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Irake lietuviai jau šaudoSydnėjaus Šeštadieninėje Mokykloje

Pažymėjimų įteikimo dieną Sydnėjaus Šeštadieninės Mokyklos Lietuvių Kursų 
jaunesniosios klasės mokiniai programos metu visai mokyklai dainavo lietuviškai. Trumpai 
žiūrovams pristatę lietuvių kalbos istoriją, mokiniai padarė staigmeną - sudainavo 
(šokdami) dabartinės Kauno grupės “Karališka erdvė” repertuaro dainą “Vakarėja”.
Liudos Popenhagen nuotraukoje - šios klasės mokiniai stovi, iš kairės: Andrius 
Jurkšaitis, Darius Kazokas, Jenna Kazokaitė, Vilija Jurkšaitytė, Rimas Kazokas, 
Darius Popenhagen ir Luke Kains.

VDmteta9 Lietuvos įvykių apžvalga

Tautinė skautų 
stovykla

ELTA. Liepos 20 
d. Žemaitijos nacio
naliniame parke, 
prie Platelių ežero, 
iškilmingai atidary
ta skautų stovykla 
“Skilties dvasia”, 
skiriama skautų įsi

kūrimo Lietuvoje 85-erių metų jubiliejui.
Stovykla truko visą savaitę, palapinėse 

gyveno per tūkstantį stovyklautojų. .
Uždegti jubiliejinį laužą buvo pakvies

tas skautas - buvęs Prezidentas Valdas 
Adamkus. Šis skautiškas laužas - didžiau
sias šią vasarą.

Stovykloje, pasak vyresniojo skautinin
ko Ramūno Žilionio, niekam neteko nuo
bodžiauti. Jauniausieji skautai kiekvieną 
dieną žaidė su pasakų herojais, vyresnieji 
kartu su jūrų skautais plaukiojo ežere, statė 
autentišką viduramžių pilį. Vyriausieji 
dalyvavo diskusijose, žygiuose po apylinkes. 
Stovykla buvo tarsi atskiras miestas, turin
tis savo administraciją, paštą, laikraštį, 
saugos tarnybą, turgų ir visa kita, kas būtina 
miestui.

Nepasiduoda Italijos spaudimui
Briuselis/Vilnius. liepos 21 d. (ELTA). 

Labai svarbu nepasiduoti Italijos ambici
joms ir neskubinti diskusijų dėl galutinio 
Europos Sąjungos (ES) Konstitucijos pro
jekto, pabrėžė užsienio reikalų ministras 
Antanas Valionis.

“Mes ruošiant ypatingai svarbų doku
mentą, kuris galios kelis dešimtmečius, ir 
pagailėti kelių mėnesių po naujų metų vien 
dėl italų ambicijų, kad jų pirmininkavi
mo metu šis dokumentas būtų galutinai su
derintas, nėra prasmės”, - sakė A. Valionis. 
Pasak jo. visos Sąjungos narės vieningai 
sutana, kad būsimąją ES Konstituciją rei
kėtų pasirašyti po 2004 m. gegužės 1-osios, 
kai visos dabartinės kandidatės, tarp jų ir 

Lietuvą taps tikrosiomis Sąjungos narėmis.
Šį pusmetį ES pirmininkaujanti Italija 

diskusijas dėl galutinio Konstitucijos pro
jekto siūlo pradėti spalio 4-ąją. o galutinai 
apsispręsti dar iki Naujųjų metų, kai pir
mininkavimą perims Airija. Briuselyje šiam 
sumanymui paprieštaravo ir kitų šalių mi
nistrai.

Kyšiai konsulinėje tarnyboje
Skandalas supurtė Užsienio reikalų mi

nisteriją. Liepos 24 dieną teko atsistatydinti 
Konsulinio departamento direktoriui 36 
metų Gediminui Šiaudvyčiui ir dar šešiems 
žemesnio rango konsulinės tarnybos dar
buotojams. Lietuvos diplomatai įkliuvo 
imdami ky šius iš įvairių firmų už išduo
damas vizas kaimyninėse šalyse.

Atsistatydinę konsulai dirbo Lietuvos 
konsulinėse tarnybose Rusijoje ir Balta
rusijoje - Maskvoje. Sankt Peterburge. Ka
liningrado srityje ir Minske.

