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Noras dirbti Irake atšaloGyvenate rojuje

Plačiau apie Sodybą skaitykite Isoldos Pozelaitės-Davis AM straipsnį psl. 3. 
Vytauto Vaitkaus nuotraukoje - bendras Lietuvių Sodybos, Engadine, vaizdas.

'□XT Lietuvos įvykių apžvalga
Atvyko 

vyriausiasis 
JAV 

kariuomenės 
vadas 

Vilnius, birželio 
18 d. (ELTA). Lietu
voje birželio 18 d. 
viešėjo vyriausiasis 
JAV ginkluotųjų pa

jėgų vadas generolas Richard B. Myers. Jis 
atvyko LR kariuomenės vado generolo ma
joro Jono Kronkaičio kvietimu ir Baltijos 
valstybėse lankosi pirmą kartą. Tai atsa
komasis oficialus vizitas. Gegužės pradžioje 
Amerikos karinių pajėgų štabuose ir Pen
tagone lankėsi Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
kariuomenių vadai.

JAV karinių pajėgų vadas susitiko su 
krašto apsaugos ministru Linu Linkevi
čiumi, kariuomenės vadu Jonu Kronkaičiu. 
Lietuvos karo akademijoje jis skaitė pa
skaitą kariūnams.

Prezidento Rolando Pakso vardu prezi
dentūroje buvo surengti pietūs, kuriuose 
dalyvavo aukšti šalies pareigūnai.

Generolas R. Myers vyriausiuoju JAV 
ginkluotųjų pajėgų vadu tapo 2000 metų 
spalį. Eidamas šias pareigas jis taip pat yra 
pagrindinis Prezidento, Gynybos sekreto
riaus bei Nacionalinės saugumo tarybos pa
tarėjas kariniais klausimais. Prieš tapdamas 
ginlduotųjų pajėgų vadu, jis pusantrų me
tų dirbo JAV ginkluotųjų pajėgų vado 
pavaduotoju.

Viešėjo Vokietijos Prezidentas
Vilnius, birželio 16 d. (ELTA). Birželio 

16 d. vidurdienį oficialų vizitą Lietuvoje 
pradėjo Vokietijos Prezidentas Johannes 

i Rau. Prezidentūros rūmų didžiajame kieme 
Vokietijos Prezidentą su žmona ponia 
Christine Rau sutiko Lietuvos Prezidentas 
Rolandas Paksas ir ponia Laima Paksienė. 
Vėliau buvo surengta spaudos konferencija.

Vilniuje Vokietijos Prezidentas taip pat 
susitiko su Seimo Pirmininku Artūru 

I ■

Paulausku, Ministru Pirmininku Algirdu 
Brazausku. Antakalnio kapinėse Vokietijos 
Prezidentas pagerbė žuvusiųjų už Lietuvos 
nepriklausomybę atminimą. Vakare jis 
išvyko į Berlyną.

Vyriausybė tarėsi su Bažnyčia
Vilnius, birželio 18 d. (ELTA). Birželio 

18 d. Min. Pirm. Algirdas Brazauskas su
sitiko su Lietuvos vyskupų konferencijos 
pirmininku, Vilniaus arkivyskupu kardino
lu Audriu Juozu Bačkiu ir Kauno arkivys
kupu Sigitu Tamkevičiumi.

Susitikimo metu buvo aptarti Bažnyčiai 
priklausiusių kultūros vertybių ateities 
statuso klausimai, kalbėta apie moksleivių 
lytinio švietimo programą.

Katalikų bažnyčios kilnojamųjų ir nekil
nojamųjų vertybių, neteisėtai nusavintų 
nuo 1940 m. birželio 15 d. iki 1990 m. kovo 
11d., ateities statusą, atsižvelgiant į jų reli
ginę vertę, turės nustatyti Lietuvos Vyskupų 
konferencija kartu su kultūros ministrės 
įsakymu sudaryta nuolatine komisija.

Bažnyčia siekia, kad būtų pripažinta jos 
nuosavybės teisė į didelę religinę vertę 
turinčias kultūros vertybes. Ministras Pir
mininkas pareiškė iš esmės sutinkąs, kad 
minėtu laikotarpiu nusavintos vertybės pri
klausė Bažnyčiai. Jo tvirtinimu, komisija 
turi sudaryti visų vertybių sąrašą, o Baž
nyčia - pateikti, jos manymu, būtent Baž
nyčiai grąžintinių vertybių sąrašą. Tik 
tuomet gali būti sprendžiama, kokia teisinė 
forma turėtų būti panaudota, norint priimti 
sprendimą.

Susitikime pabrėžta, kad Katalikų Baž
nyčia neigiamai vertina Švedijos mokyklo
se vykdomą lytinio švietimo programą ir 
išreiškė abejonę dėl tokios programos 
pritaikymo Lietuvos mokyklose. Ministras 
Pirmininkas informavo Katalikų Bažnyčios 
vadovus, jog šiuo metu Švietimo ir mokslo 
ministerijoje sudaroma darbo grupė, kuri 
išanalizuos kitų šalių patirtį ir, atsižvelgusi 
į Lietuvos situaciją, turės parengti Rengimo 
šeimai ir lytiškumo ugdymo koncepciją,

Prieš tris savaites LR Užsienio reikalų 
ministerija paskelbė informaciją, kurioje 
lietuviams siūloma dalyvauti Irako atsta
tymo ir plėtros kampanijoje. Ieškota specia
listų, gerai mokančių anglų kalbą ir bent 
šiek tiek galinčių kalbėti arabiškai. Pasak 
ministerijos Afrikos ir Artimųjų Rytų sky
riaus vedėjos Violetos Motulaitės, į Iraką 
siūloma važiuoti įvairių sričių specialis
tams, jie vardijami net šešiuose puslapiuose.

Tačiau pradeda aiškėti, kad šis pasiū
lymas lietuvių nedomina. "Pirmosiomis 
savaitėmis gaudavome po penkis gyveni
mo aprašymus, pastarąją savaitę atsiuntė 
vos vieną. Akivaizdu, kad lietuvių noras 
dirbti Irake vis labiau blėsta. Galiausiai, 
ko gero, nebeliks nė vieno norinčiojo”, - 
svarstė ministerijos atstovė.

V.Motulaitė mato kelias lietuvių nenoro 
dirbti Irake priežastis. Visų pirma, jos įsiti
kinimu. lietuvius atbaido sunkios ir pavo
jingos darbo sąlygos. Be to. amerikiečiai 
pateikia neišsamią informaciją, nekalba 
apie atlyginimą, draudimą, kitas socialines 
garantijas. "Pranešimuose sakoma, kad 
darbuotojai su savimi turėtų pasiimti 
miegmaišį bei tinklelį nuo vabzdžių. Re
komenduojami patogūs rūbai, neperšau
nama liemenė ir šalmas. Iš karto matyti, 
kad tokios informacijos į Iraką vykti pa
siryžusiam žmogui šiek tiek mažoka ”, - sakė 
ministerijos atstovė.

Užsienio reikalų ministerija neapgailes
tauja dėl lietuvių pasyvumo, nes Lietuva 
turėtų apmokėti specialistų kelionės išlai
das iki Kuveito. "Ką dar turėtų padaryti 
siunčiančioji valstybė, atsiųstuose doku
mentuose nenurodoma ”, - sakė V.Motulaitė.

Vilniuje įsikūrusi stambiausia specialių
jų montavimo darbų įmonė šalyje AB 
“Montuotojas” prieš kelias savaites gavo 
stambų užsakymą darbams Irake. Dar vieno 
pasiūlymo bendrovė sulaukė vėliau, kai 
viena Irako kompanija pasiūlė sumontuoti 
90 naftos talpyklų. Gigantiškoji JAV ben

V. Čmilytė - Europos šachmatų vicečempione
Amalijoje (Turkija) vykusiame Europos 

moterų šachmatų čempionate sidabro me
dalį iškovojo 19 metų Viktorija Čmilytė. 
„Išvykdama apie medalį tikrai negalvo
jau - maniau, kad būtų gerai patekti į 
dešimtuką, geriausiu atveju - į pajėgiau
siųjų penketą ", - sakė ji .

V.Čmilytė pirmąkart žaidė žemyno pir
menybėse. Debiutuodama iš Šiaulių kilusi 

naują programą ir dėstymo metodiką.
Pakilo dėstytojų algos

Vilnius, birželio 18 d. (ELTA). Nuo 
liepos 1 dienos vidutiniškai 20% padidės 
aukštųjų mokyklų dėstytojų algos - joms 
kelti numatyta 16 mln. litų.

Vyriausybės nutarimu taip pat įtvirtinti 
nauji tarifinių atlyginimų dydžių koefi
cientai. Pagrindinis pakeitimo tikslas - 
suteikti institucijoms galimybę skatinti 
efektyviausiai ir produktyviausiai dirban
čius dėstytojus ir tyrėjus.

Nukelta į 2 psl 

drovė “Bechtel”, kuri yra projekto rangovė, 
paprastai už vienos talpyklos sumontavimą 
moka apie 1 milijoną litų. Prieš kelias sa
vaites įmonės vadovas Alfonsas Jaras pa
sidžiaugė galimybe dirbti Irake ir sakė, kad 
dabar belieka suderinti kontrakto sąlygas. 
Tačiau dabar A. Jaras neslepia, kad pasiūly
mo dirbti Irake bendrovė greičiausiai atsisa
kys. Toks sprendimas priimtas ir dėl “Mon
tuotojo” darbuotojų spaudimo. Daugelis jų 
pareiškė nevyksiantys į Iraką, nors bus siū
lomi ir kelis kartus didesni'atlyginimai.

Atrodo, kad iš tūkstančio bendrovėje 
dirbančių specialistų greičiausiai nepavyks 
surinkti 100 norinčių dirbti Irake žmonių 
komandos.

"Atvirai kalbant, vis dar diskutuojame. 
Greičiausiai galutinis sprendimas bus 
nepasirašyti kontrakto, juo labiau kad 
darbo turime ir Lietuvoje. Pasvėrėme visas 
aplinkybes. Ir nors darbų įkainiai yra 
pakankamai aukšti, turėtume labai daug 
išlaidų, be to, darbuotojams grėstų realus 
pavojus ”, - sakė A. Jaras.

Tuo tarpu 44 Lietuvos kariai jau vykdo 
užduotis Irake - savo atsakomybės rajone 
netoli Basros miesto, kur turi padėti palai
kyti viešąją tvarką, patruliuoti, saugoti 
objektus, atlikti tarnybą kontrolės postuose. 
Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bata
liono kariai kartu su danais tarnauja anglų 
kontroliuojamame sektoriuje į šiaurės ry
tus nuo Basros. Kol kas kariai nedalyvavo 
jokiame konflikte, nė vienam jų neiškilo 
realus pavojus.

Planuojama, kad rugpjūčio mėnesį į 
Iraką išvyks ir Birutės motorizuotojo pės
tininkų bataliono 45 kariai, jie tarnaus 
Lenkijos kontroliuojamame sektoriuje.

Lietuvos kariai į Iraką išvyko Seimo 
sprendimu, priimtu gegužės pabaigoje. JAV 
vadovaujamoje tarptautinėje operacijoje 
Persijos įlankos regione lietuvių karių 
misija gali trukti iki 18 mėnesių.

R.Jurgelaitis (“L.r.”)

(dabar Rygoje 
gyvenanti) 
šachmatinin
kė pagrindi
niame turny
re nepralai
mėjo nė vie
nos partijos - 
šitokio rezul
tato pasiekti 
nepavyko nė 
vienai titu
luotai čem
pionato daly
vei. Per 11 turų lietuvė ir 40 metų švedė 
Pia Cramling surinko po 8.5 taško, todėl 
organizatoriams teko surengti papildomą 
mačą. Pirmąją 15 minučių partiją preten
dentės sužaidė lygiosiomis, o antrąją Vikto
rija Čmilytė pralaimėjo.

