie dalyvaus 
birželio 26 - 28 dienomis Kijeve 
vyksiančiame Ukrainos lietuvių su
sibūrime. Tautiečiai ne tik aptars 
lietuvybės išsaugojimo reikalus, bet, 
nors kiek pavėlavę, kartu švęs gražią 
tautišką šventę - Jonines. Ukrainoje 
gyvena apie aštuoniolika tūkstančių 
lietuvių.
• Šešiems žinomiems Lietuvos 

menininkams paskirtos Lietuvos Vy
riausybės meno premijos. Už reikš
mingus Lietuvos menui ir kultūrai dar
bus premijomis apdovanoti: dailininkė 
Gintautėlė Baginskienė, kompozitorius 
Feliksas Bajoras, poetė Onė Baliuko- 
nytė, dirigentas Saulius Sondeckis, 
aktorė Rūta Staliliūnaitė ir foto
menininkas Antanas Sutkus.
• Antradienį kultūros ministro 

Sauliaus Šaltenio vadovaujama Lietu
vos delegacija išvyko į JAV, kur kartu 
su Latvija ir Estija pirmąkart dalyvaus 
tradiciniame, jau trisdešimt antrąjį kar
tą Vašingtono Smitsonian (Smithso
nian) instituto rengiamame folkloro 
festivalyje.
• Penktadienį, birželio 26 - ąją, 

Vilniuje prasidėjo ketvirtasis vasaros 
muzikos festivalis, pakeitęs savo 
pavadinimą ir tapęs „Šv. Kristupo 
muzikos vasara‘98“. Šią šventę prieš 
ketverius metus sumanė ir iki šiol jai 
vadovauja Vilniaus savivaldybės Šv. 
Kristoforo kamerinio orkestro vadovas 
profesorius Donatas Katkus.
• Krašto apsaugos ministerija šiemet 

ketina pirkti dar 200 lengvųjų visur
eigių, pagamintų JAV korporacijoje 
„General Motors“. J Lietuvą atgabenus 
šias NATO reikalavimus atitinkančias 
karines transporto priemones, visi ■ 
motorizuotos pėstininkų brigados 
„Geležinis vilkas“ batalionai bus 
aprūpinti sanitariniais visureigiais, o du 
batalionai - taktiniais visureigiais. 
Lietuvos kariuomenė jau turi JAV 
vyriausybės dovanotus 142 naudotus 
karinius automobilius.

Spaudai paruošė 
Jurgis Rūbas

lavimo iškeldinti ambasadorių reziden
cijas iš Drozdy komplekso, bet nesiimti 
"atsakomųjų drastiškų žingsnių".

Tačiau "drastišku žingsniu" nėra lai
komas ambasadoriaus atšaukimas kon
sultacijų į Vilnių, ir tai greičiausiai bus 
padaryta, jei ateinantį antradienį balta
rusiai, kaip grasina, išjungs elektrą, 
vandenį ir telefono ryšį rezidencijai. 
"Bet mes nenorime nusileisti iki balta
rusių lygio ir jų ambasadoriui kelio ne
perkasime ir vartų neužvirinsime", - 
sakė diplomatas, nenorėjęs skelbti sa
vo pavardės.

Ketvirtadienio rytą Lietuvos ambasa-

Birželio 22 d. nedidelis Šiaurės Korėjos 
povandeninis laivas įsipainiojo į žvejų 
tinklus Pietų Korėjos vandenyse apie 
50 km. į pietus nuo demilitarizuotos 
zonos. Į P. Korėjos laivyno bazę atga
bentame laive rasti tik 9 lavonai. Atro
do, kad povandeniniu laivu gabenti ke
turi agentai nušovė penkis laivo įgulos 
narius ir patys nusižudė, kad nepatektų į 
nelaisvę.

WWW

Birželio 23 d. Phoenix, Arizonoje, mi
rė filmų artistė Maureen O'Sullivan, 
gimusi 1911 metais. Ji filiuose vaidino 
iki 1985 metų, pradžioje išgarsėjusi Ja
nes rolėje visoje eilėje Tarzano filmų 
(Tarzaną vaidino plaukikas Johnny 
Weissmuller), vėliau vaidinusi "rimto
se" filmose. Ji buvo filmų artistės Mia 
Farrow motina.

WWW

Birželio 24 d. Rytų Timoro katalikų 
vyskupas Carlos Belo, Nobelio taikos 
premijos laureatas, tarėsi su Indonezi
jos prezidentu dr. Jusuf Habibie. Vys
kupas Belo išgavo iš prezidento pažadą 
palaipsniui išvesti iš Rytų Timoro In
donezijos okupacinę kariuomenę, ku
rios ten yra arti 20 000 karių. Preziden
tas pažadėjo ir paleisti politinius kali
nius. Pasitarime nebuvo užsiminta apie 
R. Timoro separatistų reikalavimo pra
vesti referendumą dėl nepriklausomy
bės buvusiai Portugalijos kolonijai.

WWW

Birželio 24 d. specialus JAV pasiun
tinys Richard Holbrooke stfsisiekė su 
Kosovo Išlaisvinimo Armijos (KLA) 
vadovybe, pervažiavęs per fronto liniją 
tarp serbų saugumo dalinių ir KLA 
sukilėlių. R. Holbrooke bandė įtikinti 
KLA vadus, kad jie paklustų Kosovo 
albanų politinei vadovybei ir sustabdy
tų karo veiksmus, kas įgalintų albanų 
vadus pradėti derybas su Serbija dėl 
Kosovo ateities. KLA yra užėmusi visą 
eilę kaimų ir anglių kasyklų netoli Ko
sovo srities sostinės Pristinos.

WW

Birželio 25 d. į Kiniją vizitui atvyko 

LR ambasadorius Baltarusijoje 
Viktoras Baublys.

dorius Minske Viktoras Baublys daly
vavo Vakarų diplomatų pasitarime JAV 
ambasadoriaus rezidencijoje, o vėliau 
buvo pakviestas susitikti su Baltarusijos 
užsienio reikalų ministru Ivanu Anto- 
novičiumi- Ministras atsiprašė diplo
matų už "nepatogumus", tačiau leido 
suprasti, kad išsikelti privalu ir reika
lavimas nebus pakeistas.

Susitikime pas ministrą dalyvavo tik 

JAV prezidentas Bill Clinton su žmona 
Hillary ir dukra Chelsea, lydimas būrio 
žurnalistų. Vizito metu Kinijos vado
vybė nustebino žurnalistus, be cen
zūros transliuojant per radio ir televi
ziją JAV prezidento atvirus pasisaky
mus žmogaus teisės klausimais. Birže
lio 27 d. buvo viešai transliuojamas dis
putas tarp Bill Clinton ir Kinijos prezi
dento Jiang Zemin. Dispute buvo iškel
tas Tibeto klausimas, pasisakyta dėl 
Tiananmen aikštės žudynių. Bill Clin
ton viešai nuramino Taivano vyriausy
bę, pareikšdamas, kad Taivano intere
sai nebus paaukoti derybose su Kinija ir 
kad JAV ir toliau gins Taivano nepri
klausomybę.

WWW

Birželio 26 d. staiga pasitraukė iš pa
reigų NSW valstijos parlamento aukš
tųjų rūmų (Legislative Council) pir
mininkas Max Willis, dieną prieš tai 
susikompromitavęs pirmininkaudamas 
parlamento posėdžiui, per daug išgėręs 
per išleistuvių vaišes vienam iš parla
mentarų. Birželio 29 d. naujaja aukštųjų 
parlamento rūmų pirmininke išrinkta 
ponia Virginija Chadwick. Ji yra pir
moji moteris šiose pareigose.

WWW

Birželio 27 d. stiprus žemės drebė
jimas padarė daug nuostolių Adana 
miestui pietinėje Turkijoje. Žuvo virš 
100 žmonių, apie 2000 sužeistų.

WWW

Birželio 28 d. Afganistano vyriausybė 
išleido naują potvarkį. Visiems gyven
tojams įsakyta mintinai išmokti musul
monų maldas. Gyventojai įspėti, kad 
jie bus egzaminuojami Talibaan reli
ginės policijos komisijų.

WWW

Birželio 28 d. trys Europos unijos 
ambasadoriai (britas, australas ir olan
das) atvyko į Dili, Rytų Timoro sosti
nę, ištirti dabartinės padėties. Jų atvy
kimo proga 5000 žmonių minia de
monstravo prieš Indoneziją ir reikalavo 
referendumo bei politinių kalinių palei
dimo. paruošė Vytautas Patašius

Vakarų šalių ir Lietuvos ambasadoriai. 
"Lietuva, atvirai pareiškusi nepasiten
kinimą Minsko savivale drauge su 
Vakarų demokratijomis, pateko į gerą 
bendriją", - pastebėjo Lietuvos diplo
matas.

Drozdy kvartale kartu su A. Lukašen
ka ir kitais aukštais Baltarusijos pa
reigūnais reziduoja 22 šalių ambasado
riai. Jie teigia, kad jei bus priversti atei
nantį trečiadienį iš čia išsikraustyti, jau 
turi savo Vyriausybių nurodymus iš
vykti iš Baltarusijos.

A. Lukašenka, atrodo, atskleidė tikrą
sias ambasadorių iškraustymo priežas
tis - jis nenori, kad kaimynystėje gy
ventų užsienio diplomatai. "Viskas pa
prasta ir aišku - Drozdy yra valstybės 
vadovo rezidencija, jūs turėtumėte ži
noti. Tačiau dabar už 50 metrų gyvena 
užsienio diplomatai ir stovi jų reziden
cijos", - po susitikimo su Rusijos minis
tru pirmininku Sergiejumi Kirijienka 
pasakė A. Lukašenka.

BNS, ELTA
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^BENDRUOMENĖS VEIKLOJE S
ALB ARCHYVAS

Viktoras Baltutis

ALB vadovų konferencijoje, įvy
kusioje 1988 balandžio 16 - 17 d. d. 
Melbourne, buvo svarstytas mūsų veik
los ir gyvenimo istorinių dokumentų 
komplektavimas. Kreiptasi į tuomet jau 
veikusį Lietuvių Informacijos Biurą, 
kad imtųsi šio darbo.

Lietuvių Informacijos Biuras sutiko ir 
per tuometinę Krašto Valdybą kreipėsi į 
visas Australijos lietuvių apylinkes ir 
seniūnijas, prašydamas prisiųsti visas bylas 
ir dokumentus, kurie nebenaudojami 
kasdieninėje veikloje. į šį kvietimą - 
raginimą atsiliepė kelios apylinkės, 
atsiųsdamos bylas ir kitus dokumentus. 
Tuo metu ALB Krašto Valdyba rezidavo 
Melbourne ir atsiuntė nemažai ALB 
Krašto Valdybos ir kitos medžiagos.

