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( Lietuvos Įvykių apžvalga
Naujoji vyriausybė 

patvirtinta
Šio mėnesio 10 dieną Lietuvos radijas 

pranešė, kad Lietuvos Seimas balsų 
dauguma patvirtino ministro pirminin
ko Rolando Pakso Vyriausybę ir jos 
programą. Už programą balsavo 80, 
prieš - 18, susilaikė 22 Seimo nariai. Iš 
esmės naujosios Vyriausybės programa 
yra ta pati, kaip ir Gedimino Vagnoriaus 
Vyriausybės, iš jos tik išbraukti tie 
punktai, kurie jau įvykdyti, pataisyti 
kai kurie rodikliai, kurie pasikeitė per 
pustrečių buvusios Vyriausybės veiklos 
metų.

Atminimo įamžinimas
KGB pastato Gedimino prospekte 

fasade bus iškaltos 1945 - 1947 metais 
čia nužudytų 203 rezistencinio judėji
mo dalyvių pavardės. Šiam projektui 
Vyriausybė iš savo rezervo skiria 53 
000 litų. KGB pastate nužudytų ir 
Tuskulėnų parke užkastų rezistentų 
pavardės bus pradėtos kalti birželio 14 - 
ąją - Gedulo ir Vilties dieną - ir baigtos 
rugpjūčio 23 - ąją - Juodojo kaspino 
dieną. LA 06.10

Pagaliau kai kurie buvę 
KGB darbuotojai 

atleidžiami iš darbo
Lietuvos gyventojų genocido ir 

rezistencijos tyrimo centras nuo metų 
pradžios gavo darbdavių pranešimų 
apie daugiau nei 250 savo pavaldinių, 
anksčiau dirbusių sovietų KGB 
struktūrose. Maždaug ketvirtadalis 
buvusių saugumiečių jau neteko dar
bo. Darbdavius pranešti apie savo 
pavaldinius, dirbusius KGB struktūro
se, įpareigojo įstatymas. įstatymas 
draudžia buvusiems KGB kadriniams, 
darbuotojams 10 metų dirbti įvairiose 
valdžios, krašto apsaugos, teisėsaugos, 
ryšių, bankų, diplomatinėse tarnybose ir 
strateginėse įmonėse. Gyventojų ge
nocido ir rezistencijos tyrimo centras, 
kartu su Valstybės saugumo de
partamentu surinko medžiagą dėl 
maždaug 130 buvusių KGB darbuoto
jų galimybės toliau tęsti naująjį darbą. 
Maždaug pusė iš jų buvo atleisti iš dar
bo. Daugiausia buvusių KGB darbuo
tojų dirbo vidaus reikalų sistemoje - 
apie 50. Nemažai jų dirbo prokuratū
rose, apie 10 - Ignalinos AE. Daugelis jų 
atleisti. Beje, buvusieji KGB darbuo
tojai gali išvengti darbinės veiklos 
apribojimų, jei tai leis teismas. Mano
ma, kad Lietuvoje dabar gyvena apie 
400 buvusių sovietų saugumo kadri
nių darbuotojų. LA 06.10

Susitikimai su popiežiumi
Lietuvos maldininkai Lenkijoje, El

ko mieste, susitiko su popiežiumi Jonu 
Pauliumi II. 6 tūkstančiai Lietuvos 
maldininkų ištirpo 250 tūkstančių ki
tų maldininkų minioje. Popiežius 

Lenkijoje kartą jau skyrė savo apeigas 
lietuviams. 1991 metų birželį autobu
sų kolona iš Lietuvos, kurią tuo metu 
■alino Sovietų Sąjungos ekonominė 
blokada, buvo atvežusi apie 10 tūkstan
čių maldininkų.

Popiežius su džiaugsmu prisiminė 
kelionę į Lietuvą 1993 metais. Lie
tuviškai Šventasis Tėvas kalbėjo, jog 
prisimena tuomet Kryžių kalne saky
tus savo žodžius, kad tepakviečia visus 
šis kalnas į trečiąjį tūkstantmetį. Po
piežiui plojo visi 11 Lietuvos vyskupų, 
atvykusių į iškilmes. Aikštėje, kur bu-, 
vo aukojamos mišios, stovėjo dvide
šimt medinių kryžių bei stogastulpių, 
kuriuos išdrožė skulptoriai lenkai ir 
lietuyiai. Artimiausiu metu kryžiai ir 
stogastulpiai bus pastatyti Suvalkų, Sei
nų ir Punsko apylinkėse. LR 06.10

Laisvesnės kelionės į 
Europą

Nuo liepos 1 dienos Lietuvos pilie
čiai galės, laisvai keliauti į visas 10 
Šengeno sutarties valstybes. Paskuti
nės savo sienas Lietuvai atvėrė Bel
gija, Nyderlandai ir Liuksemburgas. Vi
zų į Vokietiją, Austriją, Prancūziją, 
Italiją, Ispaniją, Portugaliją ir Graikiją 
Lietuvos piliečiams nebereikia nuo šių 
metų pradžios. Lietuvos piliečiai be vi
zų Šengeno valstybėse gali praleisti ne 
daugiau kaip 90 dienų per pusmetį ir 
tik poilsiui arba tvarkyti verslo reika
lus. Vykstant dirbti ar mokytis, Lietu
vos piliečiams reikalingos specialios 
vizos. LA 06.01

Krikdemai nutraukia 
koalicijos sutartį Seime

„Lietuvos aidas“ gegužės 5 dieną 
išspausdinio interviu su Lietuvos 
krikščionių demokratų partijos (LKDP) 
valdybos vicepirmininku Seimo nariu 
Vytautu Bogušiu. LKDP jau po to kai 
buvo patvirtintas ministrų kabinetas, į 
kurį įeina ir du LKDP nariai, nutraukė 
koalicijos sutartį su Tėvynės sąjunga 
(Lietuvos konservatoriais). Pateikiu da
lį šio interviu klausimų ir atsakymų:

Šią savaitę krikščionys demokra
tai nutraukė koalicijos sutartį su Tė
vynės sąjunga (Lietuvos konser
vatoriais). LKD partijos valdyba 
pareiškė, jog konservatoriai koalicijos 
sutartį ignoravo ar laužė. Gal pri
simintumėte baisiausius sutarties 
laužymo atvejus?

- Jų buvo-ne vienas, bet svarbiausia 
yra ši diena. Mes konstatuojame, jog 
konservatoriai atsisakė politinės at
sakomybės formuoti naują ministrų 
kabinetą. Koalicijos sutarties 13 punk
tas skamba taip: „Kandidatą į Minis
trus Pirmininkus teikia Tėvynės sąjun
ga (Lietuvos konservatoriai), abu 
koalicijos partneriai jį remia“. Kili 
punktai numato, kad pareigūnai, de
leguojami į valstybės valdymo in-

Vilniaus akropolis XVIII a. viduryje - bendras vaizdas. ("Karys", 1971)

stitucijas, skiriami bendru koalicijos 
partnerių sutarimu. Taip turėjo būti 
formuojamas visas ministrų kabinetas. 
Atsisakę deleguoti į Vyriausybę savo 
partijos narius, konservatoriai ^tys 
pamynė koalicijos sutartį. Ji tapo “nie
kiniu dokumentu, nes Vyriausybės 
formavimo principas buvo pažeistas. 
(...)

- Sakote, kad krikdemus nustebino 
ministrų kabineto sudėtis. Ar per 
konsultacijas su paskirtuoju premje
ru nebuvo deramasi dėl Vyriausybės 
sudėties, LKDP portfelių skaičius?

- Derybos vyko, bet buvo pro
blemiškos. Ministras Pirmininkas R. 
Paksas dar Seime pasakė, jog jis 
vadovausis koalicijos sutartimi. Praė
jusį penktadienį su ponu Saudargu 
vykome pas premjerą paskutinių kon
sultacijų. LKDP valdyba prieš tai bu
vo vienbalsiai delegavusi prof. Leono 
Kadžiulio kandidatūrą į švietimo 
ministrus. Kadangi koalicijos sutarties 
konservatoriai jau nebepaisė, mes tik 
labai subtiliai galėjome pasiūlyti savo 
kandidatą. Ponas Paksas iš karto pasa
kė ne, nes švietimo ministrą jis jau tu
rėjo. Tuo derybos ir baigėsi, nors pagal 
koalicijos sutartį mums priklausytų 
trys ministerijos.

- Per 2,5 bendradarbiavimo su 
konservatoriais metų LKDP reitingai 
nuolat krito. Kiti rinkimai nebe už kal
nų, ir skyrybos su konservatoriais 
krikdemams turbūt atneš papildomų 
politinių dividendų. Išeiti iš kon
servatorių šešėlio tiesiai naudinga. Ar 
partijoje vyksta tokio pobūdžio svars
tymai?

- Mums svarbu, kad šita Vyriausybė 
išsilaikytų. Vis dėlto sutikime, kad 
konservatorių gretose yra labai daug 
padorių, konstruktyvių, protingų žmo
nių, kurie galėjo užimti ministrų pos
tus. Ir jiems buvo siūloma. Bet jie nė

jo ne tik dėl to, jog laukė liepos mėne
sį įvyksiančio neeilinio konservatorių 
suvažiavimo. Jie visi svarsto, kas pa
ims viršų. Tie žmonės, paprastai 
pasakius, nenori , likti "it ledo“. Jie 
atsisakė, nes neturėjo partijos paramos“..

Šis interviu gal svarbesnis tuo, kas 
nebuvo pasakyta, negu tuo, kas buvo. 
Niekas nenori viešai sakyti, kad Tėvy
nės sąjungoje susidarė dvi grupės, ku
rių viena buriasi apie Vytautą Lands
bergį, o kita apie Gediminą Vagnorių. 
Aišku, kad krikdemai nori pasilikti sau 
laisvas rankas bendradarbiauti su lie
pos mėnesį įvyksiančio Tėvynės są
jungos suvažiavimo laimėtoju. Be to, 
labai ryškus yra krikdemų nusivyli
mas, kad jie gavo „tik“ du ministrų 
portfelius, kai tuo tarpu tikėjosi trijų. 
Visgi šis krikdemų žingsnis ne tik 
kenksmingas Lietuvos stabilumui, bet 
ir pačių krikdemų sėkmei. Toks opor
tunistiškas jų ėjimas vargu ar padės 
smunkantiems jų reitingams.

Gaila, nes krikščionys demokratai 
potencialiai didelę įtaką galinti turėti 
dešiniųjų partija, ypač provincijoje. 
Tuo tarpu, kai vyksta užgautų ambici
jų ir oportunizmo pasireiškimai, Vytau
tas Landsbergis vėl pasirodė turįs ne 
tik didelę politinę išmintį, bet taip pat 
visad galįs pirmiausia rūpintis Lietu
vos gerbūviu. Tuo tarpu kiti du pro
tagonistai - Prezidentas ir buvęs Minis
tras Pirmininkas - taip ir nepaaiškino, 
kodėl iš tikro jie nesugebėjo ar ne
benorėjo kartu dirbti.

Dr. A. Kabaila 
1999.06.12

***
Lietuva nuo praėjusių metų lapkričio 
mėn. vėl pirmininkauja Baltijos Asam
blėjai. Šiuo metu jos veikloje didžiau
sias dėmesys skiriamas Baltijos valsty
bių pasiruošimui narystei NATO, kova 
su nelegalia migracija ir organizuotu 
nusikaltamumu. "Sejmo kronika", Nr. 13
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Grįžtantiems į Tėvynę
Įsibėgėja Naujieji ir paskutiniai 

tūkstantmečio metai. Nuo pirmos jų 
darbo dienos ir anksčiau į mūsų Centrą 
kreipasi žmonės su savais klausimais ir 
problemomis. Sunku nuspėti, kurią die
ną bus daugiau lankytojų, laiškų ar 
telefonų skambučių, todėl sunku pla
nuoti ir reikia visada būti pasiruošus. 
Kaupiama darbo patirtis turėtų ateityje 
leisti, galbūt, daugiau numatyti ar 
nujausti, su kuo susijęs besikreipian
čiųjų pakilimas ar atoslūgis. Todėl 
mėginame analizuoti bei apibendrinti 
savo palyginti neilgą gyvavimo lai
kotarpį.