Europos pirmenybėse dalyvavusi kita 
Lietuvos atstovė vilnietė Dagnė Čiukšytė 
surinko 5.5 taško ir užėmė 61-ąją vietą tarp 
115 dalyvių. □
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Patalus Trumpai iš visur
♦ Birželio 16 d. į 
JAV kariuomenės 
rankas Irake pateko 
bcsislapstąs gene
rolas Mahmoud al- 
Tikriki, Saddam 
Hussein giminaitis. 
asmens sekretorius 
ir pagrindinis pata
rėjas valstybės sau

gumo klausimais. Jis suimtas netoli Tikrit 
miesto. Saddam Hussein gimtinės. Jį ištardę, 
žvalgybos pareigūnai tikisi sužinoti, kur dingo 
Saddam Hussein ir du jo sūnūs.
♦ Birželio 18 d. centriniame Irake, nugink
luodami Saddam Hussein lojalistų grupę, 
amerikiečių kariai netikėtai surado žemėje 
užkastas dėžes su pinigais ir brangakmeniais. 
Iš viso rasta apie trylika milijonų dolerių 
grynais pinigais Irako ir JAV valiuta, gi tarp 
brangakmenių rasti pirmosios Saddam 
Hussein žmonos asmens dokumentai.
♦ Po dviejų mėnesių iš pareigų atsistaty
dino Suomijos ministrė pirmininkė Anneli 
JaatteenmakL reaguodama į kaltinimą, kad ji 
pasinaudojo nelegaliai įsigyta informacija 
apie slaptus pasitarimus tarp JAV prezidento 
George W Bush ir buvusio min. pirmininko 
Paavo Lipponen. kad užtikrintų savo partijos 
laimėjimą kovo mėnesio rinkimuose.
♦ Birželio 19 d. Izraelio kariai ir policija 
susidūrė su keliais šimtais žydų nacionalistų 
naujakurių, pirmą kartą bandydami išardyti 
apgyventą nelegalią naujakurių sodybą 
Vrkariniame krante. Susidūrime sužeisti 21 
kariai bei policininkai.
♦ Nesėkmingai baigėsi palestiniečių min. 
pirmininko Mahmoud Abbas derybos su 
Hamas organizacijos lyderiais, egiptiečiams 
tarpininkaujant. Hamas organizacija atsisako 
prisidėti prie paliaubų su Izraeliu.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.

Toks atlyginimų koeficientų taiky mas 
leis geriausiai dirbančių profesorių atly
ginimus pakelti iki 3119 Lt. docentų - iki 
2449 Lt. lektorių - iki 1698 Lt. asistentų - 
iki 1155 Lt. Aukštesni atlyginimai turėtų 
skatinti mokslinį produktyvumą bei jaunus 
žmones rinktis akademinę karjerą. Jau ke
leli metai baiminamasi, kad iš Lietuvos 
"nuteka protai”, nes nemažai jaunų žmonių 
ieško darbo ir geresnio gyvenimo užsienyje. 
Taip pat. Lietuvon negrįžta daug tų. kurie 
studijuoja ar baigė studijas kitur.

Siūlymas del ES ateities
Vilnius, birželio 17 d. (ELTA). Lietuvos 

vadovams ir atstovams Konvente dėl Eu
ropos ateities antradienį buvo pateiktas 
alternatyvus Europos Konstitucinės su
tarties projektas. Alternatyviajame projekte 
įtvirtinamas principas, kad laisvas prekių, 
paslaugų ir kapitalo judėjimas neapribo
jamas vien ES teritorija ir ES vadovausis 
šiais principais santykiuose su trečiosiomis 
šalimis. Europos mokslininkų nuomone, tai 
labai svarbus principas, kurio laikymasis 
reikštų, kad ES iš muitų sąjungos tampa 
laisvos prekybos šaukliu ir pačiu efekty
viausiu būdu padeda trečiosioms šalims 
įveikti nesantaiką ir skurdą.

Išleis naują monetą
BNS. Birželio 25 dieną - lito įvedimo 

10-ųjų metinių proga - Lietuvos bankas 
išleis 200 litų nominalo proginę monetą, 
kuri skirta Mindaugo karūnavimo 750- 
osioms metinėms. Ji kainuos 600 litų.

Tai bus pirmoji liet, proginė moneta, 
nukaldinta iš dviejų tauriųjų metalų - aukso 
ir sidabro. Jos tiražas - 2000 vienetų.

Be to. atsižvelgus į Lietuvos ir užsienio

Mūsą Pastogė Nr. 25, 2003.06.27, psl. 2

♦ Birželio 21 dieną prie Tuniso rytinių 
krantų paskendo laivas, gabenęs 2-50 nele
galių imigrantų iš Libijos į Italiją. Išsi
gelbėjo tik 41 žmogus. Birželio mėnesį ypač 
sustiprėjo nelegalių imigrantų srautas iš 
Libijos, laiveliais po keliasdešimt žmonių 
bandant pasiekti ar tai Italiją, ar Italijai pri
klausančią Lampedusos salą Tuniso kaimy
nystėje.
♦ Birželio 22 dieną Jordane prasidėjo 
pasitarimai tarp JAV valstybės sekretoriaus 
Colin Powell. Rusijos užsienio reikalų minis
tro Igor Ivanov. Europos Sąjungos atstovo 
Javier Solana ir Jungtinių tautų gen. sek
retoriaus Kofi Annan, tikslu išgelbėti įstri
gusį "Road Map” taikos planą. Kiekvieną 
dieną nauji smurto veiksmai Izraelyje ar 
Palestinos Vakarų krante, ar Gazos ruože 
griauna į planą sudėtas viltis.
♦ Birželio 22 d. Australijos min. pirmi
ninkas John Howard paskelbė, kad Austra
lijos Gen. gubernatoriumi paskirtas genero
las majoras Michael Jeffery; kuris savo pa
reigas pradės eiti rugpjūčio 11d. Naujasis 
gen. gubernatorius yra 65 metų, apdovanotas 
už narsumą Vietnamo kare, kuriame vado
vavo pėstininkų kuopai. Gen. majoras M. 
Jeffery' buvo Vakarinės Australijos guber
natoriumi nuo 1993 iki 2000 metų.
♦ Birželio 15 d. Sydnėjuje mirė William 
Charles Wentworth, buvęs liberalų partijos 
parlamentaras ir ministras aborigenų rei
kalams. sulaukęs 95 metų.
Nuo 1949 iki 1977 m. atstovavęs Mackcllar 
elektoratą federalianiame parlamente. 
"Bill” Wentworth buvo artimas baltų 
draugas, dažnai apsilanky davo jų ren
giniuose ir paremdavo jų pastangas Fede- 
raliniame Parlamente. 1967 m. jo pastan
gomis aborigenams buvo pripažintos pi- 
lietinės.teisės Australijoje..> □ 

kolekcininkų susidomėjimą lietuviškomis 
proginėmis ir apyvartinėmis monetomis, 
nutarta pagaminti 10 000 vienetų 2003 metų 
laidos apyvartinių monetų numizmatinių 
rinkinių, kuriuos sudarys 10, 20, 50 centų. 
1 lito. 2 ir 5 litų monetos.

Korupcija dar galinga
BNS. Prezidentą Rolandą Paksą nuste

bino tai. kad kyšius duodančių Lietuvos 
gyventojų negąsdina įstatymuose numatyti 
draudimai. Taip jis reagavo išvydęs tyrimą 
„Lietuvos korupcijos žemėlapis 2002’’. kuris 
buvo atliktas kovo mėnesį, tačiau Preziden
tui pateiktas tik prieš porą dienų.

Organizacijos „Transparency Interna
tional“ Lietuvos skyriaus tyrimas parodė, 
kad tik 3% apklaustųjų kyšio nedavė todėl, 
kad tai draudžia įstatymai. R.Paksas ste
bėjosi. kad antikorupcinės priemonės nėra 
efektyvios ir žmonės mažiausiai bijo įsta
tymų. Jis paragino sutelkti visas jėgas ko
vojant su korupcija, mažinant biurokratiją, 
didinant asmeninę valdininkų atsakomybę 
ir atskaitomybę.

Dabar Lietuva pagal mažėjantį korupci
jos lygį užima 36-ąją vietą. Trys ketvirtada
liai Lietuvos gyventojų ir verslo atstovų ma
no. kad kyšių davimas padeda spręsti prob
lemas. o daugiau nei trečdalis pasirengę pri
reikus juos duoti. 2002 m. kas trečias verslo 
atstovas neoficialiai atsilygino Vilniaus 
valdininkams. 39% neoficialių mokėjimų 
atiteko didžiųjų miestų (išskyrus Vilnių) ir 
23% - rajono centrų valdininkams.

Kyšiai buvo mokami už įvairių licencijų, 
pažymų išdavimą bei registravimą, mo
kesčių administravimą, muitinės forma
lumų tvarkymą bei priėmimą į darbą. 
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNSirLGTIC biuleteniais.

ŽVILGfMJ
Pasisako Bendruomenės nariai

Ką dar galima nuveikti?
Vytautas Doniela

Antroji dalis paskaitos, kurią dr. Vy
tautas Doniela š.m. birželio 15 d. skaitė 
Melbourne, trėmimų minėjimo metu.

Taigi, ką dar galima linkėti šiandienos 
išeivijai, kad ji nors kuklia prasme užtar
nautai stovėtų šalia tos tautos dalies, kuri 
patyrė fiziškai nepalyginti sunkesnį 
tremties likimą. Ką dar būtų galima nu
veikti, kas dar reikalinga? Sustokime, nors 
trumpai, prie dviejų punktų.

Pirmiausia, nežiūrint daugelio nesėkmių 
nutautėjimo atžvilgiu, išeivijos duoklė savo 
tautai visgi yra didelė. Pavyzdžiui, stebė
tina kiek palyginti nedidelė lietuviškoji 
išeivija Australijoje sugebėjo nuveikti per 
pastarąją pusę šimtmečio. Dešimt tūkstan
čių žmonių - tai tik nedidelis Lietuvos mies
tukas. Bet kiek suburta chorų, tautinių 
šokių grupių, scenos renginių, kiek sukurta 
organizacijų, kiek nuveikta vien per tra
dicines Australijos Lietuvių Dienas. Tad 
nėra reikalo išeivijos veiklą nuvertinti, nors 
tokia pagunda kyla gal net mums patiems, 
prisiminus, kad čionykštė veikla kadaise 
buvo platesnė, gaivalingesnė. įspūdingesnė.

O vieną dalyką visgi primirštame. Ste
bėtina, kad. jau persivertus per penkiasde
šimtmetį, neturime Australijos lietuvių is
torijos, tai yra, solidaus veikalo, kuris gan 
faktiškai užfiksuotų Australijos lietuvių 
veiklą šiame žemyne. Aišku, turime būti 
giliai dėkingi “Australijos Lietuvių Met
raščio” dviejų tomų autoriams bei redak
toriams Viktorui Baltučiui Adelaidėje ir 
Juozui Almiui Jūragiui Sydnėjuje, kad jie 
kruopščiai ir patikimai suregistravo lietu
viškąją veiklą pirmame, antrame ir trečiame 
dešimtmetyje. Bet reikia dar vieno tomo, gal 
jau net dviejų panašių tomų, ir kol kas ne
matyti. kad kad kas tokio darbo imtųsi. Bet 
lygiai svarbu, ar net svarbiau, kad tokia visų 
penkių dešimtmečių veiklos istorija būtų 
suredaguota ir išleista anglų kalboje. Juk 
reikia, kad toksai paminklas būtų prieina
mas ir kitiems gyventojams šio mums jau 
artimo žemyno, kuriame lietuviai ne tik pa
tys gyveno, bet davė savo įnašą ir aplinkai, 
šią aplinką šiek tiek savaip nuspalvindami 
ir tuomi tapdami Australijos visuotinės 
istorijos dalimi. Žinoma, labai svarbu, kad 
toksai veikalas būtų ne tik solidžiai, moks
liškai parašytas bei atitiktų rimto istorinio 
darbo kriterijus, bet būtų ir išleistas rimtoje 
leidykloje, kuri turi normalius komercinius 
ry šius. Kitais žodžiais, toksai veikalas ne
būtų dar vienas taip vadinamosios savilai- 
dos leidinys, bandomas platinti įkalbinėjant 
savųjų tarpe, bet verčiau knyga, prieinama vi
sai normaliai per knygynus, užsisakoma 
komerciškai ir sandėliuojama įprastiniu būdu.

Rimto istorinio veikalo apie Australijos 
lietuvius nebuvimas iš tiesų paliečia dar ki
tą panašiai skausmingą stygą. Šiandien 
minime tragiškuosius trėmimus, bet gal 
patogiai užmirštame, kad apie šiuos įvykius, 
kurie yra svarbūs ne tik mums bet ir Euro
pos istorijai, neturime net solidžios svetima 
kalba parašytos knygos. Nėra istorinio vei
kalo, ar tai būtų angliškai, ar vokiškai, ar 
prancūziškai, kuris būtų skirtas trėmimų 
temai. Turbūt ne vienas lietuvis išeivis yra 
buvęs kitataučio paklaustas maždaug ši
taip: kadangi trėmimai jums yra labai skau
dus įvy kis, kokią knygą, sakysim angliškai, 
apie trėmimus jus rekomenduotumėte? 
Deja, atsakymas tegali būti apgailėtinai 
liūdnas, nes tokios knygos iš tiesų neturi
me. Dar daugiau: juk neturime, kurioje nors 
svetimoje kalboje, netgi solidžios knygos 
apie Lietuvos istoriją kaip tokią. Yra bro
šiūrų, proginių leidinių, tačiau tai vis sa- 
vilaida, kuriai nors progai atspausdintos 

knygos ar knygutės, išleistos savo pačių, 
kurios todėl nepatenka į normalų komercinį 
platinimo tinklą ir neatsiranda viešųjų ar 
mokslinių bibliotekų lentynose.