Lietuvių Informacijos Biuras nustatė 
Archyvo darbo gaires ir jas pasiuntė 
visoms Australijos lietuvių apylinkėms 
ir seniūnijoms, o taip pat paskelbė mū
sų spaudoje, kokios medžiagos Archy
vas lauktų:

- Metinių susirinkimų protokolų ir 
pranešimų, minėjimų ir švenčių pro
gramų, Krašto, apylinkių, seniūnijų ir 
lietuviškų organizacijų valdybų posė
džių protokolų, valdybos narių pa
vardžių, eitų pareigų ir nuotraukų, 
žymesnių asmenų trumpų veiklos ir 
gyvenimo apibūdinimų ir nuotraukų, 
festivalių, jubiliejų ir švenčių progra
mų ir t.t.

1990 metais Lietuvai atgavus ne
priklausomybę, nutrūko Lietuvių In- 

„ formacijos Biuro veikla, nes buvo 
paskirtas LR Garbės konsulas, kuris 
perėmė tvarkyti visus Lietuvos reikalus 
ir jai atstovauti. Lietuvių Informacijos 
Biurui, kurio pagrindinė veikla buvo 
informuoti Australijos spaudą, radiją ir 
televiziją, bei atsiliepti į klaidinančias 
apie Lietuvą informacijas, šį darbą tęs
ti, esant Lietuvos Respublikos atstovui 
Australijoje, nebebuvo prasmės. Lie
tuvos Informacijos Biuras baigė savo 
darbą, o du jo pareigūnai, Viktoras 
Baltutis ir Augis Zamoiskis, ALB Kraš
to Valdybos pavedimu perėmė ALB 
Archyvo vadovų pareigas: Viktoras 
Baltutis - vedėjas, Augis Zamoiskis - 
iždininkas.

Kreipėmės per spaudą, per ALB Kraš
to Tarybos suvažiavimus, vadovų 
konferencijas ir kitomis progomis, į 
Australijos Lietuvių Bendruomenės 
vadovus ir valdybas siųsti visą istorinę 
medžiagą Archyvui. Per keletą metų 
pavyko surinkti nemažai medžiagos ir 
įvairios dokumentacijos, kuri buvo 
patalpinta į spintas (kabinetus). Ją 
suklasifikuoti laiko neužteko. Kreipė
mės per ALB Krašto Valdybą į Aus
tralijos Lietuvių Fondo valdybą, kuri 
paskyrė lėšas. Jaunesnės kartos lietu
vaitė Daina Pociūtė, baigusi muziejų ir 
archyvų tvarkymo kursus, per tris

Tarp Adelaides pensininkų
Birželio 11 d. Adelaidės Lietuvių 

Namuose įvyko „Bingo“ popietė.
Kaip paprastai, susirinko nemažai 

žmonių, visi geros nuotaikos. Svarbu ne 
tas trumpas lošimas, bet proga susieiti, 
pasidalinti įspūdžiais, pasikalbėti, 
pabendrauti. Pirmininkas, kaip pen
sininkų klubo „galva“, pasveikino ir 
apibūdino klubo numatytą veiklą.

mėnesius sutvarkė visą archyvinę 
medžiagą ir paruošė katalogą, kuris jau 
yra atspausdintas.

Per paskutinį ALB Krašto Tarybos 
suvažiavimą buvo iškelta mintis visą 
archyvinę medžiagą eventualiai per
kelti į Lietuvą. Suvažiavimo dalyviai 
tokiai minčiai nepritarė, nes kol kas 
Lietuvoje vargu ar atsirastų įstaiga ar 
archyvas, kuris skirtų lėšas išeivijos 
lietuvių istorinei medžiagai. Nors 
susidomėjimas yra nemažas, Lietuvoje 
yra begalės įvairių istorinių palikimų, 
kurie laukia savo eilės, kad būtų patal
pinti archyvų ar muziejų apsaugoje.

Norint archyvą tinkamai tvarkyti, 
reikalingos lėšos. Archyvas perėmė 
Lietuvių Informacijos Biuro kasą, kuri 
nebuvo didelė, bet pradžiai užteko. 
Vėliau Archyvą rėmė ALB Krašto 
Valdybos, Australijos Lietuvių Fondas 
ir kitos organizacijos. Tikimės, kad ir 
ateityje jos nepamirš mūsų - Australi
jos lietuvių istorijos telkimo įstaigos.

Šiemet išleidome Australijos Lietu
vių Bendruomenės archyvo katalogą, 
kuriame yra surašyti visi archyve esan
tys dokumentai, bylos, leidiniai, garso ir 
vaizdo juostos ir kt. Esame gavę ir 
pavienių asmenų biografijų. Joms 
paskirtas atskiras skyrius. Jau pačioje 
pradžioje, archyvo įsteigimo aplink
raštyje, prašėme mūsų veikėjų biogra
fijų ir nuotraukų. Deja, nedaug jų 
sulaukėme, ypač mirusių mūsų ben
druomenės asmenų, kurie buvo pirmieji 
bendruomenės kūrėjai. Jų darbuose ir 
siekiuose labai ryškiai atsispindi pir
mieji Australijos lietuvių organizuoti 
žingsniai šiame kontinente.

Todėl kreipiamės ir raginame šeimas ar 
mirusių veikėjų palikuonis, kadjie atsiųstų 
savo tėvų, giminių ar pažįstamų trumpas 
biografijas ir nuotraukas, kurias laiky
sime Archyve. Jų pirmieji žingsniai šia
me tolimame kontinente yra svarbūs, nes 
jie sukūrė lietuviškas organizacijas, meno 
vienetus, sporto klubus, kurie šiandien 
veikia ir tęsiajų darbą. Užtenka trumpos ir 
tikslios informacijos, kad galėtume juos 
įamžinti Australijos Lietuvių Ben
druomenės istorijoje.

Malonus ir jo draugiškas jumoras. Kai 
matyti tiek šeimyniškumo ir drau
giškumo, nenuostabu, kad klubas 
gyvuoja puikiai. Daugelis iš pensininkų 
jaučiasi vieniši, todėl vis norime pabūti 
tarp savųjų. Linkiu Valdybai ir jos 
pirmininkui E. Dukui daug ištvermės.

Ona Baužienė

ALB Krašto Valdyba praneša
Atkreipiame dėmesį į šiame "M.P." numeryje spaus- 

-v dinamą pranešimą apie ALB Archyvo pobūdį ir darbą.
Laikui bėgant, daug dokumentinės medžiagos (pro- 

7’0 vW tokolai, kasos knygos, susirašinėjimas, nuotraukos ir 
t.t.), liudijančios organizacijų veiklą, dingsta ar net 

būna išmesta. Bet juk tai Australijos lietuvių istorijos dalis, kuri vargu 
atkuriama! Prašome organizacijas, jų vadovus ar pavienius asmenis nebe
naudojamą dokumentinę medžiagą siųsti ALB Archyvo vadovo adresu: 
Viktoras Baltutis, 1 Belinda Street, Evandale, S.A. 5069.

***

Kiekvienais metais federalinė valdžia ir valstijos skiria stambias su
mas tautinių ("etninių") bendruomenių kultūrinei veiklai remti. Šaltinio 
vardas ir paramos suteikimo taisyklės šiek tiek skiriasi pagal valstijas 
(ALB Krašto Valdyba pilno taisyklių komplekto neturi), tačiau naudingą 
pavyzdį suteikia pranešimas iš Ethnic Affairs Commission of NSW, pa
skelbtas praeitame "M.P." numeryje (nr. 25). Nors parama dažniausiai 
teikiama tik formaliai įsiregistravusioms organizacijoms, sėkmė gali 
priklausyti ir nuo aplinkybių. Prašome atkreipti dėmesį.

***

Ruošiant "Paramos Lietuvai" finansinę apžvalgą, papildomai buvo gauti 
šie pranešimai:

Sydnėjaus Gyv. Rožinio būrelis (A. Savickienė,
anksčiau $25 958) $ 3 740

Palavikų šeima, Ballarat (V. Palavikas) 1 600
Apolonijos Čėsnaitės palikimas (V. Palavikas) 16 824
Sydnėjaus Liet. Kat. Kult. Dr. (P. Andriukaitis) 1 250
Sydnėjaus Apyl. Valdyba (A. Giniūnas, 

anksčiau $21 125) 1 850
Aukos Pažaislio vienuolynui (Z. Bartkevičienė) 1 200
Aivaro Narinkevičiaus inkstų operacijai (Z. Bartkevičienė) 1 270
A. Savickienė ir V. Stankevičienė (A. Savickienė) 500
Apžvalgos sudarymas artėja prie galo, todėl papildomus pranešimus 

prašome siųsti neatidėliojant: Jonas Zinkus, 84 Victor Ave., Picnic Point, 
NSW 2213, tel. (02) 9774 2914.

Palydėjome ’’Dainos” choristus

Birželio 18 dieną devyniolika "Dainos" choristų išvyko į Lietuvą dalyvauti 
Dainų šventėje. Savaitę prieš, po paskutinės repeticijos, Sydnėjaus Lietuvių 
Klubo valgykloje į kelionę juos linksmai palydėjo likę draugai, palinkėdami 
geros ir laimingos kelionės bei įteikdami atminimo dovanėles - mažas koalas. 
Atsisveikinimo žodį tarė choro tarybos pirmininkas Vincas Binkis, dirigentai 
Birutė Aleknaitė ir Justinas Ankus. Kelionėje choristų grupės vadovu yra 
Kęstutis Protas. Choristai dainuos ne tik Dainų šventėje, bet koncertuos ir 
įvairiuose Lietuvos miestuose. Linkime jiems sėkmės.

Dėmesio literatams!
NSW Writers' Centre renka žinias apie etninės kilmės rašytojų sambūrius. 

(Pabrėžiama: sambūriai, ne individualūs kūrėjai.) Šis NSW Rašytojų Centras yra 
svarbus ir todėl, kad jį finansuoja NSW Menų Ministerija ir ArtLink. Savo ruož
tu, Centras finansuoja etnines literatų draugijas. Susidomėjusieji šiuo reikalu tu
rėtų imtis iniciatyvos ir nedelsiant susisiekti su NSW Writers' Centre direktore 
Ms Irina Dunn, P.O. Box 1056, Rozelle, NSW 2039, tel. (02) 9555 9757, fax (02) 
9818 1327. Tais pačiais numeriais galima susirišti ir su Ms Marisa Cano, kuri 
tiesiogiai prižiūri šį projektą. "M.P." inf.

Klaidos atitaisymas.25 - tame "Mūsų Pastogės" numeryje, p. Viktorijos Vitkū- 
nienės straipsnyje "Trėmimų minėjimas Adelaidėje" buvo padaryta klaida, vie
toje: "Dainas lydėjo vargonų muzika, suteikianti dainingumo"; turėjo būti: "Dainas 
lydėjo vargonų muzika, suteikianti didingumo".

Autorės atsiprašome. Red.

"Mūsų Pastogė" Nr.26 1998.7.6 psl. 3
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Nesinori girtis, bet Melburnas tikrai turi 

gabių kūrybingų žmonių. T ą vėl patvirtino 
neseniai suruošta dviejų moterų paroda. 
Mūsų „parodų salė“ nedidukė - tai tik 
teatro balkono prieškambaris antrame 
aukšte, todėl ir parodos priverstinai ma
žos, bet labai jaukios.