Laikome, kad nuo praeitų metų lie
pos pradžios iki jų galo į mūsų 
Informacijos centrą kreipėsi apie 160 
interesantų. Sakau „apie“, nes pradėjo
me konsultuoti vis dar tęsdami įsikū
rimo ir įsitvirtinimo įvairiom forma
liom bei ūkinėm prasmėm darbus. To
dėl kai kurie žmonės galėjo „praslysti“ 
neužfiksuoti mūsų vedamame re
gistracijos žurnale. Pradžioje dar patys 
nesusigaudėme, kiek vertingas ir 
reikalingas tokių užklausų registravi
mas, jeigu atsakymai į jas mums atro
do labai paprasti ir trumpi. Dabar gali
ma pasakyti, kad žemiau pateikiami 
skaičiai labiau kalba apie tokius pa
klausimus, kurie mums pasirodė „rim
ti“ - pareikalavo šiek tiek daugiau lai
ko, papildomo informacijos rinkimo ir 
pan. Reikia pasakyti, kad šiuo požiū
riu tie paklausimai labai nevienodi. Su 
kai kuriais žmonėmis dėl jų reikalų 
reikėjo susitikti daugiau kaip keletą 
kartų, susirašinėti ar aiškintis su kito
mis įstaigomis, o apie tai skaičiai nu
tyli.

Bet visgi, daugiausiai besikreipiančių 
buvo iš JAV, viso - 69. Po to asmenys iš 
buvusios Sovietų Sąjungos respublikų, 
didžiąja dalimi tremtiniai ir politiniai 

kaliniai, bet ne vien, viso - 38. Iš Aus
tralijos į centrą kreipėsi - 14, iš Kana
dos - 12, iš Vokietijos - 10, iš Didžio
sios Britanijos - 7, Gruzijos - 2, Latvijos 
- 2, Kolumbijos - 3 ir po vieną iš 
Šveicarijos, Pietų Afrikos, Izraelio, 
Naujosios Zelandijos, Lenkijos, Estijos. 
Čia užklausos neišskirstytos pagal for
mą - apsilankymą, laišką, faksą, 
telefoninį skambutį ar ei. paštą.

Intemetinė svetainė (taip vis dažniau 
tai imama vadinti) www.lgitic. lt, kurio
je galima rasi daug pagrindinės in
formacijos, ir kuri nuolat papildoma, 
nuo rugsėjo pabaigos iki metų pabai
gos sulaukė 530 lankytojų (šiandien 
1999.01.12, jau - 699). Galima tikėtis, 
jog Interneto teikiamos galimybės 
sumažina tiesioginių paklausimų skai
čių.

Mėginant suskirstyti pateiktus klau
simus pagal tematiką, gautumėm tokį 
vaizdą:
1. Pensijos (pensijų persivedimas ir jų 
apmokestinimas pensininko pažy
mėjimas). Šis klausimas domino 46 
interesantus.
2. Lietuvos Respublikos pilietybė ar 
teisės į LR pilietybę išsaugojimas - 37.
3. Būstas (butas, namas, pensionatas) - 
20.
4. Nuosavybės susigrąžinimas - 17.
5. Sveikatos draudimas ir gydymasis - 
15.
6. Pajamų ir kiti mokesčiai - 9.
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7. Tremtinio statuso gavimas ir lengva
tos (tremtiniai iš buvusios Sovietų 
Sąjungos). Domėjosi - 9.
8. Įsidarbinimo, stažavimosi galimy
bės - 9.
9. Muitų taikymas persikrausiant - 7.
10. Bankų darbas ir paslaugos - 6.
11. Klausimai apie genealogiją ir gimi
nių paieškos - 6.
12. Vizos, reikalingos įvažiuoti į Lie
tuvą - 4.
13. Lietuvių kalbos kursai - 4.
14. Biznio galimybės ir jo atidarymo 
formalumai (licencijos, mokesčiai) - 4.
15. Įvairios kt. draudimo formos (ne 
sveikatos) - 3.
16. Investiciniai čekiai - 2.
17. Perspektyvos vykdyti studentų 
pasikeitimo tarp universitetų progra
mas - 2.
18. Užklausimai apie Lietuvos politi
nius veikėjus, įvairių duomenų paieškos 
(tai daugiausiai studentai, rašantys 
mokslinius darbus). Kreipėsi - 2.

Griežtai žiūrint, manyčiau, kad hie
rarchinis temų išdėstymas eilės tvarka 
yra pakankamai pagrįstas ir atspindin
tis mūsų patirtį, nors šalia pridėti skai
čiai tokio absoliutaus objektyvumo gali 
ir neturėti. Dalykas tas, kad labai daž
nai apsilankęs žmogus stengiasi pa
liesti daugelį jam rūpimų klausimų ir 
mes pasišnekame apie pusę sąraše 
suminėtų klausimų, be to, nefiksuojame 
savo žurnaluose pažymėję tik pačius 
pagrindinius arba apibendrintai - 
„persikėlimo problemos“. Kas be ko, 
sulaukiame žmonių, kurie greičiau lin
kę papasakoti apie savo įspūdžius ar 
pasidalinti mintimis, nei ką nors 
konkretaus sužinoti. Būna malonu ir 
naudinga pabendrauti.

Centrą pastebėjo kai kurie studentų 
pasikeitimo fondai, su kuriais vyksta 
susirašinėjimas apie lokių projektų 
realizacijos galimybes.

Vis sulaukiame ir Lietuvos gyvento
jų, kurie kreipiasi su nekilnojamo turto 
įsigijimo pasiūlymais, investiciniais 
projektais atvykstantiems iš užsienio, o 
taip pat ir tokių, kurie tikisi su mūsų 
pagalba surasti rėmėjų, investitorių ar 
labdarių, tarkim, savo dvaro restaura
cijai. Pasitaiko ieškančių savo gimi
naičių užsienyje.

Vertėtų prisiminti, kad egzistuoja ir 
kita, lankytojams nematoma, mūsų dar
bo pusė. Tai pasiūlymai įstatymų pa
keitimams, jų įgyvendinimo tvarkos 
išsiaiškinimui ir sprendimams. Taip 
tikimės, kad mūsų laiškai Seimui, 
Vyriausybei, Prezidentūrai ir įvairioms 
ministerijoms padės sulaukti aiškiai 
suformuluotų įstatymų, pagal kuriuos 
būtų visiškai aišku, jog pensijos 
gaunamos iš užsienio tikrai neap
mokestinamos kaip pajamos iš iki 
sugrįžimo užsidirbto turto. Taip pat 
tikėsimės, kad bus pasirašytos kai ku
rios tarptautinės sutartys, kad atsiras 
daugiau galimybių pagyvenusiems 
žmonėms rasti prieglobstį ir tokias 
sąlygas, kurios yra daugeliui žinomam 
Gerantologijos centre, Vilniuje.

Daug galvojame apie tai, kokį mode
lį pasiūlyti valdžiai, kad būtų galima 
efektyviai priimti į Lietuvą norinčius 
kuriam laikui atvažiuoti ir padirbėti ar 
pasistažuoti jaunus žmones, kurie daž
nai nusivilia dėl varginančių biu
rokratinių painiavų ar draudimų.

^’1 Trumpai iš visur
Labai lėtai eina birželio 7 dieną In

donezijoje pravestų rinkimų balsų skai
čiavimas. Pradiniai duomenys rodo, kad 
daugiausiai balsų surinko ponios Me
gawati Sukarnoputri vadovaujama In
donezijos demokratinė kovos partija. Iki 
šiol valdžiusi Golkar partija, pasitelkusi 
kitas partijas bei kariuomenės atstovus 
parlamente, vis dar tikisi sudaryti 
valdančią koaliciją. Rinkimai Aceh sri
tyje atidėti dėl politinės įtampos.

CfRu'iTVifffV)

Kambodijos teismas pasmerkė bu
vusį komunistų sukilėlių dalinio vadą 
Nuon Paet kalėti iki gyvos galvos už 
australo David Wilson ir dviejų jo ben
drakeleivių pagrobimą iš traukinio 1994 
m. liepos 26 d. ir jų nužudymą tų pačių 
metų mgsėjo mėnesio pradžioje.

I Birželio 10 dienos vakare NATO de
legacijos vadas, britųgen. Itn. Mike Jack- 
son susitarė su Jugoslavijos gen. pik. 
Svetozar Marjanovič, kad serbų ka
riuomenė tuoj pat pradės evakuaciją iš 
Kosovo srities. Sekančią dieną serbai 
pradėjo atsitraukimą ir už kelių valan
dų NATO sustabdė Jugoslavijos bom
bardavimą. Belgrade S. Milosevic su
sitarimą pristatė savo valstybei kaip 
laimėjimą ir minios Belgrade džiūgavo 
švęsdamos "pergalę prieš pasaulį”.

Atsitraukia tik apie 40 000 vyrų ser
bų kariuomenė. Pasilieka ginkluota ser
bų policija ir pagalbiniai serbų dali
niai, kurie kartais atvirai, kartais iš pa
salų apšaudo NATO taikos palaikyto
jus.

NATO susitarimu į Kosovo sritį turi 
įžengti 40 000 NATO karių (K force) 
ir 10 000 rusų karių. Numatyti penki 
sektoriai: britai centre (su Priština), ita
lai šiaurėje, JAV rytuose, vokiečiai pie
tuose ir prancūzai vakaruose. Rusai tu
rėtų būti paskirstyti įvairiuose sekto
riuose, nežiūrint jų reikalavimo atskiro 
sektoriaus sau, kadangi atskiro rusų sek
toriaus įvedimas privestų prie faktiško 
Kosovo srities padalinimo tarp serbų ir 
albanų. Laukiama 850 000 albanų 
pabėgėlių iš užsienio bei namo turi 
grįžti apie 600 000 išvietintų albanų 
Kosovo provincijos viduje.

Birželio 11 dieną rusų kariuomenės 
daliniai užbėgo už akių vakariečiams

Būtumėm dėkingi už skaitytojų mintis 
šia tema, nes patyrėme, kad kartais tai 
skaudūs išgyvenimai, tikrai nepa- 
dedantys išeivijos bendravimui su 
Lietuva.

Pabaigai negaliu susilaikyti nepa
reklamavęs ar net neparaginęs daugiau 
naudotis mūsų Informacijos centru. 
Mes jau atlikome nemaža remonto, 
steigimosi, inventoriaus pirkimo, in
formacijos kaupimo, analizės ir kt. dar
bų. Užmezgėme ryšių. Pagrindiniais 

Patikslinimas
"M.P." 22 - me numeryje, 3 psl. str. "Motinos diena Geelonge" aprašant rengi
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ir įžengė į Jugoslaviją iš Bosnijos. 
Naktį iš birželio 11 į 12 rusų tankai 
įriedėjo į Kosovo sostinę Pirštiną, kur 
buvo sutikti džiūgaujančių serbų. Ru
sijos užsienio reikalų ministras Igor 
Ivanov aiškino, kad kariai atvyko į 
Prištiną "per klaidą", tačiau rusai įsi
tvirtino Prištinos oro uoste ir neįsilei
džia ten NATO dalinių bei neleidžia 
oro uostą naudoti atskraidinant reik
menis Kosovo albanams.

Birželio 12 - sios ryte Prištiną pasie
kė NATO daliniai (britų parašiutinin
kai ir gurkos), po pietų atvyko ir britų 
tankai. Dabar albanų masės su' gėlė
mis sutiko britus, o serbai ėmė bėgti iš 
miesto į Serbijos gilumą. Į Prištiną at
vyko ir pirmieji prancūzų bei JAV da
liniai. Vokiečiai pradėjo žygiuoti į savo 
sektorių (iš Makedonijos) birželio 13 
dieną.

Serbų slapukai apšaudė NATO da
linius, lydinčius civilius koresponden
tus. Atskiruose incidentuose birželio 13 
ir 14 dienomis nukauti trys vokiečių 
žurnalistai.

Nuo birželio 8 dienos prasidėjo kon
frontacija tarp Šiaurės Korėjos ir Pietų 
Korėjos patrulinių laivų. Šiaurės Ko
rėjos karo laivai atlydi žvejų laivus į 
Pietų Korėjos kontroliuojamus vande
nis į vakarus nuo pusiasalio. Laivai 
manevruoja visai prieš kitus, tačiau 
prie šaudymo dar neprieita. Birželio 11 
dieną Pietų Korėjos laivai susistumdė 
su šiauriečiais, savo svoriu išstumdami 
šiauriečius iš ginčijamos zonos.

Birželio 12 dieną Lenkijoje besilan
kąs popiežius Vatikano ambasadoje 
Varšuvoje paslydo ir susižeidė kaktą, 
tačiau tai jam nesutrukdė sekančią die
ną laikyti mišias Sandomire.

Birželio 7 dieną Izraelyje pastebėtas 
naujas kompiuterių virusas pasklido po 
pasaulį, pasiekdamas ir Australiją. Vi
rusas puola Microsoft Windows siste
mas, ištrindamas dokumentus ir pro
gramas. Virusas plinta per E - mail, 
ateidamas nekaltos žinutės forma, 
prašančia perskaityti atsiųstą atsaky
mą į gavėjo užklausimą.