Dėl tokių trūkumų galbūt kaltas, para
doksiškai, lietuviškas instinktyvus dabar
ties momentui skirtas ir jausmų vedamas 
geraširdiškumas. Atkreipiamas dėmesys į 
tai, kas ko prašo šiuo metu, bet nežvelgiama 
akyliau į tai, kas turės didesnės svarbos 
ateityje. Pritrūksta planavimo. Informacijai 
apie save pasitenkinama tam momentui 
spausdinamomis knygutėmis ar brošiūro
mis. ir negausios lėšos išleidžiamos leidi
niams. kurie lieka gulėti pačių lietuvių len
tynose. Turbūt ne sutapimas, kad pirmąjį 
rimtą mokslinį veikalą apie lietuvius Aus
tralijoje, būtent dr. Genovaitės Kazokienės 
solidų darbą apie Australijos lietuvius dai
lininkus ėmėsi išleisti ne kuri nors lietuviš
koji institucija, bet australiškas akademinio 
lygio institutas. Tarp kitko, šitas pavyzdys 
akivaizdžiai parodo, kad ir lietuviška tema 
yra verta akademinio, tarptautinio pripaži
nimo, jei ji yra apdorota pakankamai aukš
tame lygyje. Nebūtų sunkumo panašiai iš
leisti. anglų kalboje, ir solidžią Australijos 
lietuvių istoriją, nešvaistant savo kuklių lėšų 
žemesnio lygio savilaidai.

Paminėjus lėšas, ateiname prie antrojo 
punkto. Lėšų atžvilgiu, susiduriame su 
problema, kuri išeivijai tapo būdinga tik 
palyginti neseniai. Juk apie keturias dešim
tis metų surenkamos lėšos praktiškai visos 
buvo skiriamos pačios išeivijos reikalams. 
Tačiau po Kovo Vienuoliktosios ši padėtis 
stipriai pasikeitė ir lėšų skirstymo klausimas 
pasviro visai kita kryptimi. Reikėjo padėti 
atsistatančiai Lietuvai, vadinasi, išeivijos 
fondai atsidarė ir Lietuvai, jau nekalbant 
apie vien Lietuvai skiriamas rinkliavas. 
Australijos lietuviai, kaip ir kiti išeiviai, ne
buvo šykštūs. Prieš keletą metų Australijos 
Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdyba 
pravedė apklausą, per kurią paaiškėjo, kiek 
šimtų tūkstančių dolerių Australijos lietu
viai pervedė vien Lietuvos organizacijoms 
ir gydymo bei šalpos institucijoms. O su
mos, kurios Lietuvon buvo pervestos asme
niškai, giminėms ar draugams, jau siekia 
milijonus. Per “Talką” berods yra persiųsta 
11 milijonų, ir jei pridėsi sumas, kurias ke
liaujantieji Lietuvon nuveža asmeniškai, 
lengvai susidarys antra tiek. Taigi, mažiau
siai dvidešimt milijonų, o tai didelė suma. 
Toli gražu tiek nėra buvę išleista lietuvybės 
reikalams pačioje Australijoje. Štai todėl, 
skirstant lėšas, jau kyla prioritetų klausi
mas. Aišku, kad pinigų trūksta ir Lietuvos 
ligoninėms, ir globos namams, ir mokykloms, 
ir taip toliau. Tačiau kartu reikia savęs 
klausti, ar kokia nors palyginti nedidelė 
suma, pvz. $2,000, turės daugiau reikšmės 
Lietuvoje, ar skiriant lietuvybės išlaikymui čia 
Australijoje. Lietuvos mokykloms čia surink
ta, sakysim, $2,000 suma yra tik mažytis 
lašas palyginus su, sakykim, LR Švietimo 
ministerijos biudžetu, kuriam šiemet buvo 
skirta 1,143 min. litų. Panašiai, Sveikatos 
apsaugos bei Socialinės globos biudžetui 
buvo skirta apie pusantro milijardo litų. 
Vadinasi, tie patys Australijoje surinkti 
$2,000 gali beveik nieko nereikšti Lietuvoje, 
bet jie įgyja rimtą, kartais tiesiog gelbėjan
čių vertę, jei jie skiriami kuriam nors 
lietuvybės išlaikymo aspektui Australijoje.

Taigi, kai lėšų nėra per daug, kaip jas 
skirstyti - yra svarbus prioritetų klausimas. 
Tai nereiškia, kad reikia ignoruoti šalpos 
poreikius Lietuvoje. Tokia šalpa yra neabejo
tinai girtinas dalykas ir ciidelė padėka pri
klauso toms išeivijos draugijoms bei veikė
jams, kurie tuomi užsiima. Tačiau būtų pra
vartu jei daugiau gautų savaitgalio mokyk
los, reikia mums ir solidžios Australijos lie
tuvių istorijos. Reikia stipriau paremti, kaip 
jau ne kartą sakyta ir rašyta, Australijos liet, 
spaudą. Jei sava išeiviška lietuviškoji spau
da pradės nykti ar visai išnyks, gan skur
džiai pradės atrodyti pati lietuvybė Aus
tralijoje, kuri taip ilgai čia buvo puoselėta.
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Hliutės kampelis

If REDAKCIJOJ PAŠTO

Kaip “atsimenami” atsiminimai
Pasakysi Petras Rimša, ir akyse stojasi dvi labiausiai 

Lietuvoje žinomos skulptūros - “Vargo mokykla” ir “Artojas”
- ir ypatingo stiliaus “rimšiški” medaliai.

Petras Rimša (1881-1961)- skulptorius, medalių kūrėjas,
tapytojas, grafikas, išgyvenęs visą atgimstančios Lietuvos meno istorijos laiko
tarpį nuo pat pirmosios parodos 1906 m.

P. Rimša - išdaigininkas, keliautojas, studijavęs Krokuvoje, Varšuvoje ir 
Paryžiuje, apkeliavęs su parodomis Europą ir Jungtines Amerikos Valstijas.

1956 m. staiga apsižiūrėta, kad iš pirmųjų lietuvių dailės parodų ir lietuvių 
dailės draugijos steigėjų trejeto tik Petras Rimša liko neaprašytas. “Lietuvos 
mokyklos” (taip tą skulptūrą vadino pats Rimša) ir “Artojo” kūrėjas jau nebega
lėjo imtis plunksnos: geso jam akių šviesa, mintį kaskart labiau temdė senatvės 
ūkas. Buvo aišku, kad knygos pasisekimas priklausys nuo to, kas prie Rimšos 
bus pasodintas. Buvo pasirinktas bibliologas Juozas Rimantas, gyvenantis pra
eities kultūros pažinimo rūpesčiais, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas. Taigi
- kalbės Rimša, rašys Rimantas.

Rezultate - Juozo Rimanto knyga “Petras Rimša pasakoja”.
O knygoje ne tik Petro Rimšos biografija nuo pat vaikystės, bet visa jo 

laikotarpio Lietuvos meno istorija: srovės, parodos, jų dalyviai ir kūriniai, kri
tikos, labai išsamios Rimšos sutiktųjų menininkų biografijos - P. Veliuoniškio, 
A. Vivulskio, M.K. Čiurlionio, Jono Rimšos (ne giminės), V. Grybo - datos, 
laikraščių straipsniai... Pašėlusią atmintį turėjo beveik 80-metis Rimša!

Apie tą “atmintį” pasakoja Juozas Rimantas:
“Pradėjau lankytis pas Rimšą. Iš karto jį ėmiau vadinti “dėde Petru”. Buvau 

galvojęs klausinėti laikotarpiais, temomis, bet pastebėjus, kad dėdė Petras labai 
šokinėja nuo vieno prie kito gana tolimo dalyko, teko prisitaikyti priėjo... Viską 
nutariau dėstyti pirmuoju asmeniu - Rimša būtų pagrindinis pasakotojas. Tai 
lyg ir atsiminimai, bet ir neatsiminimai”.

Apie tokią darbo formulę “Literatūros keliuose” rašo A. Žirgulys:
Iš tiesų tik dalelė faktų iš Rimšos užrašyta, o didelė dauguma paties autoriaus 

susiieškota ir surankiota. Tačiau Rimantas rėmėsi Rimšos kalbos stiliumi: rinko 
įdomesnes rimšiškas frazes, jo mėgstamus priežodžius, posakius. Visa laimė, ko 
nebegalėjo pasakoti Rimša, dalinai rodė jo išsaugota medžiaga. Visą gyvenimą 
jis rinko lietuvišką periodiką apie dailę ir parodas, laikė parodų katalogus, savo 
straipsnius, korespondenciją, nuotraukas. Rimantui jis pateikė du maišus įvairios 
archyvinės medžiagos. Sutvarkyk, atsiskirk, kas reikalinga! Šalia Rimšos pateik
tos medžiagos Rimantas pirmasis pervertė Dailininkų S-gos rūsiuose esančią 
Lietuvių Dailės D-jos archyvo dalį ir atrinko, kas tinka lietuvių dailės keliams 
apibrėžti. Korespondencija ir nuotraukos padėjo pačiam Rimšai grįžti į praeitus 
laikus.

Gerb. Redaktore,
Gal galėtų kas nors paaiškinti, kodėl 

dabar Lietuvoje taip plačiai vartojamas 
žodis “nacionalinis”?

Pavyzdžiui: nacionalinis muziejus, 
nacionalinė paroda, nacionalinis teatras, 
nacionalinė filharmonija, nacionalinių eg
zaminų centras ir 1.1. Turbūt dar liko nacio
nalinių karvių melžėjų?

I. Milašienė, Qld

Gerb. Redaktore,
Pagaliau prisitaikiau ir vėl keletą ži

nučių apie Lietuvos gyvenimą parašyti. 
Pavasaris jau praėjo, o vasara graži ir šilta, 
bet sausa.

Vilniečiai vis dar ‘Tie valdžios” - neturi 
mero. Eina daug užkulisinių diskusijų, ku
rių neskelbiama, tik spaudos žmonės kaž
kaip sužino. Taigi, vakar ir šiandien vyko 
Prezidento ir Min. Pirmininko susitikimai 
ir pasitarimai. Norima sudaryti koaliciją 
kad būtų išrinktas meru Zuokas. Vakare TV 
laidoje “Spaudos Klubas” šia tema vyko 
karštos diskusijos. Išsakyta daug nuomonių 
ir vis tiek neaišku, kaip viskas susiklostys. 
Reikia tikėtis - išeitis bus rasta.

Vadinamo “turtingiausio Seimo nario” 
V. Uspaskicho rengtas referendumas dėl 
Seimo sąstato pakeitimo ir keleto kitų pa
keitimų savivaldybėse, bei dėl Seimo narių 
atleidimo - atmestas. Didelis procentas su
rinktų parašų dėl referendumo surengimo 
buvo sufalsifikuoti ir Rinkimų komisija juos 
atmetė.

Kita šiokia tokia problema Lietuvoje - 
erkės. Jų vis daugiau atsiranda, o tai sukelia 
pavojų susirgti pavojingomis ligomis. Ga
lima pasiskiepyti, yra ir chemikalų, kuriais 
galima pasipurkšti ir jas atbaidyti. Erkės 
puola netik žmones, bet ir gyvulius, ypač 
šunis. O jų Lietuvoje žmonės laiko labai 
daug. Pasitaiko ir pasiutligės atvejų, skel
biami pavojaus rajonai ir skiepijami gyvu
liai. Kaip gera, kad Australijoj to nėra.

Visi Australijoje žinom “thongs”, neži
nau kaip lietuviškai jas pavadinti. Ir štai 
prieš porą dienų Vokiečių TV buvo repor
tažas - atrado “thongs”, ir jas pavadino 
“flip-flop” ir tą vardą užpatentavo. Rodė, 
kaip gera su jomis vaikščioti, lyg tai iki šiol 
nieko nežinota....