Šį kartą pamatėme Reginos Kaunienės 
kilimus, rištus persišku būdu, kur reikia

Regina Kaunienė prie savo kilimų

nepaprastos kantrybės rišant mazgelį prie 
mazgelio ir juos suspaudžiant. Aišku, 
kantrybė ir mazgeliai nieko nepadėtų, jei
gu kūrėja neturėtų to meniško polėkio ir 
nebūtų pašventusi kelcrių metų kruopš
čioms studijoms.

Regina Kaunienė mokėsi Freiburgo 
meno mokykloje pas Lietuvoje pagar
sėjusius menininkus ir tautodailininkus, 
liaudies meno rinkėjus ir puoselėtojus 
Antaną ir AnastazijąTamošaičius. Dvejus 
metus Regina turėjo studijuoti piešimą, 
tapybą, spalvų derinimą ir kompoziciją. 
Ir tik tada gavo leidimą pradėti rišti. Nors 
jos penkiuose kilimuosejuntama meist
rės Tamošaitienės įtaka, tačiau kilimų 
kompozicija ir piešinys visai saviti ir la
bai lietuviški, o kartu ir nesvetimi visai 
žmonijai. Pavyzdžiui, gyvybės medžio 
motyvas randamas ir ant seniausių mū
sų kraičio skrynių, ir senojoj Indijoj. 
Išradingas mazgelių spalvų derinimas 
piešinį daro lankstų ir reljefišką. Tech
niškąja kilimų gamybos dalimi susido
mėję žiūrovai stebėjosi, kad, palyginti, 
nedideliame kilime surišta virš 30 000 
mazgelių. Šalia kilimų kukliai puikavosi 
ir kelios poros megztų raštuotų pirštinių.

Reginos kūrinius papildė lenta su kūri
ntų gimimo procesu: piešiniais, nuotrau
komis, darbo eigos iliustracijomis.

Parodos lankytojai ne mažiau stebėjo
si bei gėrėjosi ir Alės Liubinienės take

Trėmimų minėjimas Hobarte
Šiais metais ALB Hobarto Apylinkė, 

kartu su latvių ir estų bendruomenėmis 
paminėdama baisiuosius 1941 metų 
trėmimus, susirinko Hobarto Katalikų 
Katedroje išklausyti šv. Mišių kartu su 
kitais parapijiečiais. Prie altoriaus 
pastatėme Australijos, Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos vėliavas. Mišių metu grojo 
australų orkestras ir giedojo, jų choras. 
Pradėdamas pamokslą kun. Brian Nichols 
keliais žodžiais paminėjo, kad šios mi
šios yra aukojamos už 1941 metų Baltų 
tautų tremtinius. Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos vardus paminėjo ir Evangelijos skai

Gauta žinia,kad canberriškis visuomenininkas dr. Antanas Stepanas šiuo metu 
yra St. George's Hospital, Kogarah (Sydney). Savaitės pradžioje (antradienį, lie
pos 1 d.?) jam bus daroma operacija. Norintieji jį aplankyti jį ras Onkologijos
skyriuje. "M.P."inf,
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liais, rankšluosčiais, juostomis, milži
niškomis vazomis, keramikos skulptūro
mis ir kaukėmis.

Lietuvoje augdama Alė nesuspėjo iš
mokti šio meno iš savo mamos, kuri šei
mai ausdavo viską: staltieses, lovatieses ir 
rūbus. Alės bandymai „padėti“ kartais su
painiodavo audinį. Tačiau Australijoje, 
susidarius sąlygoms, Alė įstojo į College 
of Textiles ir mokėsi pas latvių audimo 
meistrę, o vėliau ir pati beveik 15 metų 
dėstė tekstilės meną Footscray Meno cen
tre. Melburne Alė prieš daugelį metų bu
vo pagarsėjusi kaip audėja, daugeliui 
savo audinių spalvas išgaudama įvairių 
gėlių, medžio žievių, net kiemo pievelės 
žolių nuovirais.

Kai kurie žiūrovai nenorėjo tikėti, kad 
tie nuostabūs plonyčiai subtilių spalvų 
rankšluosčiai ir takeliai yra'melbumietės 
moters rankų darbas.

Daugelio dėmesį traukė molio kerami
ka: šeimos grupė, klūpanti figūra, stili
zuota galva ir labai įdomios skulptūrė
lės - lyg augalai, lyg pelėdos, lyg vazelės, 
bet be dugno. Niekas negalėjo praeiti ne
pastebėjęs ir nepasigėrėjęs didžiulėmis 
rutulinėmis vazomis ar puodynėmis.

Alės Liubinienės audiniai ir keramika

Alė yra „nepastovi“ menininkė.Priaudusi 
daugybę darbų ir beveik viską išdovano
jusi, paskui įstojo į Phillip Institute of Fine 
Arts ir baigė su keramikos skyriaus 
diplomu. Šiuo metu Alė tapo ir rašo atsi
minimų knygą apie savo vaikystę Lietu
voje. Ateity gal susipažinsim ir su tais 
darbais.

O tuo tarpu laukiame, kokia sekančia 
paroda mus nudžiugins „entuziastės“.

Entuziasčių rėmėja

tytojas. Bendruomenės minėjimo nesu-z 
rengė, visi tik pasimeldė kaip mokėjo, 
ypatingai už tuos, kurių kūnai liko amži
no įšalo žemėje. Po mišių visi nuvyko į 
pajūrio restoraną. Susirinko apie 30 trijų 
tautybių žmonės ir skaniai papietavo, pri
simindami tuos baisius laikus, kuriuos tik 
maža mūsų dalis pergyveno. Jauniesiems 
sunku buvo įsivaizduoti tokius žiauru
mus, nes jie tuomet buvo ar labai maži 
vaikučiai, ar dar negimę ir jų neprisiminė, 
tik mūsų ankstyvesniuose minėjimuose 
apie juos girdėjo.

S. Augustavičius

Plauko šviesūs debesys 
Tėvynės padangėje (3)

Bronius Žalys
(Tęsinys iš praeito "M.P." nr.)

Dienos Tėvynėje skrieja taip greitai, kad 
net nepamatai, kaip pralekia savaitės... O 
mums, išsiilgusiemsTėvų žemės, taipnori- 
si viską pamatyti, viskuo pasidžiaugti!.. 
Atrodo, kad taip nesenai buvome Vilniuje, 
bet pasikeitimų jame - bent mums norima 
linkme - daug. Prieš tris metus, viešint Vil- 
niuje, rasų, lenkų kalbos dar labai garsiai 
skambėjo sostinės gatvėse, o šiemet jąjau 
išgirsi daug rečiau. Dar „nesulietuvinti“ 
įvairūs turgūs ir turgeliai, taksi vairuotojai 
tebemurma rusiškai ar lenkiškai, bet gat
vėse, troleibusuose slaviška kalba girdisi 
nebe taip dažnai... Ačiū Dievui, Vilnius ir 
kultūriškai grįžta į tikrųjų šeimininkų - 
lietuvių - rankas!..

***
Gražus Vilniaus miestas. Nestebėtina, 

kad tauta taip ilgai kovojo, kol jį atgavo! 
Traukia praeivį Senamiesčio viduramžių 
gatvės ir gatvelės su buvusių didikų rū
mais, dabar paverstais įvairiausios paskir
ties įstaigomis; kviečia aplankyti Gedimi
no ir Žemutinės pilies pastatai, didingoji 
Katedra ir dar daug, daug Senojo miesto 
įžymybių. Bet šiandien (birželio 3) mes 
pasukame į Antakalnio kapines - miru
siųjų miestą. Visą kapinių plotą aplankyti 
per vieną dieną neįmanoma, todėl susto
jame ten, kur mūsų širdis daugiausia trau
kia: prie 1991-jų metų Tėvynės laisvinto- 
jų kapų, rašytojų, kultūrininkų, mokslo 
žmonių amžinojo poilsio vietų. Virš jų - 
„Pietos“ (Dievo Motinos, laikančios nužu
dytojo Kristaus kūną) paminklas, o į kairę 
nuo jo visa eilė sužvėrėjusių OMON‘o 
karių-žmogžudžių Medininkuose nužu
dytų pasieniečių kapai. Jų aštuoni.

Vakar (birželio 2 d.) Anglijos princas 
Andrew, Yorko hercogas, pagerbdamas 
žuvusius, čia atnešė vainiką. Prie vainiko 
pridėtas įrašas: „In memory of those who 
gave their lives so that Lithuania might 
again be a free nation“. Ir parašas: „HRH 
The Prince Andrew, Duke of York, CVO, 
ADC“.

O aplink moderniųjų Lietuvos didvy
rių kapus, aukštuose medžiuose čiulba, 
suokia gimtinės paukščiai...

Lankome viename kapinių šone karo - 
pokario lietuvių kultūrininkų, rašytojų, 
švietėjų kapus. Jų tiek daug!.. Jų pakrašty, 
pažymėtas aukšto, aukšto, šalia kapo 
augančiobetželio,paskutinė poetoPauliaus 
Širvio poilsio vieta.

„Aš beržas, lietuviškas beržas,
Su plieno dalgiu ant peties..." - dainavo 

kažkada poetas. Tad nenuostabu, kad ir jo 
kapą saugo vienintelis kapinėse beržas. 
Jokio kito įrašo nematėme, o patį kapą su
radome tik kapinių darbininkams nuro
džius. Myliu šį poetą ir ne vien už jo gra
žiąją poeziją. Nors aš jo nepažinau, bet 
kažkada, pokario metais, jis man žadėjo 
„išdaužyti snukį“, kad aš, pasitraukęs į 
Vakaras, „pamiršau“ Tėvynėje savo mer
gaitę (ta klaida, Poete, prieš kelius metus 
atitaisyta!..).

O kiek daug čia kitų žmonių kapų, ku
rių raštus skaičiau, ar apie juos vienaip ar 
kitaip žinojau. O štai vienoju, dar taip ne
senai mus lankiusio Australijoje, viešėjusio 
mūsų namuose - Petro Abukevičiaus, žy
miojo Lietuvos ir kitų pasaulio kraštų 
gamtos, gyvūnų filmuotojo, režisieriaus 
kapas. Ant laikinai pastatyto kryželio tik 
vardas,pavardėirdata-,,1928- 1997m."

Šone lieka 1944-1988 metų politikų ka

pai. Jų nebeaplankėme, bet ilgiau stab
telėjome. prie rašytojo Juozo Baltušio 
(1909 - 1991) kapo. Mėgstu jo kūrybą, 
nors savo atsiminimų tome „Su kuo val
gyta draska“, jis jau ne taip labai simpatiš
kai atsiliepė apie mano kupiškėnus pus
brolius... Bet, kaip rašytojas, matyt, jis ra
šė taip, kaip žinojo... O pusbroliai irgi ne 
„šventieji“ buvo.