Paruošė V. Patašius

minėtais klausimais turime parengę 
brošiūrėles, kurias daliname visiems 
pageidaujantiems. Dabar esame geriau 
pasiruošę dirbti tiesioginį informacinį 
darbą. Vis daugėja sričių, apie kurias 
galime atsakyti iš karto. Jeigu ne, 
surinksime medžiagą nauju iškilusiu 
klausimu ir būsime dar geriau pasiren
gę. „Griekas“ nepasinaudoti.

Žilvinas Beliauskas 
Informac. centro direktorius
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$ bendruomenės veikloje b
Trėmimų minėjimas Sydnėjuje

Birželio 13 dieną Latvių namuose 
Strathfielde įvyko Jungtinio Baltų 
Komiteto suruoštas trėmimų minėji
mas. Kaip visuomet, gausiai susirinkę 
baltai užpildė didžiulę salę. Tarp gar
bės svečių matėsi senatorius Bill 
Heffernan, atstovavęs ministrą pir
mininką John Howard bei etninių rei
kalų ministrą Phil Ruddock; John 
Murphy, M.P., atstovavęs federalinį 
opozicijos lyderį K. Beasley, Rev. Fred 
Nile, M.L.C., Lietuvos Respublikos 
generalinis garbės konsulas Viktoras 
Šliteris su žmona, Latvijos ir Estijos 
garbės konsulai, visų trijų baltų ben
druomenių Sydnėjuje pirmininkai, 
etninių bendruomenių atstovai. Ypač 
malonu buvo matyti senus baltų drau
gus Hon. W. C. Wentworth, Michael 
Darby, J. Dunin - Karwicki.

Minėjimą atidarė JBK pirmininkas 
Gvido Bogdanovič, B.E., po trumpos 
kalbos pakviesdamas kun. Gintarą Vit
kų, S.J., invokacijai. Gilaus turinio, 
gražiai perskaityta invokacija privertė 
visus susimąstyti ir sudarė tinkamą 
nuotaiką tragiškų įvykių minėjimui.

Gerai paruoštą, bet ilgoką Imants 
Ronis, B.Com. (Acc), BA paskaitą 
perskaitė Karlis Rolavs, B. Eng. Chem. 
Paskaita išryškino pavergtų baltų tautų 
tragizmą bei tarptautinės žiniasklai- 
dos tendenciją užmiršti nemalonius

Kun. Gintaro Vitkaus žodis - malda,pasaky
ta Sydnėjaus latvių namuose 1941 m. birže
lio trėmimus minint j

"ALMIGHTY GOD, OUR LOVING FATHER, bless us the representatives of Bal
tic nations who have gathered here to commemorate the victims of cruel dictator
ship. You wished that our nations would share the same region Of our planet and 
would live as neighbours. 60 years ago Molotov and Ribbentrop, the foreign 
ministers of the two bigest aggressors of the twentieth century - Soviet Russia 
and Nazi Germany, signed a secret pact. The future of Central and East Europe 
was determined. In 1940 Soviet troops invaded Estonia, Latvia and Lithuania, a 
cruel regime tested the fidelity of thousands of our grandparents; the demonic de
sire to enslave and manipulate the minds and the hearts of the people touched the 
lives of our parents, brothers and sisters. We believe, that Your Son, our Savior and 
Redeemer, shared,the same fate with our people: He was deported with them to the 
concentration camps in Vorkuta and Norilsk, He suffered in the islands of the Lap
tev sea and the taiga woods of Lake Baikal. With them He was tortured in the pri
sons and was humiliated...

We thank you that the blood of the thousands who were killed in the forests du
ring the battles of military resistance, the sacrifice of exiled, imprisoned and 
departed was the seed which has borne the fruit. We thank you for the hope you 
gave us ten years ago, w hen the Iron Curtain started to shatter. We thank you for th
gift of independence and the challenges of the journey towards freedom...

God of power and mercy, God of perfect peace, violence and cruelty can have 
no part with you; you destroy war and put down earthly pride.’Banish violence 
from our midst and wipe away oUr tears, keep'us safe from weapons of hate. May 
those who are-at peace with one’another hold fast to all that unites them; may those 
who are enemies forget their hatred and be healed.

Father, you have given all nations one common origin and your will is to gather 
them as one family in yourself. Fill the hearts of all people with the fire of your 
love and desire to ensure justice for all theirs brothers and sis'terš. By the wisdom 
of our leaders and the integrity of our citizens may harmony and justice be resto
red and may there be lasting prosperity and peace. Fill us with endurance, with 
strong and unselfish love that we may work for the progress of our people.

We make our prayer through Christ our Lord.

Sydnėjaus lietuvių choras, "Daina" skrenda į Brisbanę
Man buvo nepaprastai skaudu skai

tyti „Mūsų Pastogėje“ dr. A. Stepano 
straipsnį, kuriame jis kritikavo Aus
tralijos lietuvių chorus. A. Stepanas 
patarė pasenusiems lietuvių chorams 
baigti savo veiklą, numirti. 

praeities įvykius bei mūsų pareigą juos 
prisiminti.

Meninę minėjimo dalį pradėjo jung
tinis estų choras dviem dainomis, estas 
smuikininkas, lydimas pianisto, atliko 
dalį W. Mozart'o sonatos.

Po to mišrus latvių choras padainavo 
keturias dainas, o seserys Kaija ir Ves- 
ma Upenieks violončele ir pianinu at
liko P. Sculthorpe, E. Grieg, G. Handel 
ir J. Bach kūrinius. Ypatingai gražiai 
pasirodė lietuvių choras „Daina“, atli
kęs keturias giesmes, skambėjusias lyg 
niekad nebūtų girdėtos. Visus sužavėjo 
giesmės „Lietuva brangi“ interpretacija. 
Koncertas buvo baigtas Estijos, Lietu
vos ir Latvijos himnais.

Minėjime apsilankę baltai priekinėje 
salėje galėjo apžiūrėti baltų dailininkų 
meno parodą. Iš lietuvių dailininkų 
parodoje dalyvavo Vladas Kolas, Jur
gis Mikševičius ir Jasonija Palaitis.

Trėmimų minėjimo išvakarėse, bir
želio 12 - ąją, estų, latvių ir lietuvių 
atsargos kariai padėjo vainikus prie 
paminklo žuvusiems kariams Sydnė- 
jaus miesto centre, Martin Plaza, baltų 
bendruomenių nariams susibūrus prie 
tautinių vėliavų. Čia maldą irgi paskai
tė kun. Gintaras Vitkus, S.J., o trumpos 
iškilmės prasidėjo ir baigėsi trimito 
garsais.

V. P.

Kaip gaila, kad mūsų muzikos kriti
kas’ nematė ir negirdėjo Australijos 
lietuvįų choro koncertuojant Lietuvo-- 
je. Ten vietiniai lietuviai su džiaugsmo 
ašaromis akyse plojo mums, kad 
tūkstančius kilometrų nuo tėvynės

O kalbant apie chorų senatvę, tai jos 
Sydnėjaus lietuvių chorui „Daina“ 
primesti tikrai negalima, kadangi 
šiandien procentiniai šis choras yra 

jaunesnis, nei buvo prieš 20 metų. Šiais 
metais į choro gretas įsijungė dar ke
turi jaunosios kartos dainininkai, kurie 
gimę yra jau Australijoje, lygiai kaip ir 
abu mūsų dirigentai.

„Dainos“ choro filosofija yra tokia - 
manoma, jog geriau yra „susidėvėti“, 
bet „nesurūdyti“. Dėl to choras daly
vauja visuose bendruomenės tauti
niuose bei kultūriniuose renginiuose,

gieda bažnyčioje, dalyvauja Dainų 
•šventėse ir kasmet organizuoja kon
certines išvykas. Šių metų koncertinė

Darbšti mūsų bendruomenės bi
telė p. Tamara Vingilienė susilaukė 
oficialaus įvertinimo - už paslau
gas lietuvių bendruomnenei, ypač 
senelių globos ir moterų reikalų sri
tyse, ji apdovanota Australijos Or
dino medaliu (OAM) karalienės 
gimtadienio proga.

"Mūsų Pastogės " redakcija ir Lie
tuvių Bendruomenės Spaudos Są
jungos Valdyba nuoširdžiai svei
kina ponią Tamarą su šiuo užtar
nautu apdovanojimu.

Redakcija ir administracija

Sveikiname ponią Tamarą Vingilienę, OAM

Birželio 14 - ąją, minint Gedulo die
ną, kai pradidėjo masiniai trėmimai iš 
Lietuvos į Sibiro ledynus, Australijos 
spauda pranešė, kad tolimojoje Austra
lijoje Jos Didenybė karalienė Elžbieta II 
per generalgubernatorių Canberroje 
suteikė Australijos Ordino medalį 
sydnėjiškei Tamarai Vingilienei.

Tamara Vingilienė . reiškėsi aka
deminėje skautų veikloje; 1974 metais 
Land Office ji buvo paskirta lietuvių 
Sodybos Engadinėje patikėtine; 1975 
metais buvo išrinkta LMSG draugijos 
iždininke lietuvių Sodybos administra- 

esantys lietuviai per ilgus penkiasde
šimt metų dar neužmiršo lietuviškų 
dainų ir taip gražiai jas dainuoja.

Praeitą kartą viešėdami Queenslande "Dainos" choro choristai pataikė į 
chorvedės Birutės Aleknaitės dukterėčios vestuves. Atrodo, buvo linksma 
visiems! Nuotrauka V. Binkio

Tamara Vingilienė, A.O.M.

cijoje; 1983 metais Tamara Vingilienė 
buvo paskirta Engadinės lietuvių So
dybos patikėtinių pirmininke; 1987 
metais prie visų kitų pareigų jai buvo 
patikėtos ir Moterų Socialinės Globos 
draugijos pirmininkės pareigos.

Nežiūrint visų šių pareigų, Tamara 
Vingilienė visada rasdavo laiko aplan
kyti sergančius ir paliegusius mūsų 
bendruomenės narius.

Sveikiname mūsų mielą Tamarą, jau 
seniai užsitarnavusią šio apdovanoji
mo.' • ■'

■' -A.-V.K.
___________ i ,v, ■> .,i.............i.,,,,; , 

išvyka yra rengiama pas Bfisbanės 
lietuvius. Reikėtų tikrai tik pasveikinti 
naują choro administraciją, ypatingai 

valdybos sekretorių Kęstą Protą, kuris 
įdėjo daug darbo organizuojant šią 
išvyką. Pirmiausiai jis susisiekė su 
Brisbanės lietuvių bendruomene, o 
kadangi Bribanės lietuviai savo choro 
neturi, jie su malonumu laukia mūsų 
apsilankymo. Be to, buvo pasirūpinta 
gauti papigintus lėktuvo bilietus net 40 
- čiai choristų. Nelengva, tačiau Kęstas 
Protas visas kliūtis nugalėjo ir birželio 
25 dieną išskrendame aplankyti Bris
banės tautiečių.

Koncertas vyks birželio 27 dieną 
Brisbanės lietuvių namuose, koncerto 
pradžia 12 vai. Brisbanės lietuvių na
mai yra: 49 Gladstone Road, Highgate
Hill, Qld.

V. Binkis

——iTVTnsii Pastogė" Nr. 24 19^9.6.21 psi, 3.
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Aldonos Zakarauskaitės gedulingas menas
Gegužės mėnesyje Newcastle univer

siteto meno galerijoje įvyko Aldonos 
Zakarauskaitės paroda. įdomi ir pati 
galerija, kuri, nors, ir būdama univer
siteto dalimi, yra atskiras pastatas, iš 
visų pusių apsuptas eukaliptų. Aukšti, 
didžiuliai medžiai šį nuošalesnį univer
siteto kampą gražiai atriboja nuo kas
dieniško triukšmo ir skubėjimo.

Zakarauskaitės parodoje yra tik vie
nas darbas - didelė instaliacija, pavadin
ta "Daugelio sielvartų moteris” (Lady of 

the variuos sorrows). Ji užima visą salę 
ir susideda iš 7 pagrindinių dalių. Šiais 
laikais mes pripratome matyti šį žanrą 
įvairiose parodose, kur daugybė dai
lininkų - jaunų, senų ir drąsių - piktnau- 
doja šį žanrą, įtakodami žiūrovus, kad 
viskas priimtina, leidžiama, "koncep- 
cionalu", kad nėra kriterijų, bet dažnai, 
jei ne dažniausiai, patys neperpratę ga
limybių, bando užslėpti netalentingu- 
mą ar nerūpestingumą.

Tačiau Zakarauskaitės instaliacija yra 
išieškotas ir širdyje išnešiotas kūrinys, 
kur susikaupimų ir apmąstymų erdvėje 
puikuojasi estetiški objektai - simboli
niai liūdesio ženklai. Jie yra dailinin
kės gedėjimo vizualinė išraiška, kuriją 
seka po jos motinos mirties. Kartu tai 
yra ir jos motinos pagerbimas bei pa
dėka jai už gautą gyvybę ir gyvenimą. 
Tokiu dvasinio išgyvenimo metu tiki
masi ir vizualinio krūvio, perdėjimo ar 
barokinės objektų gausos. Bet taip nė
ra. Priešingai, didžioji Zakarauskaitės 
darbo pažyma yra klasiškas esketiz- 
mas, santūrumas bei sukauptas ir apval
dytas jausmas.