Raseiniuose susidarė savisaugos grupės, 
kad apsisaugoti nuo chuliganų, kurių Ra
seiniuose priviso. Taigi, vieną pagavę, iš
rengė nuogai, surišo ir paliko miesto aikš
tėje gulėti... Policija sako, kad tai prieš įs
tatymą. Kaip piliečius apsaugoti, policija 
negalvoja - nėra laiko, yra ir kitokie pasi
teisinimai. Panašūs įvykiai buvo ir Šilutės 
rajone, ten savisaugos būreliai gaudo kar
vių vagis. Po savisaugos būrių įsisteigį- 
mo vagystės labai sumažėjo. Tad toks Lie
tuvos kasdieninis gyvenimas.

Beje, yra pranešimų, kad bus uždaiytas 
sąvartynas. Tai labai skaudu jo gyventojams, 
nes jie ten krapštydamiesi pragyvena. Vaiz
das labai panašus, kaip per Australijos TV 
rodydavo Filipinų sąvartynų žmones, ieš
kančius atliekų. Šie sąvartynų gyventojai 
yra atskiras luomas, nelabai mums supran
tamas.- - J.Kr. dabar Kaune

Kuo Lietuva gali sudominti 
užsienio turistus?

„Pirmiausia - kaimo turizmu, nes čia 
labai graži ir išsaugota natūrali gamta. To
dėl šis turizmo segmentas turėtų būti itin 
svarbus“, - sakė Lietuvoje besilankantis 
Pasaulio turizmo organizacijos (PTO) atsto
vas Europoje Luigi Cabrini. Pasak jo, Lie
tuva galėtų tapti traukos centru verslinin
kams, kadangi pastaruoju metu pastatyta 
nemažai naujų viešbučių bei konferencijų 
salių. „Be to, įstojusi į Europos Sąjungą 
Lietuva vakariečiams bus ilgai įdomi vien 
dėl to, kad apie ją daug kur dar mažai 
žinoma“, - sakė jis.

L. Cabrini į Lietuvą atvyko neatsitiktinai 
- su Valstybinio turizmo departamento,

Skaidriausias LR politikas - Valdas Adamkus
Daugiau kaip pusė (56.7%) apklaustų 

Lietuvos gyventojų mano, kad skaidriau
sias iš visų esamų ir buvusių valdžios vyrų 
yra vasarį savo kadenciją baigęs Prezidentas 
Valdas Adamkus. Tai parodė apklausa, 
kurią atliko bendrovė „Spinter“.

13.3% apklaustųjų skaidriausiu Lietu
vos politiku nurodė dabartinį Prezidentą 
Rolandą Paksą, 8.3% - Premjerą Algirdą 
Brazauską, 7.1%- Seimo Pirmininką Artū
rą Paulauską, 5.1%- buvusį Aukščiausio
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Užsienio reikalų bei Ūkio ministerijos 
vadovais buvo aptartos Lietuvos galimybės 
tapti PTO nare. Pasaulio turizmo organiza
cijai, kurios būstinė įsikūrusi Madride, 
šiuo metu priklauso 139 šalys. „Artimiausiu 
metu turėtume įstoti į šią organizaciją“, - 
patikino Valstybinio turizmo departamento 
direktorius Alvitis Lukoševičius.

Metinis mokestis, įstojus į šią organiza
ciją. Lietuvai siektų 42 000 eurų. Tačiau, 
pasak L. Cabrini, tokiu atveju šaliai atsiver
tų nemažai perspektyvų: „Lietuvai įstojus 
atsirastų išties daugybė galimybių, bus 
galima plačiau reklamuoti ir pristatyti 
savo šalį Pagal Lietuvos spaudą 

sios Tarybos - Atkuriamojo Seimo pirmi
ninką Vytautą Landsbergį.

Už skaidrią veiklą V. Adamkų ypač ver
tina jauniausių amžiaus grupių ir vyresni 
nei 46 metų respondentai. V.Adamkaus 
veiklos skaidrumas vienodai patrauklus ir 
moterims, ir vyrams. Daugiausia rėmėjų jis 
turi tarp aukštąjį ir nebaigtą aukštąjį išsila
vinimą turinčių respondentų, didmiesčių 
gyventojų. Rajonų bei kaimo gyventojai taip 
pat išskiria V. Adamkų. “Veidas”
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y Vilnius, birželio 20 d. (ELTA). Šių metų 
Pasaulio lietuvių dainų šventė, skirta Lie
tuvos valstybės - Mindaugo karūnavimo 
750-osios metinėms, prasidės birželio 30 
dieną ir truks iki liepos 6-osios.

Vingio parke vyksiančios Dainų dienos 
pavadinimas “Karūna Tėvynei”, Šokių die
nos Žalgirio stadione - “Gyvybės žalias 
medis”. Ansamblių vakaro Kalnų parke - 
“Virsmo spalvos”.

Be tradicinių Dainų ir Šokių dienų bei 
Ansamblių vakaro, šventės programa apims 
ir daug kitų renginių. Katedros aikštėje 
skambės specialiai šiai šventei parašytas 
Vidmanto Bartulio kūrinys “Mūsų Lietuva” 
simfoniniam ir pučiamųjų orkestrams, cho
rui. solistams, roko grupei.

Numatytas lietuvių tautinių kostiumų 
kolekcijos pristatymas “Forum palace”, 
miuziklo “Velnio nuotaka” premjera Vingio 
parke. Liaudies kultūros centre veiks Dai

Karūna Tėvynei
nos klubas. Mokytojų namų kiemelyje - 
Mėgėjų teatro svetainė.

“Arkos” galerijoje bus atidaroma Liau
dies meno paroda, Sereikiškių parke ir Pilių 
teritorijoje karaliaus dzūkai, žemaičiai, su
valkiečiai, aukštaičiai ir Mažosios Lietuvos 
atstovai su savo dainomis, istorijomis, ama
tais. dešromis ir sūriais.

Vilniaus universiteto Petro Skargos 
kieme numatyta kanklių ansamblių popietė, 
Katedros ir Rotušės aikštėse - pučiamųjų 
orkestrų žygiuotės “Vario audra”.

2003 metų pasaulio lietuvių dainų šven
tėje dalyvaus 415 chorų. 74 pučiamųjų or
kestrai. 387 šokių kolektyvai. 180 dainų ir 
šokių ansamblių, 248 folkloro kolektyvai. 
300 tautodailininkų.

Apie 950 lietuviškos dainos ir šokio 
entuziastų atvyksta iš JAV. Brazilijos, 
Australijos, Vokietijos. Latvijos. Lenkijos. 
Rusijos. Ukrainos. □

“Kengūrų ir koalų pašonėje”
Su džiaugsmu pranešame knygos rėmėjams, prenumeratoriams ir visiems aukojusiems 

knygos išleidimui bei jos parvežimui į Australiją, kad knygos “Kengūrų ir koalų pašonėje” 
yra jau išsiųstos. Į laivą jos pakrautos š.m. liepos 6 dieną.

Pagal gautą pranešimą. Melboumą knygos turėtų pasiekti rugpjūčio pirmomis dieno
mis. Gavę jas, bandysime kuo greičiau išsiuntinėti gerbiamiems prenumeratoriams ir garbės 
rėmėjams.

“Kengūrų ir koalų pašonėje” knygų parvežimui į Australiją išlaidoms padengti aukojo:
$300 - Australijos Lietuvių Fondas;
$90 - A. Kramilius (100) (Sydnėjus);
Po $50 - Melboumo Wr. Skautės, Melb. “Dainos Sambūris”;
Po $20 - M. Narušienė (30). D. Lynikienė.
Aukojusiems reiškiame gilią padėką. Vajaus Komitetas

Sydnėjaus Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija
Pranešame Sydnėjaus Lietuvių Bendruomenei, kad liepos mėnesį pamaldų nebus, 

įskaitant ir liepos 6 dieną - Valstybės Dienos šventės dieną.
Parapijiečiai prašomi atkreipti dėmesį.
Praneša Parapijos komitetas A. Kramilius

Intensive Lithuanian Language 
and Culture Summer Course in 

Kaunas, Lithuania!
July 22 - August 19, 2003

One season changes the other and here comes the summer 
time! We would like to remind you that there is only one 
month left until the registration deadline for the Lithuanian

language and culture summer course 2003. If you haven’t planned what you would like to
do this summer, you are welcome to join us and have a wonderful summer adventure, 
while there are places available! We are wailing for your letters and applications till June
24! E-mail: Baltic@trs.vdu.it Fax: +370 37 323294 Asta Ambrasaitė

Co-ordinator of Lithuanian Language Courses. Vytautas Magnus University’

Informaciją apie Lietuvą, Olandijos Lietuvių Bendruomenę, lietuvišką mokyklą 
skaitykite www.olbinfo.nl

Su geriausiais linkėjimais,
Elona Hui jben-Puščiūtė, pirmininkė
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Kviečiame dalyvauti
2001 metų pabaigoje veiklos penkiasdešimties metų sukaktį iškilmingai atžymėjusi 

JAV Lietuvių Bendruomenė, sukakties užsklandai Lietuvoje išleidžia 800 puslapių 
iliustruotą veikalą “JAV LB - Penki Dešimtmečiai”.

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti šio veikalo sutiktuvėse, kurios įvyks JAV 
Nepriklausomybės šventėje. š.m. liepos 4 dieną, penktadienį, 11:00 vai. ryto, Jėzuitų 
gimnazijos salėje prie šv. Kazimero bažnyčios (Didžioji gt. 34) Vilniuje.

Minėta knyga yra liudijimas lietuviškos išeivijos puoselėto noro išlikti tautiniu po
žiūriu gy vais sau ir Lietuvai. Pirmosios atkurtos nepriklausomos Lietuvos karininko Balio 
Raugo ir šių laikų Lietuvos žurnalistės Audronės V. Škiudaitės redaguotame veikale 
apžvelgiamas išeivijoje vykdytas busimųjų kartų tautinis auklėjimas, rūpestis išlaikyti 
lietuviškąjį paveldą, veikla siekiant Lietuvai priartinti laisvės rytą, paramą “Sąjūdžiui”, 
Lietuvos vaikui ir žmogui, pagaliau talka Lietuvai jungiantis į NATO sudėtį. Tai iš Lietuvos 
išvykusių ir išeivijoje gimusių meilės laiškas Tėvynei Lietuvai!

Maloniai laukiame Jūsų apsilankant!
Regina F. Narušienė, J.D Algimantas S. Gečys

JAV LB XVI Tarybos prezidiumo JAV LB Krašto valdybos pirmininkė / pirmininkas

Skaityk “Musų Pastogę“ - viską žinosi!

Elena. Jonaitienė

Likimo blaškomi
Tęsinys, pradžia MP Nr. 13

Šilta vonia, kvepiantis muilas, švarūs 
baltiniai gaivino ir gydė kaip ir kukli va
karienė - paprastas bulvių patiekalas su 
pieno užpilu, bet patiektas porceliano 
lėkštėse ant stalo, užtiesto baltutėle, dailiai 
išlyginta staltiese.

Nuo pat išvykimo iš namų nei Aldona, 
nei vaikai taip patogiai, giliai ir ilgai ne
miegojo. kaip tą pirmą naktį ruda uniforma 
vilkinčio, svastika pasipuošusio Strasshofo 
burmistro bute.

. 3 Rytą Aldona pabudo pirmoji. Buvo gerai 
įdienoję, nes pro langus veržėsi saulės spin
duliai. Bute buvo visiškai tylu. Apsisiautusi 
ponios Anzengruber paskolintu chalatu. 
Aldona atsisėdo lovoje ir tiesiog gėrėjosi 
kone gedulinga kambario baltuma. Prieš ją 
ant sienos kabojo didelis paauksuotais rė
mais paveikslas: mergaitė, ranka apkabinusi 

.„už save mažesnį broliuką, vedė jį aplūžusiu 
tilteliu per bedugnę, o angelas sargas, gra
žiu moterišku veidu, su žvaigžde virš gal
vos ir ilgais šviesiais plaukais ant pečių, 
išskėstais sparnais, saugojo abu mažuosius 
nuo pavojaus. Ant kitos sienos akį traukė 
nedidelis puošnus kryžius. Buvo aišku, kad 
čia gyvena katalikai. Ant lenty nėlės stovėjo 

^kelios fotografijos. Aldona atsikėlė ir priėjo 
arčiau pasižiūrėti. Iš juodai įrėmintos nuo
traukos šypsojosi aštuonerių ar devynerių 

. metų mergytė jūreiviška suknele, didele 
balta apykakle ir baltais kaspinais šviesiose 
kasose.