Sutikta kapinių tarnautoja, pastebėjusi 
mus visą pusdienį slankiojančius po An
takalnio kapines, stengėsi mums perduo
ti visą savo turimą informaciją apie šio 
amžino poilsio vietą. Bet tam būtų reikėję 
labai daug laiko, tad su jaatsiveikinę pasu
kome Vilniaus centro link, kur papietavę 
žaviame „Neringos“ restorane, pasukome 
Katedron, kur jau rinkosi žmonės į pamal
das. Jų tarpe dr. Vytautas Landsbergis ir 
kiti žymūs Respublikos vyrai.

Išklausę šv. Mišias pastebėjome, kad į 
Katedrą pradėjo veržtis dar daugiau 
žmonių... Tik vėliau paaiškėjo, kad buvę 
Sąjūdžio kūrėjai šventė savo dešimtmetį. 
Po Mišių, išėję iš Katedros, patekome į 
visą Katedros aikštę pripildžiusių tautie
čių minią, kur iš įrengtos estrados kalbėjo 
anų laikų ir dabartiniai politikai, veikėjai. 
Tarp jų Vytautas Landsbergis, Kazimiera 
Prunskienė, Arvydas Juozaitis (minios nu
švilptas) ir kiti Sąjūdžio pradininkai iš 
1988-jų. Tik pačioje mitingo pabaigoje į 
tribūną buvo pakviestas prez. Valdas 
Adamkus, bet jis nekalbėjo. Mitingas bai
gėsi, jau sutemus, Tautos himnu.

***

Šiandien (birželio 6 d.) vykstame pas 
Vilniaus „ūkininkus“ - į Veržuvą, kur yra 
vilniečių sodai. Anksčiau jie buvo val
stybiniai, kuriais galėjo naudotis - daugu
moje - vyresnioji karta. Dabar jie yra pri
vatūs. Sodai yra 9 akrų dydžio, apie 20 km 
nuo miesto. Jų čia daug, bet važiuojant 
siaurais, negrįstais keliukais, net nepastebė
si tarp medžių pasislėpusių mažų namukų.

Nespėjome net ateiti „prie arklio“, sutar
tinio susitikimo taško (dekoratyvinė skulp
tūra „Rytas“, suraiteliu ir žirgu),kai atvyko 
bičiulių kupiškėnų mašina ir mes neužilgo 
buvome Vilniaus sodų karalystėje. Ramu, 
tylu, tik vienas, kitas paukštis obelyse ar 
kriaušėse čiulba. Nėra įprastinio Vilniaus 
miesto automašinų ūžesio, triukšmo. Ir 
žmonių siaurose gatvelėse tik kur-ne-kur.

Malonūs šeimininkai, buvę kupiškėnai, 
aprodo savo ūkį, kurios dalis net paversta 
šiltadaržiu. Užplastikinių sienų augaagur- 
kai, pomidorai ir kitos daržų gėtybės... 
Šeimininkė - mėgėja retesnių gėlių ir 
daržovių, tad pas ją ežiose matome dar ir 
niekur nematytų augalų. Kai kurių net ir 
paragaujame!

Aplankome dar trejetą kaimyninių sodų 
- vieni už kitus gražesni, išpuošti lietu
viškais stogastulpiais ir kitais ornamen
tais. Anksčiau čia vykę net geriausio susi
tvarkymo konkursai. Ėję komisijos savai
tėmis, kol nuspręsdavo, kuris geriausias ir 
gražiausias kiemelis.

Bičiuliai pasakojo, kad dabar jie pensi
ninkai, ir daržovėmis aprūpina dar sūnaus 
ir dukros šeimas, gyvenančias kažkur to
limesnėse Vilniaus apylinkėse. Tik pava
kare išvykome iš malonių bičiulių „mažų
jų namų“, privaišinti ir pamatę ne tik jų 
gražiai tvarkomą sklypuką, bet ir gražią
sias apylinkes, su vienoje šių sodybų rajo
no pusėje bežvilgančiu ežerėliu. O miške 
spėjome rasti ir pirmąsias ūmėdes.

(Tęsinys sekančiame „M. P.“ nr.)
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Mintys Valstybės Dienos proga
Vytautas Patašius

Vėl švenčiame Lietuvos V alstybės Die
ną, liepos 6-tąją, minėdami Lietuvos val
dovo Mindaugo vainikavimą karaliumi 
1253-čiais metais.

Užsienio lietuvių tarpe ši šventė tik 
pradeda įsipilietinti. Jie pasitiko naująją 
šventę su nepasitikėjimu.Tuo nereikia ste
bėtis. Per ilgus tremties metus jie sėmėsi 
dvasinės stiprybės iš išsineštų Nepri
klausomos Lietuvos tradicijų, kurių viena 
buvo Tautos Šventė, rugsėjo 8-toji, per
sunkta Vytauto Didžiojo laikų romantika. 
Ne vienas užsienio lietuvis naujojoje 
šventėje įžiūrėjo bandymą sumenkinti tas 
tradicijas, suniekinti Vytauto Didžiojo 
reikšmę mūsų tautos ir valstybės istorijoje. 

: Ši pažiūra yra klaidinga. Abi šios šven
tės, liepos 6 - oji ir rugsėjo 8 - toji, yra gi
liai prasmingos, jungiančios didingos

momento uždaviniais ir siekiais.
Rugsėjo 8-toji, Tautos Šventė, įamžina 

istorinę Lietuvą pačioje jos galybės vir
šūnėje, valstybinio gyvenimo vidudie
nyje, kai jos sienos siekėBaltijos ir Juodą
ją jūras, kai Vytauto vietininkai valdė 
Kijevą ir Smolenską, kai Okos aukštupio 
(kunigaikščiai Maskvos pašonėje buvo jo 
vasalais, kai Maskvos didysis kunigaikštis 
buvo Vytauto globojamas, kad jo ne
skriaustų jo tėvo broliai.

Rugsėjo 8-oji tačiau Įamžino ne vien 
Lietuvos galybę, bet ir tragizmą, - tai 
Vytauto neįvykusio vainikavimo data, 
lenkų padaryta skriauda Lietuvai. Šis 
tragizmas pilnai atitiko 1930-tų metų nuo
taikas. Nors Lietuva džiaugėsi, stebuklin
gai prisikėlusi valstybiniam gyvenimui, 
ginklu atrėmusi kaimynų rusų, vokiečių 
ir lenkų užmačias ją vėl pavergti, bet 
džiaugsmas nebuvo pilnutinis. Sostinė 
Vilnius ir trečdalis užsibrėžtos Lietuvos 
Valstybinės teritorijos buvo Lenkijos val
džioje, gi lenkų intrigos nuodijo Lietuvos 
tarptautinius santykius su kitais kraštais.

Šiandien vyrauja kitokios nuotaikos, 
Vilnius yra neginčijama Lietuvos sostinė. 
Kaimyninė Lenkija neberodo priešišku-

mo, ji greičiau yra potenciali Lietuvos są
jungininkė prieš grėsmę iš Rytų. 1990-tais 
metais prisikėlusi ir į pasaulio valstybių 
šeimą įsijungusi Lietuva savo nuotaiko
mis yra artimesnė Mindaugo laikų val
stybei. Tada, 1253-čiais metais, Lietuva 
stovėjo ant savo valstybinio gyvenimo 
slenksčio, ką tik įsigijus, su karališku vai
niku, tarptautinį savo, kaip savarankiškos 
valstybės, pripažinimą.

Minėdami liepos 6-ąją, prisimename 
Lietuvos valstybės saulėtekį, žvelgdami 
ir į visą išauštančią dieną, į istorinės val
stybės vidurdienį Vytauto laikais, į sau
lėlydį aštuonioliktame šimtmetyje, į gū
džią naktį devynioliktame. Prisimename 
ir audras, kurias reikėjo atlaikyti, aukas ir 
pasišventimą tų, kurie dirbo ir kovojo dėl 
Lietuvos.

Kas atsitiko 1253 - čiaisiais metais?
Įvykęs vainikavimas - tai Mindaugo 

politinis laimėjimas, jo ilgų pastangų vai
sius, iškėlęs Lietuvos reputaciją užsieny
je, sustiprinęs Mindaugo statusą lietuvių 
tarpe.'Vainikavimas turėjo Lietuvos val
dovui tęsti valstybės vienijimo ir centra
lizacijos darbą.

Mindaugo laikų metraščiai irįvairūsdo- 
kumentai yra labai šykštūs savo žiniomis, 
ii' istorikai nesusitaria tarp savęs, kokią 
Lietuvą Mindaugas perėmė iš savo bro
lio Dausprungo, prieš jį valdžiusio Lietu
vos branduolį. Viena yra aišku, kad jau 
prieš Mindaugą prasidėjo Lietuvos vieni
jimas, ir kad Mindaugas jo galutinai neuž
baigė, tolimesnių sričių kunigaikščiams 
tik ribotai pripažįstant Mindaugo vyres
nybę. Tačiau, Mindaugui valdant, buvo 
peržengta ta riba, kuri skyrė kunigaikštijų 
sąjungą ar laisvos vasalinės struktūros 
valstybę nuo apjungtos valstybės - karai ijos.

Popiežius Inocentas IV, siųsdamas Min
daugui karališką vainiką, nepakėlė Lietu
vą į karalystę. Jis tik suteikė tarptautinį 
pripažinimą jau egzistuojančiai karalys
tei, Mindaugo įjungtai į krikščioniškų 
valstybių eiles.

Mindaugas priėmė krikštą 1251 m. ir 
tuoj, Livonijos ordinui padedant, išsiuntė 
kunigaikštiškos kilmės pasiuntinį Pamų 

su delegacija pas popiežių Inocentą IV, 
savo metu skelbusį kryžiaus žygius prieš 
prūsus ir lietuvius. Pamuš susitiko su po
piežiumi Milane ir išrūpino Apaštališko
jo Sosto tiesioginę globą Lietuvai, Lietu
vos vyskupijos įkūrimą 1251 m. liepos 17 
dieną ir karūną Mindaugui.

Metraščiai nemini vietovės, kurioje įvy
ko Mindaugo vainikavimas, bet istorikai

Vytautas Kašuba, MINDAUGAS
dabaryra linkę manyti,kad tai turėjo įvyk
ti Vilniuje ar Kernavėje. Kartu su Min
daugu buvo vainikuota ir jo žmona Mor
ta. Vainikavimo iškilmėse dalyvavo Kulmo 
vyskupas Heinrich Heidenreich, patepęs 
Mindaugą šventu ai iejumi, o Livonijos or
dino magistras Andrius von Stirland, po
piežiaus vardu priėmęs priesaiką iš Min
daugo, uždėjo jam karūną.

Po dviejų metų, 1255 metais, naujasis 
popiežius Aleksandras IV suteikė Mindau
gui teisę vainikuoti vieną išsūnų karalystės 
įpėdiniu.

Daug kur istorinėje literatūroje pažjit 
mima, kad Mindaugas buvo vienintelis 
Lietuvos karalius.Tai nėratikslu.Mindau- 
gas buvo vienintelis vainikuotas Lietuvos 
karalius.