Pačią pagrindinę salės sieną, tartum 
altorių, užima didžiulis keturkampis, 
susidedantis iš mažų aukso spalvos 
kvadratų, kur įpintas dailininkės moti
nos labiausiai mėgiamas įvaizdis - 
kenčiančioj i Dievo Motina. Dešinysis 
viršutinis keturkampio kampas savo 
nupjaustyta forma simbolizuoja laiptus 
- lyg nuoroda į šio ir kito gyvenimo 
jungtį. Visos kitos instaliacijos dalys 
išdėstytos kitose salės sienose. Tai yra

Pertho lietuvių naujienos
Metinis bendruomenės 

susirinkimas
Vakarų Australijos lietuvių metinis 

susirinkimas įvyko gegužės 23 dieną 
Lietuvių Namuose, pietiniame Perthe, 
tuoj po šv. Mišių. Susirinko 25 ben
druomenės nariai.

Pavalgius pietus, Eglė Kairienė pa
sveikino susirinkusius ir pranešė, kad 
valdyba atsistatydina bei pakvietė B. 
Steckį pravesti susirinkimą. Sekreto
riauti po ilgo „ieškojimo“ sutiko J. Čy- 
žas. Sutvarkius prezidiumo klausimą ir 
perskaičius praeitų metų susirinkimo 
protokolą, pirmininkas pakvietė E. 
Kairienę metinės veiklos pranešimui. Ji 
papunkčiui pranešė apie valdybos veik
lą iki šios dienos ir nusiskundė, kad 
sunku rasti norinčių dirbti ben
druomenei, o dar sunkiau rasti norinčių 
jai vadovauti.

E. Kairienei baigus savo pranešimą, 
bendruomenės iždininkas Viktoras 
Kairys apžvelgė dviejų metų finansinę 
padėtį. Didžiausios metų išlaidos buvo 
dviejų valdybos narių bilietų pirkimas 
kelionei į Geelonge vykusias Lietuvių 
Dienas -1178 dol., aukoskun. Ambrasui

uaii. AKiona z,aKarausKaite.
horizontalūs objektai; tartum sukeistų 
matavimų katedra, kurie savo švelniais 
juodo ir raudono aksomo paviršiais pri
mena senąsias šventyklas ir pagodas. 
Dailininkė buvo nuvykusi į Japoniją 
tam, kad galėtų gauti ypatingo, švel
niai išraižytu paviršiumi laidotuvėms 
skirto aksomo, kurį ji panaudojo savo 
mene. Subtilus aksomo švelnumas 
jaučiamas ne tik palietus, bet numano
mas ir bežiūrint. Nors horizontalios 
spalvų ir proporcijų konfigūracijos 
keičiasi, tačiau jos yra ir panašios taip, 
kaip kad panašūs yra šermenyse 
giedančių giesmės posmai, sukeliantys 
dvasinį susikaupimą bei gilų netekties 
išgyvenimą. Zakarauskaitė paprasčiau
siomis priemonėmis, abstrakčiomis, 
kukliomis konfigūracijomis, ribota 
spalvų skale iššaukia stiprias, gilias pra
radimo ir gedėjimo emocijas. Tai moti
nos prisiminimui gedinčios dukters iš 
jausmų supintas vainikas, kuris savo 
kuklumu ir ramybe persmelkia žiūrovo 
širdį.

Motina, daugelį sielvartų iškentėjusi 
moteris, viena iš Lietuvos dukterų, bet 
simbolizuojanti visas, prievarta paliku
sias savo kraštą, susilaukė pegerbimo 
svetimoje žemėje, tarp pietų vėjų 
siūbuojančių eukaliptų.

Genovaitė Kazokienė

- 341 dol., salės nuoma - 425 dol., ir kt. 
Vis dėlto banko balansas dabar yra 3 
520,99 dol. Vėliau paklausus apie 
choristus iš Melburno, buvo paaiškin
ta, kad jų iškvietimas davė 90 dol. pel
no.

Padėkojęs iždininkui už jo praneši
mą, pirmininkas pakvietė kalbėti 
Revizijos komisijos pirmininką A. 
Kateivą, kuris pasakė, kad iždininkas 
knygas veda tvarkingai, kad pajamos ir 
išlaidos yra pagrįstos kvitais ir kitais 
dokumentais.

Po to vyko valdybos rinkimai. Eglė ir 
Viktoras Kairiai sutiko būti renkamais, 
jie karštais susirinkusių plojimais bu
vo patvirtinti sekančiai dviejų metų 
kadencijai. Valdybos sekretorius kun. 
Alfonsas Savickis susirinkime ne
dalyvavo ir buvo pranešęs, kad iš 
sekretoriaus pareigų pasitraukia. Teko 
ieškoti kito. Pasiūlyta G. Vyšniaus
kienė, ji sutiko ir vėl buvo patvirtinta 
plojimais.

Revizijos komisija irgi sutiko tęsti 
sekančią dviejų metų kadenciją. Jos 
sudėtyje yra - pirmininkas A. Kateiva, 
nariai J. Čyžas ir A. Čižeika.

Klausimų ir sumanymų metu E. 
Stankevičius iškėlė radijo valandėlės 
finansinių reikalų klausimą. Sužinota, 
kad per metus jai aukų surenkama vos 
pora šimtų dolerių, o jos valanda kai
nuoja 30 dol., tad per metus susidaro 1

560 dolerių. Kilo klausimas, kas tas 
išlaidas padengia? Prašyta, kad Revi
zijos komisija patikrintų finansinę 

“Sound of Lithuania“ padėtį ir pra
neštų apie tai bendruomenei. Taip pat 
buvo pageidauta, kad būtų paskelbtas ir 
„Žinučių“ finansinis stovis.

Susirinkimui pasibaigus, visi vaiši
nosi kava, buvo traukiama loterija.

Žinios trumpai
• Metereologas Adomas Jaučius sa

vo laisvalaikį praleidžia piešdamas 
paveikslus. Daugelį jų jis atvežė į Per- 
thą parodai ir pardavimui. Paroda 
vyksta Mc Kenzie galerijoje, 8 Stirling 
Rd., Claremont, nuo gegužės 30 d. iki

Nuo gintaro iki opalo
Jau praėjo penkiasdešimt metų nuo 

to laiko, kai į Vakarų Australiją atvyko 
pirmieji imigrantai iš Baltijos šalių. 
Šiai sukakčiai paminėti 1999 m. gegužės 
1 dieną Pertho latvių bendruomenės 
salėje buvo suruošta didelė šventė, 
kurioje dalyvavo lietuviai, latviai ir es
tai bei Vakartį Australijos vyriausybės 
atstovai.

Įžanginį žodį tarė pagrindinė šios 
šventės rengėja, Vakarų Australijos 
lietuvių bendruomenės pirmininkė E. 
Kairienė, po to visus sveikino Austra
lijos ir Naujosios Zelandijos latvių 
asociacijos vicepirmininkas Janis Luks 
bei Vakarų Australijos estų ben
druomenės pirmininkas Kalju Palmoja. 
Hon. Derrick Tomlinson, kuris atstova
vo Hon. Mike Board, MLA, užimtumo, 
paslaugų, jaunimo, pilietybės ir dau- 
giakultūrinių reikalų ministrą, savo 
kalboje pabrėžė, kad Australija di
džiuojasi Baltijos šalių imigrantų in
dėliu į šios šalies suklestėjimą. Eric 
Ripper, MLA, narys, atstovaujantis 
Belmont rinkiminę apygardą, dalijosi 
asmeniniais prisiminimais apie pirmą
ją pažintį su žmonėmis, gyvenusiais 
prie Baltijos jūros.

Po pasisakymų šventės vedėja Kris
tina Repševičius į sceną pakvietė

Noras dainuoti nugalėjo visus sunkumus
Nuskambėjo, nuaidėjo įspūdingi XX 

- osios dainų šventės atgarsiai. Pri
siorganizavę ir ne juokais pavargę 
geelongiškiai užsitarnavo visų pagarbą 
ir pripažinimą. Tačiau snausti ant laurų 
nebuvo kada, o ypač choro „Viltis“ 
dainininkams, kurie penkis mėnesius 
atkakliai ieškojo naujo choro vadovo ar 
vadovės.

Pasidairius arti, o ir toliau, buvo 
nuspręsta pasirinkti ką nors iš vietinių. 
Štai čia ir atėjo į pagalbą ilgametė cho
ro dainininkė Aldona Lipšytė - Scano. 
Geresnės vadovės reikėtų paieškoti. 
Aldona santūri, tolerantiška ir gabi 
muzikai. Ji niekada neatsisako padėti, 
dažnai nepastebėta ir didžiausią veži
mą veža! Kaip ne keista, pasitaiko, kad 
jos prisidėjimas prie vieno ar kito 
renginio dažnai užmirštamas arba lieka 
nepastebėtas. 

birželio 13 d. tarp 14 - 17 vai. Įėjimas 
veltui.
• Lietuvą lankys šie Pertho tautie

čiai: Gediminas Patupas (3 savaitės, 
birželio - liepos mėnesiais), Daiva 
Siebertienė su sūneliu Viliuku (birže
lio - rugpjūčio mėnesiais). Jau anksčiau 
yra išvykę Reda Gili ir M. Lingienė.

• Gegužės 19 dieną Lisa ir Edmun
das Repševičiai susilaukė dukrelės 
Audros - Ados. Džiaugiasi tėvai ir 
seneliai.

• Mirusieji: balandžio 1 dieną, su
laukęs 79 metų amžiaus, mirė vien
gungis Vaclovas Valodka. Palaidotas 
balandžio 8 dieną Karrakatta kapinėse; 
gegužės 27 dieną Bentlėy sveikatos 
priežiūros namuose, sulaukęs 80 metų 
amžiaus, mirė Adomas Pudimaitis. 
Palaidotas birželio 6 dieną Fremantle 
kapinėse.

("Žinutės”, Nr,2)

Melburno lietuvių chorą „Dainos 
sambūris“ kartu su dainininkais iš 
Geelongo lietuvių choro „Viltis“. 
Chorams dirigavo B. Prašmutaitė. 
Koncerto solistai - P. Mačiulis ir A. 
Raudys. Šventės dalyviai negailėjo 
plojimų atlikėjams, nes kiekvienas 
kūrinys buvo atliktas nuoširdžiai ir 
jautriai. Prie koncerto pasisekimo 
neabejotinai prisidėjo ir puikus re
pertuaras, kuris apėmė tiek lietuvių 
liaudies dainas, tiek šiuolaikinius lie
tuvių kompozitorių kūrinius. Koncerto 
metu buvo prisimintas ir pagerbtas 
kompozitorius M. K. Klajūnas - Mečys 
Kymantas, gyvenęs Geelonge.

Jungtinis Pertho latvių choras „Dau- 
gavas Vanadzes“ ir „Daugavas Vanagt“, 
diriguojamas Janis Vucens, atliko 
keturias latvių liaudies dainas, kurios 
susilaukė karštų plojimų.

Koncerto pabaigoje, diriguojant B. 
Prašmutaitei, visi dalyviai sau mylima 
kalba dainavo bendrą dainą „Žemėj 
Lietuvos, Latvijos, Estijos ąžuolai 
žaliuos...“, kuri dar kartą apjungė į vie
ną šeimą Baltijos brolius ir seseris.

Po pertraukos buvo patiekti pietūs, o 
po to sekė loterija.

Šventėje dalyvavo 11 estų, 60 latvių ir 
107 lietuviai, y. Gaidelevičienė

Pasibaigus XX - jai dainų šventei, 
Aldonos nuotrauka ir padėkos žodžiai 
už jos nepriekaištingą šventės ad
ministravimą, pasiųsti į „Mūsų Pasto
gę“, taip ir liko neišspausdinti. Tačiau 
kukliajai lietuvaitei nelabai rūpi ta 
laikraštinė garbė. (Klaidą atitaisome 
dabar! Red.)

Ketvirtadienio vakarai vėl užsipildė 
choro „Viltis“ repeticijomis. Šį kartą 
peržiūrėjus repertuarą ir dainininkų 
pajėgumą, nutarta apsistoti prie visų 
mėgiamo skautų dainorėlio. Dabar 
choristai ruošiasi lietuviškų renginių 
paminėjimams. Tai kas, kad entuziastų 
skaičius sumažėjo, kad nuo keturbalsių 
melodijų pereita prie dvibalsių, juk 
lietuviška melodija niekada nepraran
da savo grožio. Svarbiausia, kad virš 
Pettit parko vėl skamba daina!