Juodi rėmai, vaiko lovytė, lopšelis. Li
pnukui ir Dainalei naktiniai marškinėliai - 
o jokio vaiko namuose? Gal angelui sargui 
vis dėlto nepavyko jos pervesti per be

. ^Mūsų Pastogė Nr. 25, 2003.06.27, psl.6 

dugnę... Kitose fotografijose ta pati mer
gytė šypsojosi kartu su jaunesne ponia 
Anzengruber ir jos vyru, lengvai atpažįs
tamu iš salono portreto, tik čia jis buvo be 
svastikos. Visi trys vilkėjo tirolietiškus 
kostiumus, avėjo storapadžius batus. Už jų 
nugarų kilo snieguotos kalnų viršūnės. Dar 
kitoje nuotraukoje didelė šeima buvo 
nusifotografavusi prie Kalėdų eglutės: ta 
pati, tik keliais metais jaunesnė mergy tė, 
be kasų, bet šviesiom garbanom, supančiom 
mažą veidelį, su didele lėle rankose, tėvai 
ir maloni gražiai apsirengusi vyresnių žmo
nių pora - gal seneliai? Kas galėjo atsitikti 
mergytei?

Kai Aldona su vaikais nuėjo į virtuvę, 
jų jau laukė pusry čiai: vaikams - avižinė 
pienu baltinta ir pasaldinta košelė. Aldonai 
- bandelė ir balta saldi netikra kava. Virėja 
paaiškino, kad Aldonos drabužiai jau iš
skalbti ir išdžiovinti. Magda dabar juos 
lyginanti, atnešianti, kai pabaigs. Be to. nuo 
aukšto ji atnešianti ir vaikų vežimėlį, kad 
Aldona galėtų su abiem mažaisiais išeiti 
pasivaikščioti. Pietų reikia grįžti pirmą va
landą. Tada ir ponia pareisianti iš įstaigos.

Vėliau persirengusi rūpestingai išskalb
tais ir išlygintais savo drabužiais, pasodi
nusi Dainelę į vežimėlį, Aldona su Linuku 
išėjo pasivaikščioti į artimiausią parką ir 
vis negalėjo atsistebėti, kad ji, lyg būtų 
namie, visai natūraliai ir paprastai leidžia 
laiką su vaikais.

Popietę Aldona padėjo poniai Anzen
gruber. Linukas tyliai žaidė ant grindų. 
Dainelė gulėjo vežimėlyje ir mojavo ranky
tėmis. Ponia adė, lopė, siuvo, mezgė. Aldo
nai pasisiūlius padėti, tiksliai parodė, kaip 
ir ką daryti. Kalbėjosi nedaug gal dėl to, 

kad naujoji įnamė nesugebėjo laisvai kal
bėti vokiškai, o gal šeimininkė taip ir 
pageidavo. Svečiams įsibrovėliams rodo
mo dėmesio dėl to nesumažėjo.

Jau antrą dieną burmistre atnešė žadė
tas maisto korteles. Ji jas pati išduodavo, 
todėl Aldonai nereikėjo pildyti jokių anke
tų ar pakartotinai atsakinėti į klausimus.

- Kol Jūs pas mane, korteles aš pasi
laikysiu, - paaiškino ponia Anzengruber. - 
Į krautuves vaikščioti Magdos pareiga, o 
vaikams kasdien reikia šviežio pieno.

Aldona nedrąsiai pasiteiravo, ar ponia 
nesutiktų, kad ji užsimokėtų nors savo 
šeimos davinį.

- Ne, - atsakė šeimininkė, - tikriausiai 
pati per daug pinigų neturit. Mes gyvena
me kukliai, o pagal korteles gaunami pro
duktai nėra brangūs.

Suprastama, kad tikrai negalės atsily
ginti už jai teikiamą vaišingumą. Aldona 
nesiginčijo. Maistas namuose buvo kuklus, 
bet rūpestingai paruoštas ir visuomet pa
tiekiamas gražiuose induose, o stalas ap
dengtas balta blizgančia staltiese. Dau
giausia gamino patiekalų iš miltų, bulvių 
ir įvairių daržovių, šiek tiek naudojo pieno, 
namuose virtų uogienių, mažą trupinėlį 
sviesto ar kitų riebalų ir be jokios mėsos.

Kai iš stoties buvo atgabentas Aldonos 
bagažas, jai rūpėjo kuo greičiau išpakuoti 
maisto ryšulį ir produktus sudėti į vėsų 
sandėliuką. Tėvukas šią dovaną pats at
gabeno į pasienį, kur šeima laukė traukinio. 
Sūdyta ir gerai išrūkyta mėsa ypač buvo 
vertinga ir jos turėjo užtekti ilgam. Dabar, 
gavusi maisto korteles, Aldona pasijuto 
kur kas tvirčiau, todėl, išėmusi paltelę 
rūkytų lašinukų, nunešė šeimininkei.

- Gal priimtumėte šitą gabalėlį už visą 
gerą, ką mums darote?

- Dėl Dievo meilės, - nustebo šeiminin
kė, - nejaugi nesuprantate, kokį turtą tu

rite? Bet ką galite išsimainyti už tokį gabalą 
gero bekono. Aš jo negaliu priimti. Bet, jei 
norite, galite man atpjauti nedidelį grieži
nėlį. Kitą taupykite ir niekam nerodykite. 
Prireikus toks produktas bus vertesnis už 
pinigus.

Dienoms bėgant Aldonai vis geriau se
kėsi susikalbėti. Ponia Anzengruber papa
sakojo, kad prašiusi žmonių ieškoti Aldo
nai kambario, bet kol kas nieko nesulaukusi. 
Girdėjusi, kad galima apsigyventi toliau nuo 
miesto, užmiesčio daržininkystės rajone.

Pamažu Aldona išsipasakojo burmistrei 
apie namus, šeimą, vyrą. Prabėgo dar pora 
savaičių. Pagaliau vieną dieną burmistre 
grįžo iš darbo anksčiau negu paprastai ir 
pranešė, kad radusi Aldonai, kur apsistoti.

- Vietovė vadinasi Silbenvald ir yra už 
poros kilometrų nuo čia. Viename iš vasar- 
namėlių našlė Frau Schmetzer nuomoja 
kambariuką ir sutinka priimti jus tris. Jos 
namelis nedidelis ir primityvus, bet stovi 
tarp ąžuolynų, ramioje vietoje ir tinka vai
kams augti. Tik savininkė ponia Schmetzer 
yra šiek tiek keistoka, ir visai nenuostabu, 
nes jau daug metų gyvena viena. Bet kitos 
vietos šiuo metu čia nesurasite,

Aldona, kaip išmanydama dėkojo, savo 
geradarei. Ši pažadėjo leisti šlubąjį rotu
šės sargą su stumiamais ratukais padėti 
Aldonai persikraustyti. Be to, padovanojo 
Dainelei vežimėlį ir visą glėbį vaikiškų 
drabužėlių.

- Kol gyva, neužmiršiu Jūsų gerumo. 
Tokios pagalbos nelaukiau... Bet...- su aša
romis akyse mikčiojo Aldona. - Kodėl iš 
viso man padedate? Juk aš visai svetima, 
svetimšalė...

Po trumpos pauzės tyliu balsu ponia 
Anzengruber atsakė:

- Visuomet stengiuosi padėti, jei galiu. 
O jums juk pagalbos reikėjo.

Tęsinys kitame MP Nr.
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BENDRUOMENE/ BAR U OZE Namai be svečių — ne namai
Gyvenate rojuje

Neseniai “Sodyboje” apsilankė svečiai 
iš Melbourne ir iš Lietuvos uostamiesčio. 
Diena pasitaikė itin graži, o tos mūsų ka
melijos, lyg ir žinodamos, kad bus svečių, 
išskleidė įvairiaspalvius žiedus. Gi turime 
ir baltų baltutėlių, ir rožinių, ir tamsiai rau
donų. Turime netgi kvapniųjų. Koks neįky
riai saldus jų kvapas! Kai išeini į balkoną, 
tai ne tik akis kamelijos paglosto, bet ir 
uoslikę maloniai pakutena. Aišku, joms 
nenusileidžia ir kvapniųjų orchidėjų krū
meliai, tik gaila - jų žiedeliai ne tokie 
išvaizdūs.

Tad atvažiavo svetelių! Sodybiečiaijuos 
visur apvedžiojo, o jie nepabijojo ir rizikavo 
nusileisti į pakalnę. Ten jie pateko į David 
valdas, į jo “grand tour” vinguriuojančiais 
takeliais “Sodybos” pakraščiais. Paskui 
palipėję kiek aukščiau apėjo Birutės, Da
nutės, Olgos ir Onutės ornamentinius 
prūdelius, Gary dailiai apgenėtus medžius 
ir visur sumanaus Vytauto darbščių pirštų 
ir fizinės pagalbos pėdsakus. Beje, praėju
sios iešminės svečiai, kurių gidas buvo 
impozantiško ūgio dr. B. V., greičiausiai ne- 
beatpažintų tų imponuojančių uolų, tarp 
kurių dabar auga neseniai pasodinti aus
trališki augalai, krūmai ir medeliai. O vieta 
iešminei irgi jau beveik baigta. Kelios 
gražios ir mano plytos ten “pabėgo”. Ką gi, 
joms smagiau su draugėmis puikuotis 
mozaikos grindinyje. O tas parkas, tas 
parkelis mūsų! Mums nebereikia landžioti 
perjo krūmų “tankumynus”. Oi ne! Įdomių 
formų dideli medžiai konkuruoja su “pa
pėdėse” prisodintam orchidėjom ir plačiai 
išsikerojusiais paparčiais. Kai jie sužydės!

Gerokai apstulbinę svečius lauko grožiu, 
kvietėme apžiūrėti mūsų vienaukščius

Dekoratyvinis prūdelis Lietuvių Sodybo
je, Engadine. Vytauto Vaitkaus nuotr.

Padėka
Sydnėjaus Baltų Komiteto vardu dėkoju visiems lietuviams sekmadienį, birže

lio 15 dieną, dalyvavusiems Birželio Trėmimų minėjime Latvių Namuose.
Choras “Daina”, kaip visuomet, dainavo skambiau už kitus. Naujas solistas - 

Kęstutis Protas - puikiai atliko ariją. (Gal nereikės daugiau kviestis svečių iš 
Lietuvos ?). Dirigentės Birutės Aleknaitės energija užkrėtė visą chorą. Gal todėl 
choro pasirodymas buvo geriausias!

Rasos Blansjaar pranešimas ir Liudos Popenhagen ištraukos angliškai skaity
mas iš J. Šarkos knygos buvo labai profesionaliai atlikti. Taip pat savo pareigą 
gražiai atliko vėliavų nešėjai ir palydovai. Kas sakė: nėra jaunimo?

Noriu padėkoti ir savo bendradarbiams Baltų Komitete - Isoldai Poželaitei- 
Davis AM ir Vytui Narbutui. Ačiū visiems.

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumus Australijoje 
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo pajamų 

mokesčio (Tax deductible)

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 

Foundation Inc. 44 - 50 Errol St, North Melbourne, Vic. 3051.

Turint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui teL (03) 9578 4319.

Koplytstulpis Lietuvių Sodyboje, Engadi
ne. Vytauto Vaitkaus nuotrauka.

butus. Sodybiečiai santūriai didžiuodamie
si savo būstais - visų gyventojų jie juk skir
tingi - stebėjo svečių reakciją. “Kamaraitės” 
stoglangiai, veidrodinės spintos, vonios 
kambarys ir virtuvė su visais moderniais 
įrenginiais susilaukė daugiausiai komen
tarų. O kai netyčia prasitarėm, kad kažin 
kaip ilgai teks mums džiaugtis “Sodyba”, 
linksmų plaučių, mėgstąs pašmaikštauti 
Mykolas mus pritrenkė taiklia pastaba: 
“Žmonės, jums niekur nereikia iškeliauti -

Juk jau dabar gyvenate rojuje!”
Maloniai paglostyti tokio komplimento, 

nukeliavome į mūsų seklyčią - menę. Ap
žiūrėję paveikslus (turime keletą tikrai 
vertingų) ir biblioteką, sėdom pasišneku
čiuoti prie apskrito stalo, kaip senieji riteriai 
karaliaus Artūro dvaro menėje. Kaip gi 
kitaip, juk mūsų tarpe irgi buvo pagarsėjęs 
ir balsingas Artūras ir talentingoji Eugeni
ja. O Vytautas vis skubėjo skanų lašelį įpil
ti ir “paveiksluoti” susirinkusius. Tad turi
me puikių nuotraukų iš mūsų mielų svečių 
apsilankymo “Sodyboje” - kelių smagiai 
praleistų valandėlių prisiminimą.

O dabar ir vėl laukiame svečių, na, o 
gal ir tautiečių, kurie panorės apsigyventi 
mūsų rojuje. Girdėjau, kad yra pasiliuosa- 
vęs vienas naujai suremontuotas butas.