Dabar įprasta visus trylikto ir ketu
riolikto šimtmečio Lietuvos valdovus titu
luoti "didžiaisiais Lietuvos kunigaikš
čiais", paremiant šią vartoseną įvairi aisar- 
gumentais. Istoriškai tai nėra pateisina

ma. Prieš Vytautą, šito titulo nėra vartojęs 
nei vienas Lietuvos valdovas, jis nėra už
tinkamas tų laikų metraščiuose ar doku
mentuose. Anksčiausiai "Didžiojo kuni
gaikščio" titulas užtinkamas Vytautodoku- 
mente, kuriame nėra pažymėta jo data, 
tačiau pagal turinį jis yra rašytas 1394 
metais (ar 1395 metų pradžioje). Atrodo, 
kad šį titulą Vytautui „nukalė“ Jogaila, 
1392 metais skirdamas jį savo vietininku.

Visuose išlikusiuose 14-to šimtmečio 
dokumentuose Lietuvos valdovai save 
tituluoja karaliais. Taip juos vadina ir 
metraštininkai, taip į Gediminą kreipėsi 
popiežius.

Pats Gediminas save titulavo Lietuvių 
ir Rusinu karaliumi ir Žiemgalos kuni
gaikščiu (arba panašiais šio titulo vari
antais). Atrodo, kad Algirdas, prisijungęs 
daug žemių Rytuose, norėjo išaiškinti sa
vo naujiesiems pavaldiniams, kad jo ran
gas aukštesnis už Maskvos didžiojo kuni
gaikščio, gi rusinai galėjo ir nesuprasti, 
kas aukštesnis: karalius ar didysis kuni
gaikštis. Tad Algirdas vartojo titulą: „Lie
tuvių karalius ir Rusinu vyriausias kuni
gaikštis".

Mūsų įžymusis istorikas Zenonas Ivins
kis, pradžioje gynęs „Didžiojo kuni
gaikščio“ vartoseną 13-to ir 14-to šimtme
čių valdovams, vėliau buvo pradėjęs ja 
abejoti. Jis žadėjo iš pagrindų išnagrinėti 
šį klausimą. Deja, neužilgo jis mirė, ne
spėjęs įgyvendinti šio pažado.

Mūsų istorikai turėtų kuo greičiau auto
ritetingai pasisakyti, rekomenduodami, 
kad nebūtų vartojamas "didžiojo kuni
gaikščio" titulas, kai kalbama apie Lietu
vos valdovus prieš 1392 - rus metus, nes ta 
vartosena neatitinka istorinei tikrovei.^-—

Iki Vytauto Didžiojo Lietuva neturėjo 
didžiųjų kunigaikščių, tik karalius. Lietu
va nebeturėjo karalių po Vytauto, kuriam, 
Jogaila 1429 metais, Lucko suvažiavime, 
sutiko perleisti iki šiol jo turėtą Lietuvių 
karaliaus (ir rusinu vyriausio kunigaikš
čio) titulą.

Neturėtume anksčiau laiko numarinti 1 
Lietuvai Mindaugo 1253-čiųjų meni di
plomatinį pasiekimą, iškreipdami istori
nę tikrovę.

Daugėja moksleivių ir studentų
Lietuvoje sparčiai daugėja mokslus 

einančių žmonių - įsigyti išsilavinimą 
siekiančių šalies gyventojų šiais moks
lo metais yra beveik 30 000 daugiau 
negu praėjusiais. Remiantis Statistikos 
departamento duomenimis, dabar yra 
717 000 besimokančiųjų, o prieš metus 
jų buvo 688 000. Daugiau kaip dešimt
metį mažėjęs, moksleivių ir studentų 
skaičius ėmė didėti 1994 metais, ir per
nai iš 10 000 Lietuvos gyventojų 1935 
mokėsi bendrojo lavinimo, profesinėse, 
aukštesniosiose ar aukštosiose mo
kyklose.

Kasmet vis daugiau Lietuvos jauni
mo, įgijusio pagrindinį ar vidurinį iš
silavinimą, siekia aukštesnio mokslo. 
1997 metais 98.8% baigusiųjų pagrin
dinę mokyklą - devynias klases - mokėsi 
toliau, o iš baigusiųjų vidurinę mokyk
lą tokių buvo 84.5%.

Didesnė dalis baigusių devynias kla
ses - 68% toliau mokosi vidurinėje 
mokykloje, o beveik pusė - 45% - abitu
rientų stoja į aukštąsias mokyklas. 
Mažėja profesinių mokyklų populiaru
mas. Mokyklų nelanko 4% nepil
namečių.

Kita vertus, dalis nepilnamečių dėl 

įvairių priežasčių nebaigia privalomo
jo devynmečio mokslo. Statistikos de
partamento balandžio mėnesio duome
nimis, šiais mokslo metais mokyklos 
nelankė 23 000 mokyklinio amžiaus ne
pilnamečių, o tai sudaro 4% visų Lie

tuvos vaikų nuo 7 iki 15 metų. Didžioji 
šių vaikų dalis -16 000, arba 68% - yra 
7-10 metų ir nelankė pradinių klasių. 
Iš jų 13 000, arba 85% - kaimo vaikai.

Per mokslo metus dėl įvairių prie
žasčių mokslo nebaigia ir mokyklas pa

lieka daugiau nei 1 % bendrojo lavini
mo, beveik 9% profesinių mokyklų 
moksleivių, 11% aukštesniųjų ir 12% 
aukštųjų mokyklų studentų.

Mokosi ir dirba
Vis daugiau moksleivių ir studentų 

nori tuo pačiu metu mokytis ir dirbti. 
Todėl populiarėja vakarinis ir neaki
vaizdinis švietimas.

Suaugusiųjų vakarinėse bendrojo la
vinimo mokyklose auklėtinių skaičius 
per pastaruosius kelerius metus išaugo 
beveik dvigubai, nors tokių mokyklų 
sumažėjo nuo 30 iki 24. Todėl steigia
mos vakarinio mokymo klasės dieninė
se mokyklose. Vis daugiau studentų 
renkasi vakarines ar neakivaizdines stu
dijas ir aukštesniosiose bei aukštosiose 
mokyklose.

Statistikos departamento specialistų 
teigimu, Lietuvos merginos yra labiau 
negu vaikinai linkusios siekti aukštes
nio išsilavinimo.

Berniukų yra daugiau tik pradinėse ir 
pagrindinėse klasėse, kadangi jų dau
giau gimsta ir ateina į mokyklas. Tačiau 
jau vyresnėse klasėse merginos įgyja 
ryškią persvarą: 10 -12 klasėse šimtui 
vaikinų tenka 139 merginos, aukštes
niosiose mokyklose -196, o aukštosiose 
- 137 merginos.

Užsieniečiai - į Lietuvą 
lietuviai - į užsienį
Studijuoti Lietuvos aukštosiose mo

kyklose atvyksta vis daugiau užsienio 
jaunimo, tvirtina Statistikos departa
mento specialistai.

Šiuo metu Lietuvoje mokosi 363 stu
dentai iš 37 pasaulio valstybių. Dau
giausia - net 75% - jų atvykę iš Azijos.

Eltos duomenimis, daugiau kaip pusė 
- 53% - visų užsieniečių studijuoja Kau
no medicinos akdemijoje. Vilniaus pe
dagoginį universitetą pasirinko 17% 
atvykusiųjų, o Vilniaus Gedimino tech
nikos universitetą - 9%.

Tuo tarpu nemažai Lietuvos studentų 
studijuoja užsienyje. Praėjusiais moks
lo metais su aukštųjų mokyklų siunti
mais 35 užsienio šalyse stažavo 760 
studentų iš Lietuvos - tris kartus dau
giau negu 1993 metais. Dažniausiai 
studentai iš Lietuvos savo žinias gilino 
Vokietijoje, Švedijoje, Lenkijoje, Suo
mijoje, Prancūzijoje, Danijoje ir JAV.

Daug lietuvių užsienyje studijuoja ir 
neturėdami aukštųjų mokyklų siunti
mo. Tai patvirtina pernai UNESCO iš
leistas statistikos metraštis, kuriame 
skelbiama, kad užsienio šalių aukšto
siose mokyklose studijavo virš 1800 
jaunuolių iš Lietuvos. ELTA
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Kas daroma su KGB bylomis?
Red. Po Kovo Vienuoliktosios Lietuvoje dar buvo likę daug įvairių KGB bylų 

ir dokumentų, kuriuos visiškai į savo rankas Lietuvos valdžia perėmė tik po Mas
kvos pučo žlugimo 1991 m. rugpjūčio mėnesį. Bet besikeičiant Lietuvos vy
riausybėms, kilo aštrūs ginčai dėl likusio KGB archyvo valdymo ir naudojimo. 
Valdžioje esant LDDP, tremtiniai bei politkaliniai ir "dešinieji" apskritai prieši
nosi LDDP bandymams archyvą padaryti beveik neprieinamu tyrimui. Po kelerių 
metų rinkimus laimėjus "dešiniesiems", KGB archyvo tvarkymui ir naudojimui 
buvo sukurta speciali institucija, pavadinta "Lietuvos gyventojų genocido ir re
zistencijos tyrimo centru". Apie šio Centro darbus, atsakydama į "Mūsų Pasto
gės" klausimus, pasakoja istorikė Nijolė Gaškaitė - Žemaitienė. Ji yra išspausdi
nusi daug straipsnių, dalinai redagavo "Laisvės kovų archyvą ", o pernai pasiro
dė jos stambus istorinis veikalas "Pasipriešinimo istorija: 1944 -1953 metai".

„M.P.“ Pirmiausia, prašytume api
būdinti dabartinį Tyrimų centro pobūdį 
ir darbą.