Gražina Prąnauskienė
'Mūsų Pastogė" Nr.24 1999.6.21 psl.4
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Tautiniai ribai ir tautinis sąmoningumas
Mūsų menininkai

Tautiečiams, netrukus vykstantiems pasisvečiuoti Lietuvon ir taip pat tiems, ku
rie mintimis tegali pabuvoti gimtinėje, bus įdomu sužinoti, kokie kultūriniai 
renginiai vyks šią vasarą ir rudenį Lietuvoje. Žinios paimtos iš Interneto.

Dr, G, Kązokienė

Gal tautinio identiteto klausimas 
niekad nebuvo toks gyvas ir svarbus 
kaip dabar, artėjant galutinei glo
balizacijai. Tai lyg didžiulis grėsmin
gas potvynis, nuo kurio išsigelbėti ga
lės tik didieji ir budrieji laivai bei lai—

Su tokiais rūbais mes atsidūrėme už 
Lietuvos ribų (audė Aldona Vaito- 

nienė, Kanadoje).

vėliai. Lietuvai, nebūnant didžiuoju 
laivu, norint išlaikyti savo tapatybę, sa
vo kalbą, istoriją, meninę kūrybą, tiek 
profesionaliąją, tiek ir liaudišką, reikia 
būti ypač budriai ir sąmoningai. Kū
rybos skalėje svarbią vietą užima ir 
tautiniai rūbai, kurie reprezentuoja 
įvairius tautinius vienetus. Paprastas 
kasdieninis rūbas tarnauja pirmiausia 
apsisaugojimui nuo šalčio ar karščio, 
nors anksčiau buvo ir socialinis rodik
lis, parodus žmogaus vietą visuomeni
nėje bei socialinėje santvarkoje. Tau
tiniai rūbai skiriasi nuo kasdieninių 
rūbų tuo, kad savo būdingumu pabrėžia 
ryšį su savo tauta, sukelia romantiškus 
jausmus, nukreipia žvilgsnį į idealizuo
tą praeitį, apipintą legandomis, pa
davimais, dainomis ir pasakomis. 
Tautinių rūbų dėvėtojas pristato save 
kaip savos tautos ainį.

Įvairios organizacijos priklausomu
mui pabrėžti sukuria ypatingus rūbus, 
pav. kariuomenė, bažnyčia, gimnazijos, 
skautai, šauliai, sporto klubai ir t.t. Se
nais laikais, kai dar nebuvo žaibiško 

susižinojimo galimybių, rūbai, nors 
kuklesni, bet buvo individualesni, 
įvairesni, nes kiekvienas kaimas audė 
ir siūdinosi savaip. Namų pramonė bu
vo vienintelė. Už kalno, už upės, už 
miško gyvenantys jau audė kitaip, kito
kių šaknelių, kitokių žievelių naudo
jimas ar kitoks jų sumaišymo būdas 
audiniui suteikdavo kitokius atspalvius.

Tačiau viskas pasikeitė su Didžiąja 
prancūzų revoliucija ir su pramonine 
industrija, išradus garo mašiną. Įsikūrė 
fabrikai, dingo kaimo staklės, dingo 
audėjos, dingo ir individualūs audiniai. 
Prasidėjo urbanizacija: žmonės paliko 
kaimus ir traukė į miestus ieškodami 
darbo. Anglija, Olandija, Vokietija ir 
Šveicarija buvo pirmos urbanizuotos 
šalys, kur tekstilės pramonė išsivystė 
iki šiol nežinomu sėkmingumu. Teks- 
tilinių medžiagų gamyba labai atpigo, 
nes mašinos audžia nepalyginamai 
greičiau ir pigiau. Cheminių dažų pra
našumas spalvų įvairumu ir jų ryšku
mu bei pastovumu medžiagas padarė 
patrauklesnes, plonesnes, švelnesnes. 
Ne tik miestiečiai, bet ir kaimuose likę 
žmonės ėmė rengtis iš pirktinių me
džiagų siūtais rūbais. Pagyvėjus su
sisiekimui, pakilus ekonomijai, pa
gausėjo ir retų bei brangių medžiagų 
importas, pav. šilkas, brokatas, aksomas. 
Prie anksčiau naudoto lino, kanapės ir 
vilnų pluošto, prisidėjo plona medvil
nė, kuri ėmė pirmauti tekstilės pra
monėje. Šaknelių bei žievelių dažai 
nublanko prieš anilino dažus. Gyven
tojų gerbūviui kylant, pakilo ir jų 
reikalavimai. Jie ieškojo didesnio 
puošnumo: atsirado skrybėlės, mez
giniai, šilko kaspinai, o ir skaros tapo 
numargintos spalvingomis gėlėmis. 
Nešiojami rūbai vienodėjo ne tik toje 
pačioje parapijoje, tame pačiame mies
te, toje pačioje valstybėje, bet vieno
dėjo plačiu mastu, didesnės apimties 
plotuose, pav. Centrinė Europa, Skan-
dinavijos kraštai, Balkanai ar Vi
duržemio jūros kraštai.

Devynioliktojo amžiaus pabaigoje 
gimęs Romantizmo judėjimas pirmą 
kartą istorijoje atkreipė dėmesį į tautą, į

Visų šalių proletarės susivienijo, 
prarasdamos savo tautybę. Bet tai 

lietuvaičių grupė, žygiuojanti Dainų 
šventės eisenoje Vilniuje, 1998 m.

Birželio 2 - liepos 6
Birželio 1 - rugpjūčio 31
Birželio 30 - liepos 4 
Liepos - rugpjūčio mėn.

Liepos 1-31

Liepos 6 - rugpjūčio 29
Liepos 6 - rugpjūčio 6
Liepos 15-26
Liepos 23 - 25
Liepos 30 - rugpjūčio 7

Rugpjūčio 1 - 22

Rugsėjo 3-5
Rugsėjo 13-29

Rugsėjo 25

Gruodžio 18 -19

Gruodžio 23
Gruodžio 31 

Norintiems sužinoti apie spektaklius, įvyksiančius šią vasarą ir rudenį Vilniuje, 
Kaune ir kituose miestuose, ir kurie turi galimybę pasinaudoti Internetu, kviečia
me pabandyti susisiekti nurodytu kodu - http: / /. tourism, lt / events/ events, htm

Isolda Poželaitė - Davis, A. M.

jos kalbą, dainas, tautosaką ir tautodai
lę. Prasidėjo Tautinis Atgimimas pla
čiu mastu. Dar prieš tautų išsilaisvi
nimą, prieš nepriklausomų valstybių 
susikūrimą, prieš himno ir vėliavos 
įsigijimą iškilo bendra tautiško identi

Australijos lietuvių tautinių šokių grupė "Gintaras" apie 1995 metus. ~

teto idėja. Tada ir gimė tautinių rūbų 
atkūrimo mintis. Su meile imta nuo
širdžiai ieškoti senųjų piešinių, gra
viūrų, archeologinių radinių iš kurių 
būtų galima susidaryti vaizdą apie tos 
tautos nešiotą apdarą. Tačiau romati- 
kai, etnologai ir dailėtyrininkai sutarė 
tautinių rūbų pagrindu imti ne ar
cheologinius radinius, ne renesanso ar 
baroko laikų pavyzdžius, bet 19 - ojo 
amžiaus kaimiečių šventinius rūbus. 
Etnologas Frances Kennett savo kny
goje „ethnic dress“, 1994, taikliai pa
stebi, kad tautinius rūbus reikės „at
kurti“ (reinvent). Visų akys nukrypo į 
kaimą, bet, deja, kai kuriose labiau 
industrializuotose valstybėse, pav. 
Anglijoe, jau nebeliko liaudiško au
dinio pavyzdžių. Tuo tarpu kaimyni
niai škotai, velšai ir ypač airiai, 
gyvendami neturtingiau, išlaikė daug 
daugiau tautosakos, tautodailės ir tuo 
pačiu - tautinių audinių. Nors jie 
nebeturėjo kaime austų raštuotų au-

"Vilniaus festivalis'99", Vilniuje.
Tarptautinis muzikos festivalis Pažaislyje.
Tarptautinis folklorinis festivalis "Baltica ’99", Vilniuje.
Trys kultūrinio pobūdžio kelionės visoje Lietuvoje: 
Vienuolynų įtaka; Baroko kelias; Via Hansa.
Šv. Krištupo vasaros muzika '99. Vilniaus aikštėse, par
kuose ir senamiesčio kiemeliuose.
"Trakų festivalis '99", Trakuose.
"Palangos muzikos festivalis", Palangoje.
"Trečiasis Thomas Mann festivalis Nida", Nidoje.
Jūros ir Varpų muzikos festivalis Klaipėdoje.
"Naktinės serenados" Palangoje. Dalyvauja lietuvių ir 
užsienio solistai.
Klaipėdos miuziklų teatras gastroliuos sekmadieniais 
Klaipėdoje, Palangoje ir Juodkrantėje.
Varpų muzikos festivalis Kaune.
M. K. Čiurlionio tarptautinis fortepijono ir vargonų 
konkursas 1999 Vilniuje.
Rudens ekvinokcija ir Gedimino diena - Vilniuje, 
Sereikiškių parke.
7 - tasis Tarptautinis sakralinis kamerinis chorų festi
valis ir "Cante Domino" konkursas Kaune.
Bluko šventė Vilniaus senamiestyje.
Tradiciniai Naujųjų metų koncertai: Lietuvos kame
rinis orkestras Šv. Jono bažnyčioje Vilniuje; Nacionali
nės filharmonijos koncertas Vilniuje.

dinių, bet atkūrė tautinius rūbus iš 
fabrikinės, dažniausiai vienspalviai 
nudažytos medžiagos. Tik vieni škotai 
įniko į savo išvystytą „tartan“ (languo
tą) medžiagą, kurios spalvines bei 
kompozicines galimybes išrutuliojo iki 

nostabiausių variacijų. Vokietijoje, 
Austrijoje, Olandijoje, Belgijoje net 
tautinių rūbų puošimai buvo jau 
pirktiniai: spalvotos juostelės, apvadė
liai, mezginėliai, šilko kaspinėliai, 
margų, dažniausiai gėlėtų medžiagų 
juostos, kurias prisiūdavo žemagaliuose 
(padalkose), ant prijuostės arba net 
liemenės. Nežiūrint to, stengtasi atkurti 
tautinius rūbus kaip galima būdinges
nius, autentiškesnius bei originales
nius, kad jie kuo labiausiai išreikštų 
tautos charakterį, jos meninį skonį ir tuo 
parodytų savo ypatumus. Tautinių rūbų 
egzistencijai užtrikrinti bei jų savitu
mui išlaikyti buvo kuriamos draugijos, 
kurios rinko rūbus, rūbų dalis ir jų kil
mę nustatančias žinias tam, kad vėliau 
etnologai surūšiuotų ir tautodailininkai 
išryškintų svarbiausius bruožus.

Bus daugiau.
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Moterys, išsilaisvinimas ir kas toliau?
Aleksandras Mauragis

Šiandien Vakarų civilizacijoje vyksta 
gilus vertybių persiformavimas, keičiasi 
pažiūros ir socialinė struktūra, keičiasi 
gyvenimas ir neišvengiamai turės pasi
keisti mūsų pasaulis: į gerą ar į blogą pu
sę. Ateina į sceną moterys. Tas moterų pa
kilimas, judėjimas daugelio moralistų ir 
mokslo žmonių buvo sutiktas su pasi
tenkinimu, nes buvo tikėta, kad moterys, 
būdamos švelnesnės ir jautresnės, pakeis 
žiaurią realybę. Taip, socialiniame gyve
nime reikalinga meilė ir taika, teisingu
mas ir moralė ras moteryse gilesnį su
pratimą ir įvertinimą, negu pas vyras, 
kurie nuo neatmenamų laikų tebėra įpratę 
laikyti ginklą savo rankose ir niekaip ne
gali susigyventi su visuotine meile ir taika.

Moterų teisių lygybės klausimas iš
kilo tik XIX a. pabaigoje Anglijoje, bet 
tai buvo tik pirmųjų pavasario kregždžių 
pasirodymas. Tik XX a. pradžioje, tuoj po 
Pirmojo pasaulinio karo, moterimas bu
vo pripažintos lygios politinės teisės rin
kimuose į parlamentus ir į kitus valstybės 
organus.Visa eilė Europos valstybių: Airi
ja, Austrija, Čekoslovakija, Danija, Estija, 
Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Lenki
ja, Olandija, Norvegija, Suomija, Švedija, 
Vokietija, yėliay ir,JAV(1920.8.26)beikt. 
suteikė moterims lygias .teises ir. sukūrė 
didelę viltį amžinai taikai.