Isolda Poželaitė-Davis AM

Vincas Bakaitis
Sydnėjaus Baltų Komiteto pirmininkas

Kai atidarome namų duris nepažįstamam 
svečiui, turbūt ne vienas pagalvojame, koks 
tais jausmas ir kokie liks prisiminimai su juo 
atsisveikinus. Buvo malonu per gana trumpą 
laiką savo namuose pabendrauti su Lietuvos 
naujosios kartos kunigais. Tai jauni vyrai, 
augę ir brendę krašte, kur žodis religija buvo 
skirtas pasityčiojimui iš tų ir kitų drąsuo
lių, nebijančių peržengti bažnyčios slenks
tį. Visi trys geri žemaičiai ir visi iš Telšių 
kunigų seminarijos. Mano šaknys irgi že
maitiškos: mama laukuvietė, tėtis iš Vainu
to, o susituokė jie Tauragėje. Galbūt todėl 
man visi iš to krašto nejuntamai tampa 
kaip ir “giminės”.

Praleidome ilgus vakarus, bendraudami 
įvairiomis temomis, nepastebėdami, kad laik
rodžio rody klė jau gerokai pakrypusi rytme
čio link. Nors mūsų svečių amžius tolygus 
mūsų vaikų amžiui, bet turime pripažinti, kad 
daug teko iš jų pasimokyti. Reguliariai dabar 
pasikeičiame keliais žodžiais elektroniniu paš
tu su kun. dr. P. Smilgių. Kun. Egidijus Ama- 
šius “išdavė” paslaptį, kad po sugrįžimo iš 
Australijos, kun. dr. P. Smilgys dabar yra 
kanauninkų kolegijos pirmininku.

“Betardydamas” laukuvietį kun. Petrą 
Tverijoną sužinojau, kadjis gimė šeimoje, kur 
augo 3 broliai. Kun. Petras amžiumi buvo vi
durinis. Mamos gyvenimas ypač buvo sunkus, 
nes, be trijų mažamečių vaikų, reikėjo dar pri
žiūrėti ir karšinti senus tėvus. Be to, privalėjo 
dar atidirbti ir kolūkyje. Tėvas turėjo bėdą su 
viena ausimi. Nelaimė atsitiko kai, dirbant 
metalo apdirbimo darbą. į sveikąją ausį įkrito 
karšta geležies žiežirba. Rezultate prarado tos 
sveikos ausies visišką klausą. “Kas nepaži
nojo mūsų, tai galvodavo, kad mūsų šeimoje 
vyksta nesi baigią ginčai ir pykčiai, nes mes 
kalbėdavome labai garsiai, kad neišjungti 
tėvelį iš kasdieninės mūsų veiklos ” - pasakojo 
kun. Petras.

Šeima buvo religinga ir kiekvieną sekma
dienį visi išklausy davo šv. Mišias. Būdamas 
10 metų Petrukas jau buvo prie altoriaus klap
čiuku. Nors mokykloje, jo žodžiais, “patam
pydavo” ne tik mokytojai, bet ir bendraklasiai 
vaikai, jis tvirtai laikėsi savo. Kai mama nuėjo 
į mokyklą pasiteirauti, kodėl sūnaus pažymių 
knygelėje už elgesį įrašyta tik 3 (neslėpdama 
nustebimo kodėl jos sūnus tik išėjęs iš namų 
tampa toks neklaužada), tai iš klasės auklė
tojos gavo paaiškinimą: “jei nevaikštinėtų ten 
ir ten, tai pažymys būtų geresnis”. Tačiau 
klasės auklėtoja taip ir nedrįso paaiškinti, ką 
tai reiškia “ten ir ten”.

Po moky klos suolo privaloma karo tarny
ba sovietų armijoje nebuvo lengv a. Čia palūž
davo ne vienas kareiviukas. Gavęs vairuotojo 
darbą ir papuolęs pas gerą karininką - išsi
laikė, nes važinėjant išvengdavo kareivinių 
kasdienybės “malonumų”. Kai išėjo iš kariuo
menės 1990 m. gegužės 17d.. Lietuva skendo 
ne tik pavasario žiedų grožyje, bet kraštas 
jau budo iš okupanto priespaudos. Be jokių 
abejonių stojo į kunigų seminariją ir buvo 
įšventintas 1995 m. Kartu teko vikarauti su 
kun. Egidijumi Amašiumi Mažeikiuose.

Londone jau 1894 m. egzistavo lietuvių- 
lenkų parapija ir tik vėliau buvo duotas 
oficialus sekančio pobūdžio leidimas 
lietuviams:

“10 Liepos, 1900 Arkivyskupo namas 
Westminster, S. W. Jo Eminencija, Kardinolas 
Vaughan, Westerminsterio Arkivyskupas 
širdingai geidžia, kad lietuvių kolonija 
Londone turėtų 1900-ms savo pačių tautos 
uolaus kunigo patarnavimus ir jam bus 
malonu, jei kuriuo nors būdu bus galima 
rasti ir gauti į Londoną toksai kunigas". 
Pasirašė Robertas, Kennopolio vyskupas.

Londono lietuvių parapija per tą šimtmetį 
turėjo visokių įvykių. Pavyzdžiui: 1917 liepos 
mėn. anglai pamanę, kad lietuviai yra vokie
čiai, užpuolė bažnyčioje besimeldžiančius 
yyrus (vyko I-as pasaulinis karas, pradžioje 
karo prievolę lietuviams atlikti nereikėjo). 

Apie pusę metų vyrai bijodavo lankytis 
bažnyčioje kol policija sutvarkė apsaugą.

1926 rugpiūčio mėn. pirmą kartą lietuvių 
parapijoje lankėsi Palaimintasis Jurgis Ma
tulaitis (arkivyskupas).

1934 vietinis Kardinolas leido Marijo
nams prie bažnyčios įsteigti savo vienuolyną. 
Tai tik keletas bažnytinės istorijos įvykių.

Deja pablogėjus kun. J. Sakevičiaus 
sveikatai, marijonai, prižiūrėję Londono 
lietuvių šv. Kazimiero bažnyčią, atsisakė šių 
pareigų ir kreipėsi į Telšių vyskupą A Vai
čių. prašydami paskirti kunigą. 1999 birželio 
20 atvykęs kun. Petras Tverijonas, beveik 
nekalbantis angliškai, pradėjo klebonauti 
užsienyje.

Senųjų emigrantų lietuvių Londone yra 
likę labai mažai. Visi žinome, kad ne tik 
spaustuvė, išleidusi šimtus mūsų rašytojų 
knygų, žurnalų, jau senai sustabdė savo darbą, 
bet taip pat ir gerai redaguojamas “Europos 
Lietuvis” nustojo lankęs mus, išsibarsčiusius 
plačiame pasaulyje. Klubas irgi parduotas, nes 
neapsimokėjo net ir remontas.

Kyla klausimas, kam ten tas lietuvis ku
nigas reikalingas? Kiekvieną savaitės dieną 
7 vai. vakare atlaiko šv. Mišias, a sekma
dieniais, tiems, kurie nebekalba ar primiršę 
lietuviškai, gali pasimelsti anglų kalboje. 
Lietuviškai 11 vai. ryto ar 6 vai. vakare 
apsilanko daug naujai atvykstančių, o čia kun. 
Petrui tenka ne tik religinis, bet kartu ir 
nemažas socialinis darbas.

Grįžtant namo užsukome aplankyti ir 
truputį paragauti pagarsėjusio Picton bra
voro alaus. Ten, supažindinus su mūsų kai
mynu australu, malonu buvo patirti, kad kun. 
Petras ne tik žemaitiškai, lietuviškai, bet ir 
angliškai “įkerją”.

Gaila, kad kun. Petras Tverijonas taip 
trumpai tegalėjo pabuvoti Australijoje. Tačiau 
jis labai džiaugėsi, kad seminarijos ir vika
ravimo dienų draugo kun. Egidijaus dėka, per 
gana trumpą laiką sugebėjo pamatyti geroką 
dalį nuostabiausių mūsų Australijos kampe
lių. Akį džiugino jų graži draugystė, surišta 
jaunystės, studentavimo ir galiausiai pastora
cijos darbuose.

Mudviem su Nijole buvo labai malonu 
pabendrauti su visais trimis skirtingo būdo, 
okupanto neperauklėtais jaunais lietuviais 
kunigais. Jų tarpusavio draugystė, jų jumo
ras. o kartu ir gilus psichologinis mąstymas 
liks mūsų prisiminimuose. Su malonumu 
klausėmės pasakojimų apie jų pergyvenimus 
bei įvairius įvykius praeityje. Juokėmės iki 
ašarų iš pokštų, išplaukusių iš vaikystės ir 
klierikystės laikotarpio. Žavėjomės jų jaunat
višku patvarumu krikščioniškuose princi
puose. jų natūralia meile tėvams. Lietuvoje 
Tėvo diena švenčiama birželio 1 d. - abu tai 
priminė vienas kitam ir vis žiūrėjo į laikro
džius. kokiu laiku paskambinti tėvams. “Dar 
per anksti, dabar bažnyčioje... ” Kun. Petrui 
buvo svarbu. kad kartu tuo meta būtų ir ma
ma. ir tėtis, nes tėtis negirdėsiąs per telefono 
ragelį. Malonu, kad jie, ilgą laiką negyve
nantys kartu su tėvais, širdimi ir protu 
nenutrūksta nuo gimtųjų namų. Stebint juos 
suvirpa stygelė širdyje ir apsidžiaugi maty
damas. kad Lietuvoje turime tokių jaunų, 
protingų, jautrių ir išsilavinusių dvasiškių. 
Ačiū už apsilankymą pas mus ir padėka Tel
šių kunigų seminarijai, paruošusiai tokius 
puikius kunigus.

Kai ankstoką rytą mojavome tolstančiai 
mašinai, jautėmės tarsi išly dime savo gimi
nes. Na. Egidijus sugrįš penktadienį, pagal
vojau. Gaila tik, kad trumpam, nes šeštadie
nio rytą skubės į savo parapiją Melbourne.

Sekantį kartą bandysiu pateikti kun. Egi
dijaus Amašiaus “tardymo” rezultatus.

P. S. Tarp kitko, malonu buvo išgirsti, kad 
kun. Petrą Londono oro uoste įdomiai sutiko 
nemažas būry s pasiilgusių lietuvių.

Algis Bučinskas
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Lietuviai pasaulyje
Klausimą kelia liet, archyvas Kanadoje

Lietuva - “Baltijos tigras”

Australijos Lietuvių Bendruomenė gali 
didžiuotis savo Archyvu, kuris gan plačiai 
užfiksuoja keliasdešimties metų stebėtinai 
kūrybingą šio žemyno tautiečių veiklą. Be 
Archyvo, praeities darbai palengvėle taptų 
užmiršti, nes su iškeliaujančiais veikėjais 
dingtų ir anų dienų atmintis. Didelė padėka 
priklauso Archyvo vadovui Viktorui Bal
tučiui, kurio sumanumu ir ištverme ši at
mintis yra išlaikoma fizine prasme, kartu 
sukuriant klasifikacinę bei duomeninę (kar- 
totekinę) sistemą, kuri margaspalvę Aus
tralijos lietuvių istoriją padary s lengviau 
prieinamą ateities tyrinėtojams.

Kad praeitį reikia išsaugoti, ir kokiais 
būdais ją reikia išlaikyti - yra mintys, 
bendros visiems archyvams. Bet išeivijos 
archyvai susiduria su dar vienu principiniu 
klausimu: ką saugoti svetimajame krašte, o 
ką pervesti į visai tautai bendrą lobį gimta
jame krašte? Štai, šis klausimas - ne kartą 
kilęs Australijoje - kyla ir giminingo po
būdžio Kanados lietuvių archyve.

Kanados Lietuvių Bendruomenės mu
ziejus - archyvas formaliai veikia nuo 1989 
metų (nors pradžia daug ankstesnė), jį remia 
Kanados LB. Kanados Lietuvių Fondas, vi
si keturi lietuviški bankeliai, jau nekalbant 
apie privačias aukas bei palikimus. Patal
poms yra skirtas priestatas, esąs Toronto 
Anapilio Sodyboje.

Ką saugoti čia. ir ką gabenti Lietuvon? 
Kadangi šis klausimas keliamas ir Aus
tralijoje, pažiūrėkime, kaip atsako Kanados 
lietuvių muziejaus vadovė d r. Rasa 
Mažeikaitė, profesionali archyvistė. 
dirbusi Kent State University (JAV) bei 
Kanados Ontario valstijos archyvuose.