N. Žemaitienė: Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo centro 
(LGGRTC) direktore praeitais metais bu
vo paskirta Dalia Kuodytė, iki tol leidusi 
Tremtinių ir politinių kalinių sąjungos 
leidinį „Laisvės kovų archyvas“, tyrinėju
si partizanų kovas, dirbusi šios sąjungos 
įkurtame Genocido ir rezistencijos muzie
juje Kaune. 1997 m. buvo priimtas ir nau
jas Centro įstatymas, suteikiantis daugiau 
įgaliojimų šiai įstaigai. Dabar Centras ga
li pats iškelti baudžiamąsias bylas už 
genocido vykdymą, o taip pat aktyviai 
bendradarbiauti su prokuratūra, tiriančia 
tokias bylas. Be to, Centras sudarė ben
drą su Valstybės archyvu Valdymo meto
dinę tarybą, kuri rūpinsis buvusio KGB 
archyvo saugojimu, tvarkymu,naudojimu 
(ikitol šį archyvą valdė tik Valstybės 
archyvas, o genocido tyrimu užsiimantis 
Centras galėjo juo naudotis tik tiek, kiek 
leido archyvo valdytojas). Įstatymu prie 
Centro buvo prijungtas ir Genocido aukų 
muziejus (iki tol priklausęs Kultūros mi-

* nisterijai).-{-Gentrą .įjungtas ir Represijų 
tyrimo skyrius, buvęs prie Mokslų akade
mijos sociologijos instituto (kadaise įkur
tas prof. Juliaus Juzeliūno, vadovaujamas 
Birutės Burauskaitės, leidžiantis trem
tinių, žuvusiųjų, įkalintųjų vardyną). Tai
gi, dabar Centras sukoncentravo visus ty
rimus ir organizacijas vienoje vietoje, to
dėl galima geriau pasinaudoti sukaupta 
informacija. Be to, priėmus 1997 m. ati
tinkamus įstatymus, Centras pradėjo vyk
dyti visai naujas funkcijas: jis pripažįsta 
partizanams kario - savanorio, o kitiems 
pasipriešinimo dalyviams - laisvės kovų 
dalyvio ar nukentėjusiojo statusą, teikia 
siūlymus dėl jų apdovanojimų. Tad dabar 
teisiškai yra įvertinti tie, kurie kovojo už 
Tėvynės laisvę. Centras pats inicijuoja ar 
dalyvauja ir kuriant įstatymus, numatan
čius atsakomybę ar apribojimus tiems, 
kas dalyvavo genocido vykdyme bei 
kolaboravo su okupacine valdžia (kol kas 
šie įstatymai sunkiai skinasi kelią ir 
praktiškai neveikia), o taip pat įvertinan
čius įvairių okupacinių žinybų nusi
kalstamą veiklą.

Be visų šių naujų funkcijų, Centras 
tyrinėja okupacinio laikotarpio istoriją, 
leidžia įvairius leidinius (periodinį žur
nalą „Genocidas ir rezistencija“ ir kt.), 
koordinuoja paminklų statybą bei 
rūpinasi atmintinų vietų įamžinimu, 
renka fono- ir foto- medžiagą, rengia 
konferencijas, minėjimus ir t.t.

Užsienio lietuviams kartais 
sunku susigaudyti, kas darosi Lietuvo
je. Kodėl buvo iškilusi įtampa tarp Vy
tauto Skuodžio ir tremtinių organizacijų?

N. Žemaitienė: Įtampa tarp p. Vytauto 
Skuodžio ir tremtinių organizacijų nebu
vo asmeninė p. Skuodžio problema. Ji kilo 
dėl buvusių komunistų noro kuo ilgiau
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boję, o kitą - iš Lietuvos Respublikos - so
cialinę pensijąuž darbo stažą (jiems įstaty
mu yra garantuotas socialinis aprūpini
mas kaip ir bet kurioje įstaigoje dirbu
siems žmonėms).

Taigi, tik pastaruoju metu išaiškėjus, 
kad dauguma KGB darbuotojų įsitaisė

Kaip rašyti?

Nijolė Gaškaitė - Žemaitienė.

netyrinėti okupacinės valdžios nusikalti
mų ir atskirti buvusius KGB archyvus 
nuo tyrinėtojų (iki 1992 m. pabaigos šie 
archyvai buvo parlamentinės komisijos 
KGB veiklai tirti žinioje). LDDP laimėjus 
1992 m. rinkimus, KGB archyvai buvo 
perduoti Valstybiniam archyvui, kurio di
rektoriumi buvo paskirtas Gediminas Il
gūnas. Archyvus nutarė iškeldinti iš KGB 
rūmų į naują pastatą (persikraustymo ir 
tvarkymo pretekstu galima buvo juos 
neribotam laikui uždaryti). KGB rūmai 
buvo atiduoti teismams, kapitališkai re
montuojant rūmus išnyko buvusių kalinių 
ir jų kančių pėdsakai (liko autentiškas dar 
nesuremontuotas tik vienas pastato spar
nas). Kad šiems planams nepasipriešintų 
Centras, reikėjo, kad ir jis būtų LDDP 
valdomas.Tuo metu galiojusiame Centro 
įstatyme buvo numatyta tam tikra Centro 
apsauga nuo komunistų kontrolės: direk
toriaus kandidatūra turėjo būti pasiūlyta 
politinių kalinių ir tremtinių organizacijų. 
Buvo siūlytos bene šešios kandidatūros 
(istorikų, mokslininkų, ieškant kompro
miso su valdžia - net gana apolitiškų, bet 
padorių žmonių), tačiau jokia kandida
tūra LDDP vyriausybei ir Seimui netiko. 
Pagaliau LDDP dauguma pakeitė Centro 
įstatymą taip, kad kandidatūros neberei
kėjo derinti su tremtinių organizacijomis, 
irpaskyrė Centro direktoriumi p. V. Skuodį. 
Šios aplinkybės, o taip pat p. V. Skuodžio 
ir politinių kalinių požiūrių į bendradar
biavimą su komunistine administracija 
(tiek 1992-1996 m., tiek jam kalint konc- 
lageriuose) nesutapimas buvo jų prie
šiškumo priežastimi. Drįstu teigti, kad 
lojaliai LDDP valdžios atžvilgiu nusi
teikusių asmenų paskyrimas Valstybės ar
chyvo ir Centro vadovais padėjo užtušuo
ti, uždelsti nusikaltimų žmoniškumui ty
rimą ir įdiegti visuomenei požiūrį, kad 
tarp budelio ir aukos tam tikra prasme nė
ra skirtumo. Ir dabar kai kurie politiniai 
veikėjai propaguoja nuomonę, kad vie
šas įvardijimas - laisvės kovotojų ir juos 
persekiojusių - skaldo visuomenę, kad tos 
labai nedidelės (132 litai) laisvės kovų da
lyvių ir nukentėjusiųjų pensijos suprieši
na žmones ir t.t. Tuo tarpu tie veikėjai tyli, 
kai buvę sovietiniai kariškiai ir KGB dar
buotojai gauna dvi dideles pensijas: vieną 
- iš Rusijos už tarnybą atitinkamoje žiny-

Vytautas Doniela
Pagyvėjus ryšiams su Lietuva, at

sirado šiek tiek sumaišties rašybos 
taisyklėse, kurių išeivija laikosi jau ke
liasdešimt metų. Tradiciškai išeivija 
rašo, pvz. Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė, Australijos Lietuvių Fondas, 
Mūsų Pastogė ir t.t., - vadinasi, di
džiosiomis raidėmis yra rašomi tikrinių 
pavadinimų visi sudėtiniai žodžiai. Bet 
dabar išeivijos spaudoje kai kur pasi
rodo Pasaulio lietuvių bendruomenė, 
Australijos lietuvių fondas, Mūsų 
pastogė ir t.t. Korespondentai nebežino, 
kaip savo laikraščiams rašyti, o skai
tytojų tarpe kyla susierzinimo, net pyk
čio. Man rodos, šią problemą galima 
išspręsti, bet pirma reikia suprasti, kaip 
ji atsirado.

Prieškarinėje Lietuvoje tikriniai pa
vadinimai buvo rašomi didžiosiomis 
raidėmis, nors pavadinimas susidėtų iš 
kelių žodžių: Lietuvos Bankas, Pašto 
Valdyba, Vilniui Vaduoti Sąjunga ir t.t. 
Tokia rašysena daugmaž sutapo su „va
karietiška“ tradicija. Jos pagrindas -lo
giškas sugretinimas su asmenų vardais 
(Jonas Jonaitis), nes tiek asmens vardas, 
tiek organizacijos ar institucijos pavadi
nimas nusako tam tikrą specifinį objek
tą. Tokia rašysenos tradicija yra tęsia
ma ir išeivijoje: Amerikos Lietuvių Ta
ryba, Adelaidės Lietuvių Namai, ALB 
Melbourno Apylinkės Valdyba, Tėviškės 
Aidai ir t.t. Abejonių dėl didžiųjų rai
džių rašymo nekildavo dar ir todėl, kad 
prieškarinė lietuviškoji tradicija dar 
daugmaž sutapo su pavadinimų rašy
mu ir anglosaksų (bendriau, Vakarų) 
pasaulyje: New YorkTimes, Sydney City 
Council, Art Lovers Society ir t.t.

Bet iš kur dabar išeivijon pučia nauji 
vėjai? Atsakymą pirmoje eilėje suteikia 
istorija. Visai kita tikrinių pavadinimų 
rašybos taisyklė buvo įvesta Lietuvon 
sovietų okupacijos metu. Pagal tą tai
syklę, tikrinių pavadinimų didžiąsias 
raides daugumoje pakeitė mažosios rai
dės: Fizikos ir matematikos institutas, 
(laikraštis) Kauno tiesa, LTSR rašytojų 
sąjunga ir t.t. Skirtumas tarp didžiųjų 
ir mažųjų raidžių išreiškė politinę svar
bą ir buvo susietas su komunistų par
tijos bei sovietų valdžios pagerbimu. 
Didžiosiomis raidėmis buvo rašomi su
dėtiniai žodžiai tik tuose pavadini
muose, kurie nusakė kompartijos ir so
vietų valdžios aukščiausius organus. 
Šitą taisyklę nurodydavo sovietų laiko
tarpio rašybos vadovėliai (žr. įrėmintą 
tekstą): 

5. Aukščiausiųjų tarybinių valstybinių įsialgų, partinių ir vi
suomeninių organizacijų sudėtinių pavadinimų visi žodžiai, išsky
rus žodį partija, rašomi didžiąja raide: Tarybų Sąjungos Komunis
tų partija (TSKP), Tarybų Sąjungos Komunistų partijos Centro 
Komitetas (TSKP Centro Komitetas), Lietuvos Komunistų partija, 
Lietuvos Komunistų partijos Centro Komitetas, TSRS (Lietu
vos TSR) Aukščiausioji Taryba, TSRS (Lietuvos TSR) Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumas, TSRS Aukščiausiosios Tarybos Sąjungos 
Taryba, TSRS Aukščiausiosios "’arybos Tautybių Taryba, TSRS (Lie
tuvos TSR) Ministrų Taryba, Visasąjunginė Lenino Komunistinė 
Jaunimo Sąjunga (VLKJS), Visasąjunginės Lenino Komunistinės 
Jaunimo Sąjungos Centro Komitetas, Lietuvos Lenino Komunistinė 
Jaunimo Sąjunga (LLKJS), Lietuvos Lenino Komunistinės Jaunimo 
Sąjungos Centro Komitetas, Visasąjunginė Profesinių Sąjungą 
Centro Taryba, Lietuvos Respublikinė Profesinių Sąjungų Taryba.
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dirbti ginkluotose bankų, įvairių bendro 
vių apsaugos tarnybose ir net užsieni 
padirbtų dolerių platinimu, pradėtas svars
tyti įstatymas dėl apribojimų užimantati 
tinkamas pareigas.

(Tęsinys sekančiame "M.P." nr.)

Didžiosios raidės buvo skiriamos it 
kitiems komunistiniu požiūriu itin svar
biems įvykiams ar objektams, pvz. „Jo 
atmintyje tebespindi Didysis Spalis", 
„Partija ir Vyriausybė nuolat rūpinai 
darbo žmonių gerove".