Daugelis į tą naują moterų judėjimą 
žiūrėjo kaip į naujo ryto ateinančią šviesą, 
kuri nepastebimai augs ir didės, nešdama 
jaukią namų šilumą, taip reikalingą socia
liniam gyvenimui. Deja, viltys nepasi
tvirtino. Sąmoningai ar nesąmoningai 
moterų judėjimas pateko į politikierių 
rankas, kurie joms siūlo naujas galimybes 
valdyti pasaulį. Mūsų demokratiniame 
pasaulyje balsų medžioklė yra pati svar
biausioji funkcija valstybiniame gyveni
me. Gudrūs politikieriai žino, kur ir kaip 
tuos balsus lengviau sumedžioti. Kaip 
politikierįarųs syarbu balsai, taip mote
rims - karjera. Teiginiui įrodyti, pavyz
džių galima rasti visur, bet aš paimsiu 
Australiją - kraštą, kurį aš geriau pažįstu. 
Australija turi moterų ministrę - The 
Minister of the Office for the Status of 
Women, kuri rūpinasi, kad moterys ne
būtų kokių nors būdu diskriminuojamos, 
kad moterys gautų, darbą, kad aktyviai 
dalyvautų valdžioje ir kad visur būtų 
išlaikyta lygi proporcija. Nors, teisinėje 
plotmėje lygybė jau yra pasiekta, tačiau 
gyvenime moterysdartebesijaučiaskriau- 
džiamos, esančios žemesniame lygyje, 
varžomos papročių, kultūros, ir religijos 
varžtų. Taigi, reikia tas kliūtis nugalėti ir 
pasivyti vyrus. Kai besirangiančios poli
tinės partijos nebeturi ką daugiau pasiū
lyti ,tik lygybę, tai išradingieji politikai vis 
tiek randa būdų, kaip suvilioti ir patrauk
ti į savo pusę moteris. Australijos minis
tras pirmininkas neseniai paskelbė Darbo 
partijos programinius punktus moterų at
žvilgiu. Jis mano, kad moterys yra nepa
kankamai aktyvios politiniame darbe, 
kad darbo srityje jos dar nepasiekė joms 
priklausančios proporcijos, kad 64% dir
bančių moterų yra susikoncentravusios 
žemesnės kategorijos darbuose: raštinė
se, pardavėjų ir valytojų tarnybose, spor
to ir poilsio darbuose. Nebėra vyriškų ir 
moteriškų darbų. Taigi, moterų laukia 
universitetų katedros, parlamentai, indus
trinė inžinerija, kariuomenė ir kt. Jo
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vyriausybė žiūrės, kad visos durys būtų 
atdaros moterims ne tik į valdiškas vietas, 
ber ir į privačias.

Nereikia sakyti, kad ministras pirmi
ninkas moterų tarpe tapo populiaresne 
tik kaip "sexy "bet ir kaip didelis moterų 
teisių rėmėjas. Už tai visi kiti reikalai 
(valstybės saugumas, užsienio reikalai) 
nukišami į paskutinių vietą.

Išvada aiški: kadangi vietų nėra tiek, 
kiek norima, tai vyrams tenka iš savo po
zicijų pasitraukti. Tegul jie augina vaikus 
ir jais rūpinasi. Bet vyrai nėra linkę taip 
greitai paklusti naujai tvarkai ir namuose 
nesėdi. Jie gyvena klubuose, o restora
nuose linksminasi su kitomis, todėl ir 
skyrybos pasidarė nebeišvengiamos. Syd- 
nėjuje skyrybų bylų tiek atsirado, kad rei
kia ištisus metus laukti eilėje. Nekantrūs 
klientai daužo teismo langus, deda bom
bas po teisėjų durimis. Dabar teisėjus, 
užsiimančius skyrybų bylomis, saugoja 
policija, eina sargybą prie jų namų.

Taip moterys laisvinasi iš vyrų jun
go, iš šeimos vergijos, iš senos kultūros 
papročių. To pasekmės yražiaurios: vaikai 
praranda tėvus, nėra kas jais rūpintųsi, 
todėl kriminalai auga neproporcingais 
skaičiais, neliko saugumo tamsiose gat
vėse, parkuose, viešoji nuosavybė vanda
liškai naikinama traukiniuose, stotyse, 
visur, kur galima ką nors sunaikinti. Tai, 
be abejo, yra tų nelaimingų žmonių -be 
tėvų gatvėse išaugusių vaikų - šaukiantis 
protestas prieš tokį motinų išsilaisvinimą. 
Tačiau apie tai politikai negalvoja, jų 
rūpesčiai nesiekia toliau kadencijos galo. 
Kaip tik čia ir atsiveria silpnoji demokra
tijos pusė, nes ji neplanuoja gyvenimo 
ilgesniam laikui. Tai gali patvirtinti ir 
JAV užsienio politika, privedusi pasaulį 
prie atominio karo grėsmės, nes ir ten 
politikams pirmoje vietoje rūpi surinkti 
žydų, negrų, moterų balsus.

Ne atsitiktinai su moterų išsilaisvi
nimu tampriai susijęs yra ir sekso išpli
timas. Tas palaidumas šeimoje, moralinių 
normų ir religinių papročių nepaisymas 
yra iškrikusių šeimų gyvenimo pasek
mės, vedančios žmoniją į supuvimą. Mo
terų išsilaisvinimas pateko į rankas tų, 
kuriems nesvarbu, kokia bus ateitis, kad 
tik šiandien būti) gerai. Didelė dalis vaikų 
į pasaulį ateina nelaukiami, nekenčiami, 
kita dalis - išžudoma abortais. Todėl ne
nuostabu, kad jaunimo tarpe turime tiek 
daugnusikaltėlių, narkomanų, savižudžių. 
Vaikai kaltina tėvus, nes jiems pasaulis 
svetimas, šaltas, jie nekenčia civilizacijos 
ir pasaulio, nes tėvai jais nesirūpina. Atei
tis turės būti dar'blogesnė, nes mes esame 
šios naujos eros pradžioje.

Negalima sakyti, kad senoje krikš
čioniškoje mūsų sistemoje šeimose viskas 
buvo tvarkoje ir moterims nebuvo jokio 
reikalo ieškoti kokio nors išsilaisvinimo 
iš papročių ar iš vyro valdžios. Tuo rei
kalu yra nemažai prirašyta ir prikalbėta - 
visų argumentų čia neiškelsi. Tačiau 
abejojantiems aš patarčiau pasiskaityti 
Marijos Stankaus-Saulaitės straipsnį 
„Nieks tokios neims“ (.Laiškai Lietu
viams“,.rugsėjis, 1983).

Žinoma, jeigu žmonės nėra tobuli, 
negali sukurti ir tobulos šeimos. Tačiau, 
ar krikščionybė iš savo pusės padarė vis
ką, kad moteris šeimoje ir už jos ribų 
būtų lygi savo teisėmis vyrui? Ne viską. 
O juk krikščionybėje tarp vyro ir moters 
turėjo būti tikroji lygybė. Juk Kristus 
atėjo panaikinti visus skirtumus tarp Die-
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bse! Atsiųsta paminėti beb
* „Prisimenam „Aušrą“ - papildy

mas. Knygą sudarė: A. Ciplijauskas, J. 
Gustainis, B. Stundžia, S. Sakalienė, E. 
Senkuvienė. Torontas - 1999 - Kaunas. 
191 iliustruotas psl. Toronto leidėjai: K. 
Budrevičius, A. Ciplijauskas, S. Gri
galiūnas, A. Grigaliūnienė, J. Gustainis, 
A. Rūkas, S. Sakalienė, E. Senkuvienė, 
V. Skrinskas, B. Stundžia. Spaudė 
„Printing Net“ - J. Kuliešius, Toronto, 
Kanada.

„Leidėjų žodyje“ rašoma: „Šio lei
dinio tikslas - papildyti Toronto mieste 
išleistą monografiją „Prisimenam 
„Aušrą“. Skyrelyje „Toronto leidėjai 
pasisako“ primenama, kad „Ruošiant

Apie miestus
Keliaudamas į Lietuvą ne vienas 

nusiskųsdavo, kad apie kraštą dar nėra 
pakankamai turistinės informacijos. Šią 
spragą, ypač apie didžiuosius miestus, 
dabar stebėtinai puikiai užpildo kny
gutės dydžio, apie 100 puslapių turintys 
leidinukai: Vilnius in Your Pocket, 
Kaunas in Your Pocket ir Klaipėda in 
Your Pocket. Tekstas - angliškai.

Šios knygutės yra aukščiausio lygio, 
tarptautinės kokybės informciniai 
leidiniai, išspausdinti, ryškiu (nors 
smulkoku) šriftu ant kreidinio, popie
riaus. Naudingiausios žinios lietuviui 
išeiviui: viskas apie hotelius, viešbu
čius (kokybė, kaina), restoranus, už
kandines, muziejus, bažnyčias, par
duotuves, turgus ir 1.1. Norinčiam 
pasivažinėti - daug informacijos apie 
Trakus ir šiek tiek apie atrakcijas pake
liui į Kauną ir kitur.’Švarbus dalykas - 
lėktuvų ir vietinių bei tarptautinių 
traukinių tvarkaraščiai, 4 aiškūs nedi

Melburno lietuvių bibliotekoje
Dėmesio, Geelongo Lietuvių Ben

druomenei, kaupiančiai lietuviškas 
knygas naujai steigiamai bibliotekai! 
Nuo 11 vai. iki 2 vai. šeštadieniais ir 
nuo 12 vai. iki 2 vai. sekmadieniais ga
lite kreiptis į Melburno Lietuvių 
biblioteką Lietuvių Namuose, 44-50 
Errol St., North Melbourne, 3051, 
kadangi dabar kaip tik daug naudotų, 
bet dar gerai išlaikytų lietuviškų kny
gų Melburno lietuvių bibliotekai per
davė Juozas Balčiūnas, Pranas ir Vera 
Morkūnai, Kazys Šimkūnas ir B. 
Butkevičius.

Per Australijos Lietuvių Fondą gau
tos knygos: „Partizanai apie pasaulį, 
politiką ir save“. 1944 - ,1956 m. parti
zanų spaudos publikacijos. Sudarė Ni
jolė Gaškaitė - Žemaitienė. „Pragaro 
vartai - Štuthofas“, sudarė Alisa 

vo vaikų. Visi lygūs: ir žydas, ir graikas, ir 
vyras, ir moteris...

Dabar jau daugelis mato gąsdinančias 
to išsilaisvinimo pasekmes, bet naujo 
kilimo jau nebesulaikysi, nors jį pasvei
kinti būtų baisu. Kaip komunizmas atėjo 
į gyvenimą su kerštu, senos kultūros 
naikinimu, taip ir moterų laisvės judėji
mas ateina kaip potvynio srovė, naikin
dama krikščionybę. Jeigu kada nors 

SKELBKTTĖS „MUSU PASTOGĖJE“ - VISI ŽINOS!

pirmą leidinį apie „Aušros“ gimnaziją 
teko panaudoti už Lietuvos ribų 
gyvenančių mokytojų ir mokinių 
prisiminimus. Lietuvai atstačius ne
priklausomybę, susirinko nemažai 
rašinių, paruoštų tėvynėje esančių tos 
mokyklos mokytojų ir jų auklėtinių... 
pradėtą darbą Lietuvoje teko čia, 
Kanadoje, užbaigti“.

Knygos gaunamos pas J. Gustainį, 10 
Sweet Pea Path, Etobicoke, Ontario 
JM9P393, Canada. Jų kaina: „Pri
simenam „Aušrą“ - 12 dol., papildymų 
knyga - 5 dol. (valiuta, greičiausiai, JAV 
doleriais. Red.).

B.Ž.

viskas
deli žemėlapiai (Lietuva, Vilniaus 
miestas, Vilniaus senamiestis, Trakai), 
Vilniaus miesto susisiekimo schema. 
Daug skoningai pateiktų spalvotų 
reklamų, įsipinančių į labiau dalykinį 
tekstą.

Ne lietuviui bus naudingi keli pusla
piai pagrindinės informacijos apie 
Lietuvos istoriją bei geografiją, di
plomatines atstovybes - ir kur kreiptis 
bėdos atveju.

Šalia šių knygučių apie Vilnių, Kau
ną ir Klaipėdą, leidėjai siūlo panašius 
leidinius apie Rygą, Taliną, Minską ir 
Kaliningradą (Karaliaučių). Artimoje 
ateityje bus įtraukta .Krokuva, Bu
dapeštas, Bukareštas.

Knygutės kaina tik 4 litai. Reikia ti
kėtis, kad atsiras platintojų Australijo
je; nes tokią informaciją verta turėti ir 
paskaityti dar prieš kelionės Lietuvon 
planavimą. ■■ V. Dn.

Rupšienė.
Abu šiuos „Lietuvių kovų ir kančių 

istorijos serijos“ VII ir VIII tomus Vil
niuje 1998 metais išleido Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė su JAV Lietu
vių Fondo parama, PLB valdybos dar
bų rėmėjų aukomis, talkinant Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centrai Vilniuje 1998 m.