Kaip vertinate pareikštas nuomones, 
kad išeivijos archyvinę medžiagą reikėtų 
siųsti į Lietuvą, nes ateities lietuvių kartos 
išeivijoje visai nesidomės, neišlaikys ir 
nenaudos tokios institucijos?

Netikiu, kad ateities kartos nesidomės! 
Į muziejų dabar ateina trečios ar ketvirtos 
kartos imigrantų palikuonys, ir kaip tik jie 
daugiausia domisi lietuvių kultūra - ir taip 
pat savo šeimos istorija bei savo senelių 
kartos organizacijom, nes visa tai jau tolima, 
egzotiška. Pagalvokime - jeigu vitrinoje yra 
dvi koncertų programos, viena 1913 metų 
ir viena 2000 metų, kuri mus sudomins? 
Tikriausiai neseniai įvykusio koncerto prog
rama atrody s visai neįdomi, o senesnė prog
ramėlė bus jau reta. įdomi seniena. O juk 
tai ir yra archyvų funkcija - išsaugoti 
dalykus tol. kol jie tampa įdomūs! Archy- 
vistai žino, kad bendrai žmonės pradeda 
savo visuomenės bei šeimos istorija domė
tis. kai patys tampa “istoriniai” - t.y. sulaukę 
60 metų. Drįstu priminti manajai kartai, kad 
ir mums tai ne už kalnų!

O dėl mūsų Kanados lietuvių istorijos 
išsiuntimo į Lietuvą reikia pagalvoti - kodėl 
manome, kad tenai bus didelis susidomė
jimas mūsų veikėjais ar mūsų organizaci

A‘S’A Antanas Supronas
Š.m. gegužės 9 dieną Toronte (Kanada) mirė žymus 

tautodailininkas Antanas Supronas, gimęs 1920 m. 
Kėdainių apskrityje.

Šiaurės Amerikoje jis pagarsėjo medžio drožinėjimo 
kūriniais, sukūrė koplytėlių, rankšluostinių, lėkščių, 
plakatinių drožinių, kraičio skrynių it t.t. Jaunystėje jis 
taip pat buvo sėkmingas sportininkas, net kai kurių 
sporto šakų čempionas. Kaip veiklus Kanados Lietuvių 
Bendruomenės narys ir sporto organizacijų garbės na
rys, jis buvo apdovanotas daugeliu žymeniu. Ne vienas 
Australijos lietuvis prisimins jį iš Hanau stovyklos Vo
kietijoje.
Nuotraukoje: Antano Suprano medžio drožinys 
_________ “Rūpintojėlis”
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jom? Juk mes mylime Lietuvą, bet ar mes 
daug laiko praleidžiam tyrinėdami, pvz. 
kokio nors Lietuvos miestelio sporto klubo 
arba choro istoriją? Juk Kanados lietuvių 
buvo ir yra tik tiek, kiek viename Lietuvos 
miestelyje! Mes esame tik maža dalis tautos 
istorijos. Taip, mes esame šiek tiek pasiekę, 
bet ar tais pasiekimais tikima tėvynėje? Šiuo 
metu yra gana madoje Lietuvoje rašyti 
knygas ir t.t. apie išeivijos veiklą, nes tai 
buvo labai nežinoma sritis. Bet ta “egzotika” 
neilgai tęsis. Žinoma, daugelis muziejų ir 
archyvų Lietuvoje labai nuoširdžiai stengia
si papildyti savo kolekcijas rinkdami 
išeivijos dokumentaciją, nes archyvistai ne
mėgsta žinių spragų. Tačiau kas ta medžiaga 
naudosis? Kaip minėjau, natūralu domėtis 
daugiau savąja visuomene. Aš daugiau ti
kėčiau tikru Lietuvos studentų bei istorikų 
susidomėjimu išeivija, jeigu tai nebūtų 
dažnai susieta su gaunama išeivijos finan
sine parama, taip pat papildomais etatais 
universiteto darbuotojams ir t.t. Kai Lietu
voje tyrinėtojai leis savo pinigus tyrinėti 
išeivijos istoriją (taip, kaip aš ir kiti esame 
savo lėšomis tyrinėję Lietuvos istoriją), tada 
tikėsiu tėvynainių dideliu susidomėjimu 
mūsų istorija.

Reikia taip pat pagalvoti, kaip galės 
archyvai Lietuvoje sukataloguoti gautą 
medžiagą, nežinodami mūsų veiklos. Ir man 
dažnai yra sunku suprasti, ką reiškia neiden
tifikuoti dokumentai, ką rodo nuotraukos, o 
aš juk užaugau Kanados lietuvių tarpe. 
Dabar ty rinėtojai nebenori ilgas valandas 
sėdėti bibliotekoje ir pamažu peržiūrėti do
kumentus. Jie reikalauja pirmoje vietoje 
tikslaus, detalaus elektroninio katalogo ir 
archyvisto. kuris galėtų atsakyti į klausimą 
“Kur galiu rasti žinių apie —?” Svarbiausia, 
ar archyvistas gali tiksliai nurodyti, kur yra 
dokumentai. Tada dokumento kopiją faksu 
ar elektroniniu paštu persiųsti, kad ir per 
Atlantą, yra kelių minučių darbas. Taipjau 
esu padėjusi keliems Lietuvos istorikams.

Svarbiausia yra gerai suprasti, kas ko
lekcijose yra ir sugebėti padėti tyrinėto
jams bei studentams nurodant tinkamas 
kolekcijas. □

Lenkijos savaitraštis „ Wprost“ giria 
Lietuvą. Birželio 16-ą buvo išspausdintas 
Lenkijos ūkio reformos architekto, Pinigų 
politikos tarybos pirmininko LeūfZeK 
Ba/cerowiczstraipsnis vardu „Bal
tijos tigras“. Žemiau - santrauka.

Kaip atsigauti Lenkijai? Verta apsižval
gyti tarp mūsų kaimynių. Siūlyčiau Lie
tuvą.

Ši šalis per pastaruosius metus pasiekė 
bene geriausių ūkio vystymosi rezultatų 
tarp visų buvusių socialistinių šalių.

Lietuvos bendrasis vidaus produktas 
(BVP) 2000-aisiais išaugo 4%, 2002-aisiais 
- 6.7%, šįmet ūkio augimo tempai taip pat 
yra pavydėtini.

Lietuva išsiskiria ir žemu infliacijos ly
giu. Nuo 1999 metų infliacija neviršijo 1%, 
pernai vartojimo kainos išaugo tik 0.3%.

Lietuvoje radikaliai buvo sumažintas 
einamosios sąskaitos deficitas - iki 4.8% 
2002 metais. Tuo pačiu laikotarpiu smarkiai 
nukrito biudžeto išlaidų lygis. 1999 metais 
biudžeto išlaidos siekė 40.3% BVP, o 2002 
metais - tik 29.3%. Tai žemiausias rodiklis 
tarp visų šalių kandidačių į ES ir artimas 
„Azijos tigrų“ lygiui.

Kaip paaiškinti tokius puikius Lietuvos 
ūkio vy stymosi rezultatus? Jie neatsirado 
dėl išskirtinės patogios Lietuvos padėties.

Dr. A. Plioplio dovana
Daktaras Audrius Plioplys Lituanisti

kos Tyrimo ir Studijų Centrui (LTSC) pado
vanojo savo kolekcijos dalį - Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės (1612-1863) 
senąsias monetas. Būdamas puikus gy
dytojas neurologas, jis puikus ir numiz
matikos žinovas.

Dr. Audrius Plioplys yra vienas žy
miausių JAV neurologų, besidarbuojančių 
vaikų neurologijos srityje. Jau 12 metų jis 
vadovauja Chicago Michael Reese ligoni
nės Vaikų skyriui, yra daugelio svarbių 
nacionalinių mokslo tyrimų vadovas, 59 
mokslinių straipsnių ir 51 tezės autorius.

Jo numizmatikos kolekcija labai tvar
kingai ir moksliškai aprašyta, kiekviena 
moneta sudėta į jai skirtą dėžutę kuri turi 
aprašą ir savininko pavardę. Dr. A. Plioplio 
dovanos vertė Lituanistikos Tyrimo ir 
Studijų Centrui pagal numizmatų katalogus 
siekia apie 20 000 dolerių.

Dr. A. Plioplio senosios Lietuvos Didžio
sios kunigaikštystės monetos nuo 1621 iki 
1831 metų - tai tikrai retas ir labai įdomus 
rinkinys-kolekcija. Šis laikotarpis Lietuvai 
buvo žinomas kaip Žygimanto Vazos val
dymo laikotarpis, kurio pinigų sistemą 
galima suskirstyti į 3 laikotarpius.

Pirmasis - trukęs iki LDK žemės iždi
ninko A.Zaviškos mirties (1604). Jo metu pi
nigai buvo kaldinami mėgdžiojant Švediją,

Parama liet, mokykloms Lenkijoje
BNS. Visos lietuviškos mokyklos Lenki

joje, kurioms grėsė uždarymas dėl pinigų 
stygiaus, užsitikrino reikiamą finansavimą 
ir toliau veiks kitais mokslo metais.

Lenkijos Liet. Bendruomenės pirm. Ire
na Gasperavičiūtė pranešė apie tai po to, 
kai Lenkijos Nacionalinio Švietimo ir Spor
to Ministerija lietuviškų mokyklų išlaiky
mui kitais mokslo metais skyrė 880 000 
zlotų. Šių pinigų, drauge su Punsko vals
čiaus savivaldybės parama, turėtų pakakti 
moksleivių lietuvių kalba mokymui.

Iš viso Seinų ir Punsko valsčiuose, kur 
kompaktiškai gyvena daug lietuvių, veikia 
8 mokyklos su lietuviškomis klasėmis. Pen
kioms iš jų šių mokslo metų viduryje grėsė 
uždarymas, kadangi valsčius nebuvo pajė
gus nei jų išlaikyti, nei mokėti atlyginimus 

. Mūsų Pastogė Nr

Priešingai, Lietuva (panašiai kaip ir ki
tos Baltijos šalys) buvo ir yra stipriau pri
klausoma nuo eksporto į Rusiją nei Lenkija, 
Čekija ar Vengrija.

Nepavyks Lietuvos ekonomikos plėtros 
laimėjimų paaiškinti taip pat valiutos kurso 
susilpnėjimu, kuris pažadintų eksportą, 
apribotų importą ir sumažintų užsienio pre
kybos deficitą.

Pasirodo, Lietuvos litas nuo 1999 metų 
labiausiai sustiprėjo tarp visų ES kandi
dačių. Silpnėjančios valiutos, kaip varomo
sios ekonomikos priežasties, šalininkai ne
rastų draugų tarp lietuvių.

Lietuvos ekonomika po 1998 m. Rusijos 
krizės patyrė stiprų sukrėtimą. Krizės vizija 
sutelkė valdžią imtis ryžtingų veiksmų.

Persilaužimas pasiektas drastiškai su
mažinus biudžeto išlaidas (realiai 9.8%).

Vidinis sukrėtimas taip pat paskatino ir 
įmones bei darbuotojus gerinti savo veiklą.

Iki 1999 metų atlyginimai įmonėse augo 
greičiau negu darbo našumas, o paskui 
proporcijos apsivertė - kartu buvo mažina
mas perteklinis užimtumas.

Lietuvos pavyzdys rodo, kad biudžeto 
išlaidų bei atlyginimų disciplinos sustipri
nimas, sujungtas su reformomis, duoda 
greitą pažangą.

Panašiai atsitiko ir 1980-aisiais Airijoje. 
Mūsų pašonėje auga Baltijos tigras. (“L.r.”) 

keturkampiai trigrašiai - klipos, tačiau dėl 
jų nepraktiškumo, sumanymas sužlugo.

Antrasis laikotarpis - susijęs su LDK 
pinigų reforma, kuri apima 1606 - 1623 
metus. Tada pradėti kaldinti dvidenariai, 
grašiai, vėliau auksinės monetos. Pasirodė 
ir pirmieji lietuviški pusantrokai - pusantro 
grašio monetos (sidabrinės). Jų pasirody
mas buvo labai nuostolingas iždui, todėl jos 
greitai buvo išimtos iš apyvartos. Aišku, 
pusantrokai yra labai reti. Šiuo laikotarpiu 
buvo nukaldinta daug įvairių auksinių 
monetų, kurios nebuvo ekonomiškai pagrįs
tos, jos daugiau tenkino Žygimanto Vazos 
ambicijas. Šalia lietuviškų dukatų Vilniaus 
kalykloje buvo nukaldinta ir mišraus tipo 
lenkiškų-lietuviškų auksinių monetų.