Bet visų kitų, „žemesnių“, institucija 
pavadinimuose didžioji raidė buvo ski
riama tik pirmajam žodžiui, o likusieji 
žodžiai - rašomi iš mažosios raidės: 
Kauno politechnikos institutas ir t.t! 
Šitos taisyklės buvo griežtai ir kruopš
čiai laikomasi. Nors bendroji taisyklė 
buvo randama praktiškai kiekviename 
kalbos vadovėlyje, specialus vadovas 
suteikdavo platesnį paaiškinimą. Pa
vyzdžiui, „Trumpas dokumentų įfor
minimo ir rašybos žinynas“ (Vilnius, 
1970), iš kurio buvo paimtas čia įrė
mintas tekstas su pavyzdžiais, didžiųjų 
ir mažųjų raidžių rašybai skiria net 30 
puslapių ir keletą šimtų pavyzdžių.

Kai didžiųjų ar mažųjų raidžių var
tojimas priklauso nuo pareigybės (ben
driau, nuo politinio svorio), rašybos tai
syklė darosi gana komplikuota. Daug 
paprastesnė yra anglosaksų kraštuose 
įsitvirtinusi rašybos taisyklė: jei pava
dinimas yra tikrinis, tai kiek žodžių ja
me bebūtų, visi jie rašomi iš didžiosios 
raidės, lygiai kaip asmuo rašomas John 
Johnson, nežiūrint,ar jis būtų ar nebūtų 
svarbus politiškai.

Dabartinėje Lietuvoje tebegalioja 
sovietmečiu įvesta ir kadaise politiškai 
(ideologiškai) grįsta taisyklė, nors 
dabarties paaiškinimuose šios taisyklės 
kilmė neminima. Todėl nenuostabu, kad 
jei kas nors tokią sovietinės kilmės ra
šyseną nori perkelti į išeivijos spaudą 
kyla aštri reakcija. Priekaištas paprastas: 
išeivija pusę šimtmečio kovojo prieš 
sovietinius principus, o dabar kažkas nori 
juos bent dalinai priimti!

Verta pastebėti, kad rašybos klausi
mu nepasitenkinimo kyla ir pačioje Lie
tuvoje. Vieniems minėta taisyklė nepri
imtina todėl, kad ji sovietinės kilmės. 
(Viena kita organizacija savo sudėtinį 
pavadinimą jau rašo iš didžiųjų raidžių.) 
Kitiems, susipažinusiems su Vakarų 
kalbomis ir rašybos taisyklėmis, anglo
saksiškoji ar daugmaž vakarietiškoji 
taisyklė atrodo logiškesnė ir daug pa
prastesnė. Jau matyti, kaip viena kita 
institucija ar net valdžios įstaiga, kuri 
turi ryšių su Vakarais, savo sudėtinį pa
vadinimą pradeda rašyti iš didžiųjų rai
džių (Lietuvos Valstybinė Privatiza
vimo Agentūra ir t.t.), nes tokiu būdu 
daug patogiau jį versti, sakysim, į anglų
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Klubo nariui

A. f A. Vincui Vilkaičiui
mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai Marijai, sūnui Bert, 
anūkams ir visiems artimiesiems.

Canberros Lietuvių Klubo Valdyba

A. f A. Vincui - Kęstučiui Vilkaičiui
mirus, jo žmonai Marijai, sūnui Norbertui ir giminėms Lietuvoje 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Cauberros lietuvių pensininkų
grupė "Paguoda"

A. f A. Vincui Vilkaičiui
mirus, žmonai Marytei, sūnui Norbertui ir artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Magdalena Migevičieuė,
Irena ir Algis Uodaičiai

/iefni & Pagerbdami
A. t A. Vincą Kondracką,

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 40 dolerių.
Kriipų šeima

A. f A. Vincui Kondrackui
mirus, reiškiame nuoširdžia užuojautą žmonai Bronei, duk
roms Janinai, Irenai, Reginai, sūnui Romui ir jų šeimoms bei 
artimiesiems.

Algimantas, Vilija, Jolita, 
Arūnas Burneikiai ir Ona Grušienė

Vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 50 dolerių.

A. f A. Algimantui Paltarokui 
mirus Lietuvoje, velionio sesę Moterų Drauguos Valdybos na
rę Daną Skorulienę su šeima skausmo valandoje giliai užjau
čiame.

Sydnėjaus Lietuvių Moterų 
Soe. G - bos Draugija

Vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 20 dolerių.

A. f A.Vincui Kondrackui
mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai Bronei, sūnui Ro
mui, dukroms Janinai, Irenai ir Reginai bei jų šeimoms.

Sydnėjaiis lietuvių pensininkų
klubas "Neringa"

A. f A. Vincui Kondrackui
įnirus,

vietoj gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 20 dolerių.
S. ir O. Abroinaviėiai

VM zi A. f A. Vincui Kondrackui
įnirus,

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 20 dolerių.
Angelė Laukaitis su šeima

A. f A. Vincui Kondrackui
mirus, p. Bronei Kondrackienei ir visai šeimai reiškiame gi
lią užuojautą.

Bronius ir June Dambrauskai

A. f A. Vincui Kondrackui
mirus, nuoširdžią užuojautą žmonai, dukroms, sūnui ir jų 
šeimoms reiškia

Basčių šeima

A. f A. Algimantui Paltarokui 
mirus Lietuvoje, nuoširdžiai užjaučiamojo seserį Danutę Sko
rulienę ir visus artimuosius.

Janina ir Vvtantas Deikai

A. f A. Vincui Vilkaičiui
mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai Marytei, sūnui Nor
bertui ir visiems artimiesiems.

Janina ir Vytautas Deikai

■>iii<lira žinia
Gauta žinia, kad birželio 30 dieną mirė sydnėjiškis visuomenininkas ir dainos 

mylėtojas Vytautas Asevičiiis - Aras, gyvenęs Balgowlah Heights 
priemiestyje. Laidotuvės prasidės pamaldomis Sacred Heart Chapel, Rookwood 
Cemetery, liepos 6 dieną (pirmadienį) 2 vai. po pietų. "M.P." inf.

A. f A. Vincui Kondrackui
mirus, giliam liūdesy likusiems žmonai, dukroms, sūnui ir 
visiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Danutė ir Stasys Skaruliai

Lciišlccai redakcijai
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Kaip rašyti?
kalbą.

Didelis sovietinės taisyklės minusas 
yra ir tai, kad ji suplaka tikrinę ir ben
drinę prasmę: ką reiškia Lietuvos ban
kas'! Ar tai centrinis valstybinis bankas, 
ar tai tik vienas iš bankų Lietuvoje, 
kitaip sakant, tik lietuviškas bankas? 
Dviprasmiškumo išvengiama, jei rašo
ma „vakarietiškai“ Lietuvos Bankas.

Stipriausias spaudimas pakeisti so
vietinės kilmės rašybos taisyklę gal ir 
kils iš komercinių sluoksnių, kurie sa
vaime artėja prie vakarietiškų įpročių 
ir į rašybos klausimą žiūrės iš praktiško 
taško. Be to, sovietinės taisyklės jau 
keičiamos ir kitose srityse. Pavyzdžiui, 
laiškai pagal sovietinę taisyklę buvo 
adresuojami pirmiausia nurodant vals
tybę ar sritį, miestą, gatvę ir tada as
menį (adresatą). Dabar jau pereita prie 
vakarietiško modelio, pirma rašant 
asmenį (adresatą), tada gatvę, miestą ir, 
jei reikalinga, valstybę. Reikia manyti, 
kad laikui bėgant bus pakeista ir da
bartinė Lietuvoje galiojanti taisyklė 
kaip rašyti tikrinius sudėtinius pava

dinimus,-nors kiekviena tradicija yra 
patraukli todėl, kad prie jos jau pri
prasta.

Išeivijai neverta pereiti iš logiš— 
kesnės ir todėl pranašesnės „vakarie
tiškos“ rašybos į taisykles, kurios buvo 
grįstos politiškai. Pasiliekant prie tų 
taisyklių, kurių yra laikomasi išeivi
joje, reikia pasilikti ir prie tiesioginio 
svetimų tikrinių pavadinimų perrašymo: 
Sydney Morning Herald (ne: Sydney 
morning herald) ir t.t. Taip pat nekeisti 
pavadinimų, kurie buvo vartoti prieška
rinėje Lietuvoje. Jei tada buvo Lietuvos 
Bankas, Žemės Ūkio Ministerija, 
Vilniui Vaduoti Sąjunga ir t.t., tai istori
niuose rašiniuose tuos pavadinimus 
rašyti jų nekeičiant.

Tačiau jei dabartinėje Lietuvoje 
rašoma Vakarų bankas, Lietuvos rytas 
ir t.t., šituos pavadinimus dera taip ir 
perrašyti išeivijos spaudoje, nes prie
šingu atveju Lietuvoje vartojami pava
dinimai būtų falsifikuojami. Ir at
virkščiai, būtų džiugu jei Lietuvoje ne
būtų pakeičiami įprastiniai išeiviški 
pavadinimai: juk vienas iš išeivijos 
laikraščių vadinasi ne Mūsų pastogė, 
bet Mūsų Pastogė.

Gerb. Redaktoriau, 
susidomėjęs skaičiau p. Donato Sku

čo įspūdžius iš Australijos (MP, Nr. 24, 
1998.6.22). Kalbėdamas su red. B. Ža
liu, svečias aptarė ir „Mūsų Pastogės“ 
galvosūkį: ar pagaliau ateity teks 
spausdinti bent dalį angliškai, ar išvis 
sustabdyti laikraštį?

Gal šia proga reikėtų pridurti, kad - 
šalia „Mūsų Pastogės“, „Tėviškės Ai
dų“ ir poros vietinių biuletenių lietu
vių kalba, mes Australijoje jau turime 
du lietuviškus periodinius leidinius 
anglų kalba: „Jaužinias“ ir „Lithuanian 
Papers“. Abu žurnalai skiriami lie
tuviškos dvasios žmonėms, kurie 
neskaito lietuviškai, bet turi giminystės 
arba draugystės ryšį su Lietuva. 
„Jaužinios“ yra spausdinamos dviem 
kalbom - todėl šis žurnalas yra tarsi til
tas tarp kalbančių lietuviškai ir ang
liškai.