Abi knygos įrištos tvirtais, kietais 
viršeliais; VII t. - 711 psl., VIII t. - 485 
psl.

Širdingas ačiū bibliotekos gera
dariams. Lietuviška knyga neturėtų 
mėtytis šiukšlynuose, kol dar čia Lie
tuvių ;Namai gali didžiuotis lietuvybės 
išlaikymo tvirtovių ilgamečiais vardais, 
globojant lietuvišką knygą.

J. Mikštas 
Bibliotekos vedėjas

mūsų kultūroje išnyktų šeimos, kaip da
bar to siekiama,' tai gyvenime nebeliktų 
krikščionybės pėdsakų. Ir neturėtume 
kuom guostis, kad tokia Dievo ištarmė - 
predestinacija. Ne, greičiau tai būtų teolo
ginė klaida - pastangos suderinti Evan
geliją su Biblijos dvasia.. Šitoje sintezėje 
išaugo krikščionis, kuris žemėje gyvena 
kaip žydas, o miršta su viltimi patekti į 
dangų kaip krikščionis.
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Viešnagė pas Obuolių salos lietuvius

Kun. K. Ambrasas, SJ.
Nuotr. A. Bumeikio

(Tęsinys iš praeito nr.)

- Ar galite australiškąjį mokymą 
palyginti su lietuviškąja mokymo tvar
ka?

- Pirmąkart atsidūrus Lietuvoje, vis
kas buvo taip neįprasta, svetima ir 
pavojinga, tarsi būtum pakliuvusi į ki
tą planetą ir tuo pačiu - esi kaip gerai 
žinomame sode. Kažin kiek laiko bu
vau labai stebima ir gerbiama. Visi 
stengėsi man būti labai geri, paslaugūs 
ir sudaryti kuo geresnes darbo ir 
gyvenimo sąlygas. O man, jau galėjote 
iškart pastebėti, nėra prie širdies viso
kie orumai, ceremonijos, lankstymasis. 
Tai ne mano skonis! Todėl gan ilgokai 
užtruko, kolei galėjau perprasti Lietu
vos švietimo savitumus. Vos tik pradė
jusi tuos pagrindus pažinti ir suvokti, 
tučtuojau ėmiau juos keisti. Turiu 
prisipažinti, gerai, kad pataikiau į įdo
mią mokyklą ir susidūriau su įdomiais 
žmonėmis. Taigi ko daugiau iš gyve
nimo gali tikėtis. Buvau paskirta dirbti į 
M. K. Čiurlionio menų gimnaziją 
(mokyklą). Ši mokykla, kurioje dau
giausiai dėmesio skiriama dailei, 
muzikai, baletui, gana savotiška daly
kiniu ir administraciniu atžvilgiu. Čia 
bendrieji dalykai turi prisiderinti prie 
pagrindinių privalomųjų. Čionai pir
mąsyk susidūriau su lietuviams moks
leiviams būdingu darbštumu ir rimtu 
požiūriu į mokslą. Vaikai labai man
dagūs, tad jokių sunkumų mokytojui 
nebūna. 1994 metais grįžusi iš Lietu
vos, net išsigandau australų mokinių 
elgesio klasėje. Kas čia atsitiko? Mat, 
per tiek laiko atpratau nuo bemaž visose 
Vakarų vidurinėse mokyklose vy
raujančio laisvesnio moksleivio elge
sio mokykloje.

- Kaipgi vis dėlto yra su tomis Lie
tuvos švietimo permainomis?

- Nuo pačios pirmosios mano pažin
ties su lietuviškos mokyklos gyvenimu 
iki šiol Lietuvos švietimo ministerija 
padarė daug reformų, daug kam iš lie
tuvių mokytojų „užminta ant kulno“, 
kartais tyčiomis, kartais ir netyčiomis. 
Tačiau vis tuo pačiu permainų vardu. 
Dabar jau atsiradę kaip ir mūsiškieji 
vadinami mokytojų „laipsniai“: eili
nis, vyresnysis mokytojas, metodistas 

ir specialistas. Norint gauti paaukšti
nimą, geresnį laipsnį, reikia išpildyti 
nemaža rimtų reikalavimų. Mat nuo 
laipsnio priklauso ir mėnesinis at
lyginimas.

- Kokia egzaminų tvarka?
- Egzaminų tvarka ir visa metodika 

stengiasi lygiuotis į Vakarus ir jų nor
mas. Pamenu, kaip buvo keista, kai 
pamačiau klasėje vaikus, tarsi kokias 
papūgas „kartojančius žinias“. O ką jau 
kalbėti apie egzaminus! Bent jau ang
lų kalbos egzaminas nėra vertas to sa
vo vardo! O didžiausioji kliūtis - būda
vo arba ir tebėra - patys savo dalyką 
šitiek metų dėstę vienoje mokykloje 
išdirbę mokytojai. Juk ne sykį buvau 
pakviesta į didelius anglistų mokytojų 
suvažiavimus ir susirinkimus, kur taip 
nenoromis buvo priimamos visokios 
naujovės. Ir jeigu šitaip yra su anglų 
kalba, reikia manyti, tas pats dėjosi ir 
su kitų dalykų pedagogais. Visiems 
žinoma, kad sovietmečiu buvo nusta
tyta griežta hierarchija, visų disciplinų 
bendra tvarka. Viskas mokytojams bu
vo nurodyta, kaip mokiniams dėstyti, o 
mokytojo autoritetas neginčytinas ir 
neliečiamas. Mokoma vienodai, re
zultatai irgi aplyginami. Todėl savai
me suprantama, didžiuma mokytojų 
būkštauja, ar sugebės prisitaikyti ir 
perprasti naują metodiką, išmokti nau
jos tvarkos ir reiklavimų!? Tai išties ne 
taip lengva. Padėtis tikrai rimta. Štai 
kodėl daugeliui labiau patiktų daryti 
taip, kaip dešimtmečiais Jurgelis prie 
komunistų darė...

- Tad kaip vertinate lietuvišką švie
timo sistemą?

- Dabar, praslinkus po visų pertvar- 
kų vos 8-9 metams, lietuvius reikia 
gerbti, o ne kritikuoti už tokias švieti
mo permainas ir reformas, kokios 
padarytos šioje srityje. Išties, arčiau 
pažiūrėjus, kraujo spaudimas kyla, 
plaukai tinsta ir šiaušiasi. Pagirti visa
dos sunkiau, negu kritikuoti. O gaila! 
Tik prisiminkime, ką tik išlindo iš po 
sovietinio pado, pradėjo savo darbą ne 
nuo nulio, o nuo minuso. Namą galima 
per mėnesį ar du pastatyti, o žmogų 
išauklėti, tuo labiau jį perauklėti rei
kia kelių kartų. O juk tam visų pirma 
turime parengti visą armiją naujų ide
alių mokytojų, šitie gi juk dirbę ir 
apsipratę su kasdienine sovietine duo
na. O iš kur jų gauti?

Per pastaruosius trejus metus pasi
keitė laikai. Mokslo pasaulis atsigęžė 
veidu į Vakarus. Visiems dabar aišku, 
kad anglų kalba būtinai reikalinga. Štai 
kodėl padaugėjus angliškų leidinių, 
man vis daugiau ir daugiau priseidavo 
pagelbėti vertėjams arba net ir pačiai 
versti, redaguoti vertimus, patarti. Tai 
įdomus, bet sunkus darbas, reikalaująs 
daug žinių, dar daugiau įvairios prak
tikos. Todėl gerų vertėjų yra tikrai 
nedaug. Tokių, kurie gerai ir nuodug
niai mokėtų abi - anglų ir lietuvių - 
kalbas. Jų labai trūksta.

- Kas Jus paskatino vykti į Lietuvą?
-Turbūt šitaip jau buvo lemta. Blo

kada, renkami pinigai, žmonių vargas, 
o čia nenuilstantis mūsų Tasmanijos 
lietuvių veikėjas Algimantas Taškū- 
nas pasakė: „Kiekvienas duoda, ką gali. 
Skirk Lietuvai savo laiko, nieko nelauk 
ir važiuok!“ Ponia Izolda Poželaitė - 
Pavis parvežė man iš Lietuvos 1990 

metais kvietimą, kad važiuočiau dirbti. 
Mama įspėjo? „Pavojinga!“ Tėtis ra
gino: „Tik kuo greičiau važiuok!“ Ta
da man atrodė toks likimas, o dabar 
atrodo, kad visa ta viešnagė Lietuvoje - 
gyvenimo dovana.

- Kokios nuomonės esate apie anglų 
ir kitų dalykų dėstymo metodiką 
Lietuvoje?

- Pats didžiausias lietuviškai moky
mo metodikai priešas - pačių mokyto
jų baimė šokti į šaltą ežerą, kai nematai 
dugno ir todėl reikia plaukti, nes kitaip 
visą gyvenimą plūduriuosi ir niekur 
nenuplauksi. Visiems būdavo išleistas 
vienas vadovėlis ir tasai, nors ir pilnas 
nesąmonių, būdavo šventas. Buvo vie
nas mokymo būdas. Jį išmokęs ir 
supratęs, gali iki pensijos ramiausiai 
kapstytis. O dabar kultas perėtas perša, 
siūlo, moko, keičia. Nuo vadovėlių, nuo 
reikalavimų, nurodymų ir patarimų - 
akys raibsta. O vaikai išsižioję gaudo 
kompiuterio ir angliškas žinias. Galite 
įsivaizduoti, kiek Lietuvoje rusų kal
bos mokytojų, norinčių išmokti ang
liškai, kad vėl galėtų mokytojauti? O 
lygis negali būti žemas, jo kasdien rei
kia aukštesnio!

- Kaip atrodo Jums mokytojo darbas 
Lietuvoje?

- Mokytojai prastai atlyginami. Man 
visados būdavo keista, kiek daug yra 
reikalaujama iš klasės auklėtojų. Sykį 
vienam pažįstamam rašiau, kad auk
lėtojas tą pačią klasę prižiūri nuo pra
dinių klasių iki abitūros. Auklėtojas už 
vaiką atsakingas visą laiką. Negali 
numoti ranka į vidines vaikų krizes. 
Net nepadoru išeiti po darbo namo ir 
viską palikti. Tasai manimi nepatikėjo, 
paklausė: „O ką daro profsąjungos?“ 
Iškart supratau, kad neverta su juo to
liau apie tai kalbėti. Žinoma, dabar jau 
turėčiau ką jam apie profsąjungas 
pasakyti. Man atrodė, kad lietuvių 
mokytojų pareigos ir jų darbo valan
dos nėra tokios didelės kaip pas mus, 
bet auklėtojams tikrai nepavydžiu.

- Kokį įspūdį Jums paliko M. K. 
Čiurlionio meno mokykla, jos moky
tojai su auklėtojais?

- Šioje mokykloje sutikau tikrai daug 
gerų žmonių ir gerų draugų, kurių man 
truks Australijoje. Taip pat ir su moki
niais. Mano australai kolegos nusteb
tų, kaip gali mokytojas bendrauti su sa
vo moksleiviais. Su kai kuriais moks
leiviais susirašinėju. Miela gauti jų 
laiškus. Nieko panašaus nebuvo Tas- 
manijoje. Pastoviai niekad nerašiau nė 
vienam iš mokinių. Nevažiavau ir 
praktikai į miškus, neplaukiau nuo
stabiais ežerais baidarėmis, niekados 
ligoninėje manęs nelankė visa klasė, 
niekad negavau klasėje iš mokinių 
puokštės gėlių per gimtadienį, niekas 
man nepanešdavo krepšio arba knygų. 
Tokių reikšmingų smulkmenų galė
čiau paminėti nemažai.

- Kas dabar sieja Jūsų šeimą ir Jus 
su Lietuva?

- Lietuvoje turiu mažiau giminių ne
gu draugų. Jei kas man duotų lėšų, mie
lai skraidyčiau iš Australijos į Lietuvą. 
Tuomsyk - greičiausia ir patogiausia 
elektroninis paštas.

- Ar galėtumėte visam laikui persi
kelti į Lietuvą?

- Aišku galėčiau, tik dar niekas 
nesugalvojo, kaip susirgus mane par
veš greitąja į australiškąją ligoninę, 
kaip išsaugoti mano sieloje australiš

kos gamtos kvapą, kad Lietuvoje galė
čiau pakelti rūsčią žiemą, ir kaip galė
čiau apsikabinti tuos, kuriuos myliu 
viename ir kitame žemyne. Kaip galė
čiau iš Lietuvos atsivežti savo baidarę, 
ir kaip įtikinti lietuvius, kad tikrai 
nemeluoju, pasakodama apie cho
lesterolį, ir kad išties lašinių negaliu 
valgyti nei su krienais, nei su pakepta 
kiaušiniene...