Trečiasis laikotarpis apima 1623-1627 
m. - charakterizuojamas didele infliacija. 
Daugiausia buvo kaldinama smulkiosios 
monetos - dvidenariai, šilingai bei grašiai. 
Monetose buvo labai mažai sidabro, todėl 
valstybės iždui duodavo didelį pelną. Pa
žymėtina, kad Žygimanto Vazos laikotarpiu 
buvo labai didelė šilingų įvairovė.

Dr. A. Plioplio kolekcija puikiai papildė 
Pasaulio Lietuvių Archyvo numizmatikos 
rinkinius ir galbūt ateityje papuoš Lietuvių 
Muziejaus Jaunimo Centre vitrinas.

Skirmantė Miglinienė, 
LTSC archyvų direktorė

mokytojams.
Lenkijos Liet. Bendruomenės iniciatyva 

tuomet mokyklos protesto ženklan buvo 
iškėlusios Lenkijos valstybines vėliavas su 
juodais gedulo kaspinais. Apie sunkią lie
tuvių švietimo Lenkijoje padėtį buvo in
formuoti Lietuvos ir Lenkijos vadovai, ir 
bendromis pastangomis pinigų lietuvių 
švietimui Lenkijoje buvo rasta.

Vėliausias gyventojų surašymas parodė, 
kad Lenkijoje lietuvių tėra 6 000. Tačiau 
patys vietos lietuviai tvirtina, kad jų yra bent 
tris kartus daugiau - maždaug 20 000. Ne
toli Lietuvos sienos esančiuose Lenkijos 
valsčiuose lietuviai sudaro vietos gyventojų 
daugumą. Pvz. Punsko valsčiuje jie sudaro 
per 80 % gyventojų, Seinų valsčiuje - iki 
trečdalio gyventojų yra lietuviai. □
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In memoriam

A'u’A Vaclovui Mickui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Jadvygą, sūnų Rimą ir dukterį Dalią su 

šeimomis.
Jonas Zinkus, Ramunė ir Rasa

A'u’A Vaclovo Mickaus
atminimui, aukojame “Mūsų Pastogei” $100.

Kaimynai ir draugai

A'u’A Vaclovui Mickui
mirus, skausmo valandose nuoširdžiai užjaučiame žmoną Jadvygą Reginą, sūnų 

Rimą ir dukrą Dalią su šeimomis. Skaudžios netekties dienose liūdime kartu
Lėta ir Antanas Kramiliai

Taip sunku tarti žodį, kai jis yra atsisveikinimo. Žmogus iškeliauja į amžinybę. 
Tai kelionė, iš kurios jau nebegrįžtama. Australijos Lietuvių Bendruomenės Garbės 
Narė p. Ona BauŽienė BEM, į tą kelionę iškeliavo liepos 17 
dieną, palikdama sielvartaujančius vaikus, anūkus ir proanūkius. Paliko ir mus, 
Onos ištikimus bičiulius - tautiečius.

Netekome atsidavusios ir nusipelnusios mūsų Bendruomenės visuomeninin- 
kės. Ona Baužienė išliks mūsų širdyse ir atmintyje, kaip tauri, tvirta moteris- 
lyderė - Australijos Lietuvių Bendruomenės švyturys. Neužgęstama jo šviesa 
mūsų Bendruomenę lydės ir stiprins amžinai brangios Tėvynės labui.

Australijos Lietuvių Bendruomenės vardu
Lolita Kalėda

ALB Krašto Valdybos pirmininkė

Mirus
Australijos Lietuvių Bendruomenės Garbės Narei

A 'u’ A Onai Baužienei BEM,
kuri su vyru a.a. Antanu Bauže padėjo Australijos Lietuvių Bendruomenės 

pamatus, gilią užuojautą reiškiame dukterims Irenai ir Antoinette!, sūnui Robertui, 
jų šeimoms ir visiems artimiesiems.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

A‘u’A Vaclovui Mickui
mirus, vietoje gėlių aukoju “Mūsų Pastogei” $15.

Konstancija Ridikienė

A'u’A Vaclovui Mickui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame giliam liūdesy likusią žmoną Jadvygą, sūnų Rimą, 

dukrą Dalia su šeimomis.
A.Pauliukonienė, A.Marašinskienė,

K.Ridikienė, B.Ropienė,
LDaniškevičienė

Mirus

A'u’A Vaclovui Mickui,
•sH -i - ..- .
širdingai užjaučiame žmoną Jadvygą, dukrą Dalią, sūnų Rimą ir artimuosius.

Tamara ir Benius Vingiliai

Netekome a.a. ŪBOS Baužienės BEM - ilgametės 
“Mūsų Pastogės” bendradarbės ir nuoširdžios rėmėjos. Jos ir jos vyro a.a. Antano 
Baužės atminimas visuomet liks gyvas kaip “Mūsų Pastogės” įsteigėjų ir pirmųjų 
leidėjų. Sujos mirtimi netenkame gyvo ryšio su pirmąja lietuvių imigracijos banga 
Australijoje.

Reiškiame gilią užuojautą liūdesyje pasilikusiems: dukroms Irenai ir Antuanetei, 
sūnui Robertui, jų šeimoms ir artimiesiems.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba ir
“Mūsų Pastogės” Redakcija

Nenuilstamai darbuotojai ir rėmėjai

A'u’A Onai Baužienei BEM
mirus, gilią užuojautą reiškiame sūnui, dukroms ir jų šeimoms.

Vietoje gėlių “Mūsų Pastogei” aukojame $50.
Adelaidės Lietuvių Namų Biblioteka

A'u’A Vaclovui Mickui,
mirus, nuoširdžiai užjaučiu žmoną Jadvygą, dukrą Dalią, sūnų Rimą, jų šeimas 

ir artimuosius.
Vytautas Patašius

Mirus

A'u’A Onai Baužienei BEM,
nuoširdžiai užjaučiame dukteris Ireną ir Antuanetę, sūnų Robertą, anūkus bei 
visus artimuosius ir kartu liūdime.

Guoda ir Jurgis Bliokai
Tamara, Benius ir visa Vingilių šeima

A'u’A Onai Baužienei BEM,
mirus, reiškiu gilią užuojautą dukroms Irenai ir Antuanetei, sūnui Robertui ir 

jų šeimoms bei giminėms.
Vytautas Patašius

Rašydami testamentq, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės“. 
Remkite išeivijos spaudų!

Pranešimas Melbourne 
Pensininkų Sąjungos nariams

Sekantis susirinkimas įvyks antradienį, liepos 8 dieną, 11 vai. ryto Lietuvių Namuose..
Valdyba

A'u’A Onai Baužienei BEM,
mirus, reiškiame gilią užuojautą dukterims Irenai ir Antoinette!, sūnui Robertui 

ir jų šeimoms. Liūdime kartu su jumis.
Pajauta Daukienė

Juhani ir Pajauta Pullinen

Netekus ilgametės darbščios Sydnėjaus lietuvių visuomenininkės

A'u’A Onos Baužienės BEM,
giliai užjaučiame jos plačią šeimą ir kartu liūdime.

Juta, Viktoras Sliteriai ir šeima

Vietoje gėlių aukojame “Mūsų Pastogei” $50.

Mirus

A'u’A Onai Baužienei BEM,
nuoširdžiai užjaučiame liūdesyje likusius Jos vaikus - Irene Sticka, Antoinette 

Teris ir Robert Bauze - ir jų šeimas.
Prisimename šią didžią asmenybę. Ją gerbiame ir kartu liūdime.

Laima ir Vytenis Sliogeriai
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Karaliaus Mindaugo 750 m. 
jubiliejus Sydnėjuje

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba maloniai 
kviečia visus į iškilmingą šventę, kurioje vyks įvairi bei 
linksma programa ir

Karališki Pietūs
Šventė vyks sekmadienį, liepos 6 dieną, 1.00-4.00 vai. 
p.p., Sydnėjaus Lietuvių Klube, Bankstowne, apatinėje 
salėje.

Per pietus bus linksma programa, po kurios žodį tars dr. Algis Taškūnas.
Trijų patiekalų “Karališki Pietūs” su gėrimais - tik $25 asmeniui.
Norintys užsisakyti vietą, skambinkite Ramučiui tel.: (02 ) 9875 2641 iki 
trečiadienio, liepos 2 dienos.

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

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

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

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

Valstybės Šventė Melbourne
Valstybės šventės minėjimas įvyks sekmadienį, liepos 6 dieną, sekančia tvarka:

11 vai. - pamaldos šv. Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje.
Organizacijos kviečiamos dalyvauti organizuotai su vėliavomis.
1.30 vai. p. p. - Melbourne Lietuvių Klubo Teatro salėje įvyks minėjimas.
Programoje bus trumpa paskaita ir video filmas.

Kviečiame visus dalyvauti.
ALB Melbourne Apylinkės Valdyba

DARIA’S restoranas dirba:
• penktadieniais nuo
• šeštadieniais nuo
• sekmadieniais nuo

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

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

Ketvirtadieniais nuo 7 vai. vakaro - Bilijardo Klubas
Valstybės Dienos minėjimas Adelaidėje

Minėjimas įvyks sekmadienį, liepos 6 dieną, sekančia tvarka:
VĖLIAVŲ PAKĖLIMAS:

10.00 vai. ryto - Lietuvių Namuose.
10.45 vai. ryto - Lietuvių Katalikų Centre.

PAMALDOS šv. Kazimiero bažnyčioje - 11.00 vai. ryto.
Organizacijos kviečiamos dalyvauti su vėliavomis.
MINĖJIMAS Lietuvių Namuose - 1.30 vai. p.p.
Programoje dalyvaus teatras “Vaidila”, choras “Lituania”. Kartu 

veiks tautodailės parodėlė. Po programos - vėliavų nuleidimas Lietuvių Namų 
sodelyje. Vėliavų pakėlimą ir nuleidimą praveda LKV5 “Ramovė”.

Po minėjimo lengvos vaišės, pabendravimas? Tautiečiai labai laukiami'
ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

Primename Klubo nariams, kad atėjo laikas susimo

kėti metinį nario mokestį.

TURGUS įvyks sekmadienį, birželio 29 dieną, 2.30

Valstybės Diena Canberroje
Primename, kad karaliaus Mindaugo 750 metų karūnavimo sukaktis bus 

švenčiama sekmadienį, liepos 13 dieną, 12 vai. p.p. Canberra Yacht Club, 
Mariner Place, Yarralumla.

Tinkamą žodį šia proga tars Rasa Mauragienė
Mus linksmins populiari grupė “Tembras” iš Melbourne Birutė 

Kymantienė ir Rita Mačiulaitienė.
Norinty s dalyvauti pietuose prašomi užsirašyti pas Sigitą Gailiūnaitę
tel.: 6248 6704 arba Barbarą Šilinis tel.: 6288 6283 iki liepos 8 dienos.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

vai. p.p. Laukiame ir kviečiame visus išbandyti savo laimę.

Karšta (trijų patiekalų) vakarienė
Šauni kapela
Kaina $30

Ar girdėjote?
“Christmas in July
Lietuvių Klube 
penktadienį, liepos 18 dieną, 
7.30 vai p.p.

AS būsiu!

Stalus ir bilietus galima užsisakyti Lietuvių 
Klube darbo valandomis teL: 9708 1414
iki liepos 13 dienos

Sekmadienį, liepos 20 dieną. 2 vai.p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klubo žemutinėje 
salėje įvyks

poeto Bernardo Brazdžionio
minėjimas

Pirmoje dalyje poetas Juozas Almls Jūragis apžvelgs Bernardo 
Brazdžionio gyvenimą ir kūrybą. Seks jo eilėraščiai ir pagal juos sukurtos dainos.

Antroje dalyje vaizdingas Lietuvos kino režisieriaus Algirdo Tarvydo 45 minučių
filmas - “Brazdžionio sugrįžimas” (1989 m.)

Kviečiame visus dalyvauti.
Bibliotekos Bičiulių Būrelis

___________________________________ _ “Mūsų Pastogės” administracija
Mūsų Pastogė Nr. 25, 2003.06.27, psi. 8

Aukos “Musų Pastogei”
E. Margan-Marganavičius VIC $ 5.00 A Reutas Qld $ 15.00
St. Bernotas NSW $ 35.00 L. Cox NSW $ 35.00

* A Šerdis SA $ 25.00 Mrs. R. Umber VIC $ 10.00
V. Bycroft-Ramockevičius Qld $ 10.00 -
R. Šilinis ACT $ 50.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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

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

nuomone
Prenumerata metams $65. Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandijqje oro paštu $115.00.

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

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

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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