Įdomu, ar ponas Skučas turėjo progą 
susipažinti su „Jaužiniomis“ ir „Lit
huanian Papers“ ir pasiimti pavyz
džius į Ameriką? Juk šie leidiniai irgi 
yra uolūs nariai mūsų lietuviškos spau
dos šeimoje. Jeigu norime, kad jie iš
liktų, reikia juos nuolat garsinti ir rem

ti - visur, ir kiekviena proga.
Algis Taškūnas

Gerb. Redaktoriau,
"Mūsų Pastogės" skaitytojams turbūt 

bus įdomu sužinoti, kad p. Elenos 
’ Jonaitienės knyga "Elena's Journey" jau 
’ rado atgarsį ir Lietuvoje. Pavyzdžiui, 

"Lietuvos ryte" ją aprašė žurnalistė Ri
ta Baltušytė, cituodama australės 
literatūros kritikės Elisabeth Wynhau- 
sen ir rašytojos Amy Witting labai pa- 

‘ lankius pasisakymus. Rita Baltušytė 
’ pateikia ir knygos santrauką, o savo 
1 straipsnio įvade rašo:

"Praėjusiais metais Australijos skai- 
■ lomiausių autorių dešimtuke kelis 
' mėnesius išsilaikė nauja pavardė - Ele

na Jonaitis. Tikriausiai būtų išsilaikiu- 
1 si ir ilgiau, jeigu jos atsiminimų kny

ga "Elenos kelionė" ("Elena's Journey"), 
graibstyte išgraibstyta iš knygynų, bū
tų išleista didesniu negu 6 tūkst. eg- 

i zempliorių tiražu. Be derybų rankraštį 
nupirkusi didelė Melburno leidykla 
"Text Publishing " netrukus leidimą pa- 

i kartos, autorei mandagiai, bet primyg
tinai primindama, kad iš jos kaip gali
ma greičiau tikimasi tęsinio, nepakenktų 
ir trečia knyga".

Vincas Augustinavičius, Vilnių. 
"Mūsų Pastogė" Nr.26 1998.7.6 psl. r
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FO RMACIJA SYDNĖJAUS LIETUVIŲ

Valstybės Šventės Minėjimas Canberroje
Šiemet Valstybės Šventės Minėjimas įvyks sekmadienį, liepos 12 d., Lietuvių 

Klube, 2 vai. p.p. Programoje žada dalyvauti ką tik iš Lietuvos sugrįžęs dr. A. 
Kabaila. Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Pranešimas Melburno lietuvių pensininkų sąjungos nariams, sekantis susi
rinkimas įvyks liepos mėn. 14 dieną._ ______________________ __ jA.S^ _

Adelaidė: dėmesio! Visas organizacijas ir pavienius asmenis prašome

įsidėmėti, jog ALB Adelaidės Apylinkės valdybos š. m. rugsėjo 13 d. numatytas 
susirinkimas, atstovų rinkimui į ALB Tarybą, yra nukeltas į š. m. rugsėjo 20 d.

ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

NAMUOSE
16 - 18 East Terrace, BANKSTOWN, 

Tel. 9708 1414, faksas (02) 9790 3233.

Vaikų "DISCO"
Sydnėjaus Lietuvių namuose liepos 

mėn. 26 d.
Laikas: 2.30 vai. p.p. ■ 4.30 vai. p.p. 

Vaikams bus muzika, šokiai, prizai, 
dešrelės ir saldūs gėrimai.

’’Talka Lietuvių Tautai”
Sydnėjiškis Jonas P. Kedys įsteigė 

fondą, pavadintą „Talka Lietuvių 
Tautai“. Plačiai Lietuvoje paskleista
me atsišaukime jis išreiškia susirūpi
nimą, kad jau šešti metai Lietuvos 
gyventojų mirtingumas viršija gims
tamumą. Todėl yra būtina remti gausias 
lietuvių šeimas. Fondo veiklos pradžiai 
J. P. Kedys kasmet skiria 15 000 Lt., ir 
tikisi, kad fondo tikslas patrauks ir ki
tus rėmėjus. Tarp kelių sąlygų, pa
grindinė yra ši: parama skiriama tik 
lietuvių kilmės šeimoms, auginančioms 
5 ar daugiau vaikų; visi vaikai turi būti 
iš vienų vedybų. Kadangi atsišauki
mas skiriamas Lietuvai, fondo steigėjo 
adresas yra: J. P. Kedys, Krivių g. 19a 
bt. 6, Vilnius, tel. 25 47 92.

Tuo pačiu atsišaukimu J. P. Kedys 
kviečia valyti lietuvių kalbą šalinant 
svetimžodžius. Tekste sakoma: "Jeigu 
1918 - 1940 metų kalbininkus atvesta
me į dabartinį Seimą, tai jiems prireik
tų vertėjo, nes jie vargu ar suprastų, ką 
tie „deputatai" čia pusiau angliškai

„analizuoja“... Dar sunkiau be angliš
ko žodyno jiems būtų suprasti mūsų 
spaudą. Esant tokiai lietuvių kalbos 
padėčiai ir jai kasdien blogėjant, pra
nešu, kad asmeniui ar asmenims, pa
sidarbavusiems kovojant prieš svetim
žodžius, parašius tuo klausimu straips
nį, mokslinį darbą ar kitą veikalą, per
skaičius pranešimąperradiją, TV, pa
ruošus paskaitą ar paskaitų, dalyvavus 
viešuose susirinkimuose, ypač rinkimų 
metu, reikalavus iš kandidatų viešų pa
sisakymų dėl svetimžodžių vartojimo ir 
kt., visiems, sėkmingai prisidėj tįsiems 
prie aukščiau minėtos veiklos, bus 
skiriama piniginė auka nuo 50 Lt. iki 
2000 Lt., priklausomai nuo atlikto dar
bo. Galutinę apdovanojimo sumą už 
šios srities darbus nustatys speciali ko
misija, kurią pakvies „Talka Lietuvių 
Tautai“ steigėjas kiekvienais metais. 
Pirmasis šios lietuvių kalbos valymo 
talkos dalyvių vertinimas ir pagerbimas 
numatomas 1999 m. liepos mėnesį“.

„M.P.“ inf.

Svarbus pranešimas
Dėl glaudesnio bendradarbiavimo, Sydnėjaus Lietuvių Klubas pageidauja, kad 

visos Sydnėjaus lietuviškos organizacijos, kurios nori naudotis klubo patalpomis, 
palikite klubo raštinėje organizacijai vadovaujančio asmens vardą, pavardę ir 
telefono numerį bei adresą.

Norint šį klubą išlaikyti, Klubo valdyba priversta klubo patalpas nuomoti kita
taučiams. Nors šis klubas yra Sydnėjaus Lietuvių Klubas, tačiau kas norite pasi
naudoti klubo patalpomis - paskaitoms, minėjimams, vakaronėms, vestuvėms ir kt. 
- nelaukite iki paskutinės minutės, užsisakykite Jums reikalingas patalpas klubo 
raštinėje kiek galima anksčiau.

Ketvirtadienio vakarais Lietuvių Klube vyksta 
biliardo (POOL) varžybos. Kiekvieno vakaro 
laimėtojams bus įteikta dovana.

Rajoninė skautų stovykla!
Pasibaigus 20 - sioms Lietuvių dienoms Geelonge, sekančią dieną, t.y. 1999 m. 

sausio 2 - rą, ukrainiečių skautų stovyklavietėje "Sokil" prasidės Australijos ra
jono lietuvių skautų stovykla. Ši stovykla bus lyg ir tęsinys Tautinių stovyklų, ku
rios šiais metais vyksta Lietuvoje ir Amerikoje. Australijos rajono stovykla bus 
pagerbimo - prisiminimo stovykla. Jos metu pagerbsime politikoje ar kituose 
darbuose bei sporte pasižymėjusius lietuvius žmones. O tokių žmonių mes turime 
labai daug. Stovykla baigsis sausio 10 - tą dieną. Vilkiukai ir paukštytės bus 
apgyvendinti po stogu, visi kiti - skautai ir skautės, vyčiai - vyresnės skautės bei 
skautininkai - gyvens palapinėse. Rajono vadija kviečia visus jaunuolius bei 
jaunuoles dalyvauti stovykloje, netgi ir tuos, kurie iš viso skautams nepriklauso. Jie 
galėtų praleisti laiką kartu su skautais, dalyvauti skautų užsiėmimuose, skautų 
programoje ir 1.1. Stovyklai vadovaus LSS Australijos rajono vadas v.s. Henrikas 
Antanaitis.

Daugiau informacijos apie stovyklą bus pranešta vėliau.
L.B.

kodas
Susidomėjusiems korespondentams ir skaitytojams paaiškiname mūsų pašto ko-

do pasikeitimą: pagal naują Australia Post sistemą, siuntos į Bankstown'o gatves 
eina per Bankstown 2200, bet į pašto dėžutes - per Bankstown 1885.

Siuntos, adresuojamos "Mūsų Pastogei", Lietuvių klubui Bankstowne ir t.t. 
senuoju kodu, nedings, tačiau keliaus gal vieną dieną ilgiau. "M.P.1' inf.

Melbourne
PO Box 5066
Alphingt-n Vic. 3078

BALTIC HOUSE
Australia pty. ltd. 

A.C.N. 007 052 995

Email: baltichouse@yahoo.com

Tel: (03) 9459 2999
Fax: (03) 9482 4371
Mob: 0419 587 299

Artėja finansinių metų galas ir vėl reikės rinkti naują Klubo valdybą. Kad išlai
kyti klubo tęstinumą, klubui reikia energingų, sumanių direktorių, nes išlaikyti šį 
klubą yra visų mūsų pareiga. Pareiškimus stojimui į klubo valdybą galima gauti 
klubo raštinėje. Klubo valdyba

"Giminės’’ Adelaidėje"
Pulsuojantis žmonių gyvenimas, Lietuvai atgavus nepriklausomybę: miesto ir 

kaimo žmonių intrigos, meilė, mafijos veikla naujai praturtėjusių tarpe...
Puikūs vaizdai, geriausi teatro aktoriai ir muzika mus nukelia į šių laikų Lietuvos 

gyvenimą, jo problemas, džiaugsmus bei vargus...
Norintys susipažinti su šių dienų lietuvišku gyvenimu, esate kviečiami išsinuo

moti šį 40 - ties epizodų (10 videojuostų), intriguojantį videofilmą Lietuvių Namų 
bibliotekoje. Vienos (trijų valandų, keturių epizodų ilgio) videojuostos nuoma 
savaitei - tik 3 doleriai. Reikia pasakyti, jog visa Lietuva žiūri šį filmą. Pamėginki
te ir Jūs, tikrai nesigailėsite!

Šį serijinį filmą bendromis pastangomis įsigijo Adelaidės Apylinkės Valdyba ir 
Adelaidės Lietuvių Sąjunga - mūsų visų naudai ir malonumui.

Turite knygų?
Adelaidės Lietuvių Archyvas - Muziejus priima knygas apie Lietuvą, lietuvių ir 

anglų kalbomis. Taip pat tarpininkauja perduodant knygas apie Lietuvą Geelongo 
lietuvių bibliotekai, kuri nukentėjo gaisro metu.

Adei./ "M. P." inf.
"Mūsų Pastogė” N r.26 1998.7. 6 psl. 8 ——■      ;; - t —

CHRISTMAS PARCELS TO THE BALTICS
Information and sending kits for parcels to Estonia, Latvia and Lithuania may be 

obtained from the following people:

Brisbane Sydney Canberra
L.KalninŠ E.Vanags E.Glaznieks
Tel: (07)3366 5241 Tel: (02) 97901140 Tel: (02) 6247 3650

Enquiries close 3 August 1998

Šį "Mūsų Pastogės" numerį redagavo Dalia Donielienė

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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