- Kokie skirtumai ir panašumai tarp 
lietuvių ir tasmaniečių moksleivių 
gyvenimo, elgesio ir mokslo išryškėjo, 
kai pagyvenote ir padirbėjote Lietu
voje?

- Įdomu ar skruzdėlytė gali turėti 
supratimą, kokiame miško plote ji 
gyvena. Sugretinimas gal ir ne visiškai 
tikęs, bet nežinau pati, kaip atsakyti į šį 
klausimą. Tik žinau, kad genys margas, 
o pasaulis dar margesnis. Ir jis mažėja. 
Jei gali per dešimt minučių pasiųsti 
ilgiausią disertacijos vertimą Lietuvon, 
gali apie ką nors pakalbėti, gali laisvai 
paskambinti ir sulaukti iš ten svečių, o 
lietuviai suvokia, kad čia, Vakaruose, 
ne viskas auksas, kas auksu žiba, 
vadinasi, visi anksčiau ar vėliau 
atsirasime tame pačiame plote kaip tos 
skruzdėlytės.

- „Lietuvos aide“ buvo parašyta (T. 
Srėbalius, „Australijos dovana M. K. 
Čiurlionio mokyklai“, 1992.08.08) 
apie Australijos ambasadoriaus A. 
Grabauskui įteiktą dovaną! Ar su Jūsų 
žinia tai padaryta?

- Kadangi M. K. Čiurlionio meno mo
kykla anuomet daug vargo su rėmais, 
kurių dažnai reikėdavo šios mokyklos 
dailės skyriaus moksleiviams, Aus
tralijos ambasadoriaus Lietuvoje Johno 
Burgeso ir mano pastangomis pasise
kė per Rytų Europos fondą išrūpinti 
lėšų, kad būtų galima įsigyti „Sigmos“ 
gamyklos stakles rėmams gaminti. Ki
ti pinigai buvo sunaudoti kitiems 
prietaisams įsigyti.

- Jūsų nuomonė apie XXI amžiaus 
Tasmaniją, Lietuvą, visą pasaulį?

- Gal geriau pasiūlysiu konkretų 
pavyzdį. Mano dukra, atvažiavusi 
Lietuvon 1993 metais nosyje buvo 
įsisegusi auskarą. Nepasakysiu, kad 
man toks jos stilius patiko, o mano 
dvyliktokai buvo tiesiog apstulbinti. O 
antrąsyk nuvažiavus į Lietuvą, tie pa
tys, jau paaugę ir bemaž Meno akade
miją baigusieji studentai man pasi
gyrė: „Mokytoja, ar nepastebėjote, jau 
ir pas mus daug su auskarais...“ Kai 
būsim visi į vieną panašūs, tada vėl 
pradėsime ko nors kito norėti, kad 
skirtumės vieni nuo kitų... Taigi, kad 
bent apytikriai atsakyčiau į šį klausi
mą, norėčiau baigti tokia mintimi: 1994 
metais išvažiuodama iš Lietuvos, vie
nam laikraščiui prasitariau: „Kai Lie
tuva turės mikrokrosneles, tada mažiau 
dainuos...“ Deja...

Dėkoju Hobarto ir Launcestono, ir 
visiems kitiems Tasmanijos lietuviams 
už visapusišką pagalbą, kurią Jūsų 
bendruomenė ir Jūsų šeima suteikė 
mano viešnagės Obuolių saloje metu. 
Linkime ir toliau neužmiršti lietuvių, 
atsiduriančių pas Jus, ir visos Lietuvos 
reikalų. Telydi Dangus Jūsų ir visų 
pasaulyje išsibarsčiusių lietuvių žings
nius.

Su p. Regina Krutulyte ir jos 
tėveliu Jonu Krutuliu kalbėjosi 

kun. K. J. Ambrasas, S. J.
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS UMFO RM AC IJA I
16 -18 East Terrace BANKSTOWN, NSW 

Tel.: 97081414 Fax.: 9796 4962

ŠIOKIADIENIAIS KLUBAS VEIKIA NUO 4.00 vai.
ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS NUO 12.00 vai.

ANTRADIENIAIS UŽDARYTA

Vaizdajuostės apie Lietuvą
Lietuviška firma siūlo dvi naujas videojuostas anglų kalboje (rūšį užsakyti pagal 

videoaparatą):
LITHUANIA - INTO THE NEW MILLENIUM, 100 min., US $34.95.
VILNIUS - A WORLD CENTRE OF CULTURE, 62 min., US $26.95.
Susisiekti: Central Texas Videography, P.O. Box 5215, Round Rock, Texas

78683, U.S.A., tel. US + (512) 244 - 2464. "M. P." inf.
KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ NUO 5.00 IKI 6.00 vai.

LINKSMOJI VALANDA

VISI GĖRIMAI TIK PUSĖ KAINOS!

UŽSUKITE Į VALGYKLĄ: 
PENKTADIENIAIS NUO 6.00 IKI 8.00 vai. 

ŠEŠTADIENIAIS ŠVEDIŠKAS STALAS NUO 12.00 IKI 2.00 vai. 
SEKMADIENIAIS NUO 12.00 IKI 7.00 VAL

Paskaita Sydnėjaus tautiečiams
Birželio 27 dieną, sekmadienį, 2 vai. po pietų Lietuvių Namuose Bankstown, tik 

iš Lietuvos atvykusi gydytoja Birutė Žemaitytė, knygų "Palydėsiu į tėvo namus” 
ir "Mylėk kaip save" autorė, skaitys paskaitą.

Visi maloniai kviečiami atvykti pasiklausyti šios įdomios paskaitos.
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

SEKANTI PENSIJŲ DIENA BIRŽELIO 24 d. 
KLUBE ŠVEDIŠKAS STALAS NUO 12.00 vai.

VĖL BUS LIETUVIŠKOS DUONOS BIRŽELIO 27 d.

Mieli tautiečiai, kai lankotės Sydnėjuje, 
užsukite į lietuvių Klubą!

Čia visada visi būsite mieliai laukiami iš visų Australijos vietovių ir kitų 
pasaulio kraštų!

LAUKIAME NAUJŲ NARIŲ PAREIŠKIMŲ

4.95%

I Talka Current Interest Rates
I The following Interest rates apply from July 1,1999 for all loans and deposits

1 Term Deposits 12 month 4.50% 'I
Account

> minimum $500I Withdrawals may be made from
■ term deposits before maturity date 

In such cases, only 0.5% is payable
I on the withdrawn sum.

6 month 4.25% (
3 month 4.00% >

Current Accounts $5,000 + 3.50%

1 $1,000 - $4,900 
$100 - $99?

2.50%
1.50%

Loans

Lietuva ■ Joninės - "Gintaras11 KVIETIMAS
Prisimindami Lietuvoje praleistą nuostabią - užburtą Joninių naktį, "Gintaro" 

tautinių šokių ansamblis organizuoja Jonines Melburne, Sunbury priemiestyje, 
Riddeles Creek skautų stovykloje. Joninių pradžia 5 vai. po pietų, liepos 9 dieną.

Džiaugsimės, šoksime, dainuosime, laužą kūrensime, vainikus pinsime.
Kviečiame visus, visus!

Loan interest rates may be varied 
during the year depending on 
current Interest rates offered by 
banks and other societies.

NEW Loans over $60.000 
capped for 12 months 

Mortgage Security 
Guarantor Secured 
Up to 510,000 

Personal 
Up to $5,000

6.39%
13.0%

13.0%

Gintariečiai -

Adelaide 
Melbourne
Sydney

Lithuanian Co-operativo Credit Society 'Talka” Ltd

(08) 8362 7377 
(03) 9328 3466 
(02) 9796 8662

.^0N0*\

1 AUKOS 
/ AUSTRALUOS

UEHJOę
FONDU

Australijos Lietuvių Fondui aukojo:
J. Sniras - 50 dol. (645) - a.a. A. 

Jančiauskienės atminimui;

Kiek nelegalų Australijoje?
Šiemet vėl pagausėjus bandymams 

Australijos krantus pasiekti žvejų lai
vais ir tokiu būdu išvengti valstybinės
kontrolės, Imigracijos Departamentas 
spaudai pateikė šią statistiką apie 
Australijoje nelegaliai esančius žmo
nes.

Praeitais, 1998 metais,be leidimo 
Australijoje pasiliko 12 679 asmenys. 
Tai daugiau negu 1997 metais, kada 
tokių asmenų buvo 10 138. Dar mažiau 
jų buvo 1996 metais - 7 800 (pastarasis 
skaičius nėra visiškai tikslus). Šiemet; 
1999 metais, nelegalų skaičius gali dar 
labiau padidėti, nes jau iki balandžio 
galo, vadinasi per 4 mėnesius, Aus
tralijoje atsirado 11 107 nelegalai.

Kas su nelegalais atvykėliais atsi
tinka? Praeitų metų bėgyje 3 703 patys 
prisistatė Imigracijos Departamentui, 
apie 2 555 buvo užfiksuoti per darb
davius, kaimynus ir panašiai, policija 
vienaip ar kitaip rado 444, o 297 buvo 

J. Manikauskas - 25 dol., A. ir S. 
Obeliūnai - 10 dol. - a.a. A. Miliausko 
atminimiui;

V. ir A. Bindokai, J. Manikauskas 
(650), A. ir S. Obeliūnai po 10 dol., C. 
Vaičekauskienė - 5 dol. ($230) -a.a.V. 
Leitono atminimui;

A. ir S. Obeliūnai (1320) - 10 dol.
Valdybos vardu dėkoju už aukas.

A. Balbata
AL Fondo iždininkas

rasti per pašalpų (Social Security) ir 
valstybinių mokesčių (Taxation) sis
temas.

Praeitais metais buvo deportuoti ar 
priversti išvykti 7 474 asmenys. 
Prašymas leisti pasilikti buvo dar 
svarstomas 4 327 asmenims, tačiau 
teigiamo sprendimo gali tikėtis tik retas 
iš jų. Per 1998 metus leidimas pasilikti 
buvo suteiktas tik 878 nelegaliai į 
Australiją atvykusiems asmenims.

Taip pat buvo panaikintos 1 304 vi
zos (iš jų 648 už įsidarbinimą neturint 
darbo vizos) ir 368 studentų vizos, kai 
nebuvo išpildytos numatytos sąlygos.

Į šią statistiką neįeina tie asmenys, 
kurie Australijoje užsilieka ilgiau, negu 
leidžia jų viza ir iš karto išvyksta „šiek 
tiek suvėlavę“. Tokių pernai buvo 11 
648. Išvykstant, oro uostuose ir pan. 
jiems daugumoje nėra daroma jokių 
kliūčių. Į šią kategoriją dažnai pakliū
va turistai iš Didž. Britanijos bei JAV,

Valstybės šventės minėjimas Melburne
Sekmadienį, liepos 4 d., 1.30 vai. po pietų 
Melburno Lietuvių Namuose minėsime

Valstybės šventę.
Paskaitą skaitys dr. Algis Kabaila. Po to vyks menininė dalis kartu su 

'Dainos Sambūriu" ir "Gintaru".
Visi bendruomenės nariai, iš toli ir iš arti, kviečiami dalyvauti.

ALB Melburno Apylinkės Valdyba

kurie neplanuoja Australijoje pasilikti, 
bet dėl įvairių priežasčių užsibūna il
giau nei tikėjosi.

Nelegalų „priežiūra“, būtent re
gistravimu ir sekimu užsiima '215 
Imigracijos Departamento raštininkų 
bei inspektorių.

Klaidos atitaisymas
23 - me "Mūsų Pastogės" numeryje, 4 psl. spausdintame straipsnyje "Sydnėjaus 

Lietuvių Moterų Soc. Globos Draugijos šiuometinis profilis", 3 - je skiltyje ra
šoma, kad "Liepos 14 d., sekmadienį, 2 vai. po pietų Lietuvių Klube Bankstowne 
yra šaukiamas neeilinis Draugijos narių susirinkimas..." Šis susirinkimas įvyks 
liepos 4 d. (žiūr. pranešimas "M.P."). Suinteresuotus atsiprašome. Red.

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 N. S. W. 1885
Redaktorius Bronius Žalys. ® ® Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 9790 2319

Faksas (02) 9790 3233
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 50 U žsienyje paprastu paštu $ 65 N. Zelandijoje oro paštu $ 80

U žsienyje oro paštu $ 110

Šiuo metu Australijoje iš viso yra apie 
51 000 nelegalių imigrantų, iš kurių 
apie 12 000 krašte gyvena jau 10 metų 
ar ilgiau. Pagal turimą registraciją, 
Australijoje nelegaliai gyvena 30 570 
vyrų ir 20 380 moterų. Šis skaičius kas
met šiek tiek auga. „M.P.“ inf.
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