Tarp susikompromitavusių - ir gene
ralinis konsulas Sankt Peterburge Gintaras 
Ronkaitis. Susikompromitavusiems diplo
matams gali grėsti baudžiamosios bylos. 
Prof. V.Landsbergio pareiškimas

Nenurimstant ginčams dėl Rusijos ke
leivių tranzito per Lietuvą, prof. Vytautas 
Landsbergis pareiškė: .

“Europos Sąjungos ir Rusijos kompro
misu išsprendus Rusijos keleivių judėjimo 
per Lietuvą klausimus, nevertėjo turėti 
iliuzijų, kad baigėsi ketinimai primesti 
Lietuvos Respublikai ką nors nepageidau
tina. Tokios būtų sutartys dėl Rusijos kari
nio tranzito į Karaliaučių-Kaliningradą. ko 
1993-1994 m., nepaisant ypatingo išorės 
spaudimo ir neypatingo Lietuvos valdžios 
atsparumo, vis dėlto pavy ko išvengti. Dabar, 
atrodytų, Lietuvos tarptautinės pozicijos 
gerokai stipresnės, bet Rusijos diplomatija 
iš naujo pradėjo manevrus ir spaudimą dėl 
to paties karinio tranzito. Be abejo. Rusijai 
reikia išnaudoti paskutinę progą prieš vi
sateisę Lietuvos narystę Europos Sąjungoje

Tarptautinėse pajėgose Pietų Irake da
lyvaujantiems Lietuvos kariams liepos 21 
d. teko patirti incidentą. Vietos gyventojai 
per riaušes pradėjo veržtis į karių saugomą 
objektą.

Prie lietuvių karių saugomo administra
cinio pastato Kurna mieste susirinkę vie
tos gyventojai protestavo dėl kelis mėne
sius neišmokamų atlyginimų.

Civilių gyventojų nepasitenkinimui pasie
kus kritinę ribą, jie pradėjo veržtis į saugo
mą teritoriją. Lietuvos kariams buvo duotas 
įsakymas išstumti protestuotojus už posto 
ribų. Kariai kelissyk iššovė į orą. Į incidento 
vietą atvy kus Kurna miesto merui, protes
tuotojai išsiskirstė. Šio incidento metu sau
gomame objekte buvo 32-34 Lietuvos kariai.

Pasak LR krašto apsaugos viceministro 
Jono Gečo. Irake nuolatos vykstanty s iš
puoliai prieš sąjungininkų pajėgas rodo, kad 
situacija nėra paprasta, todėl jau anksčiau 
įsakyta padidinti karių parengtį, ir inciden
tas Kūma mieste nebuvo lietuviams netikėtas.

Didžiosios Britanijos atsakomybės zonoje 
Danijos sektoriuje Pietų Irake tarnauja 43 
kariai iš DLK Algirdo mechanizuotojo 
pėstininkų bataliono. Jų pagrindinė stovykla 
yra 11 km į. šiaurės vakarus nuo Kūma miesto.

Litą išlaikyti ilgiau?
Vokietijos federalinis bankas '„Bundes

bank“ nepritaria kitąmet į Europos Sąjun
gą įstosiančių šalių ketinimams kuo grei
čiau įsivesti eurą. „Bundesbank“ liepos mė
nesio apžvalgoje teigiama, kad prisijungusi 
šalis turi dvejus metus atitikti jai keliamus 
reikalavimus - tik tada ji gali savo nacio
nalinę valiutą pakeisti euru.

Lietuvos bankas jau anksčiau yra pa
skelbęs. kad Lietuva galėtų prie valiutos 
keitimo mechanizmo prisijungti jau kitais 
metais, o eurą įsivesti 2007-aisiais. Latvija 
ir Estija taip pat nenori delsti ir ketina prisi
jungti prie euro zonos kuo anksčiau.

„Snoro“ banko specialisto Gitano Kan- 
cerevyčiaus teigimu. „Bundesbank" pasiū
lymas neskubėti yra visai logiškas. Kai 
kurios šalys, tapusios ES narėmis ir iš karto 
įsipareigojusios laiky tis valiutos keitimo 
reikalavimų, gali pakenkti savo ekono
mikai. Specialisto many mu. šalims. įsipa
reigojusioms apriboti valiutos kurso svy
ravimą. būtų sunkiau suderinti savo eko
nomikas su ES valstybėmis, be to. joms bū
tų sunkiau atitikti kitus kriterijus - riboti 
infliaciją, valstybės skolą, biudžeto deficitą.

Tačiau, pasak G.Kancerevyčiaus. Lietu
va jau dabar atitinka beveik visus valiutos 
keitimo reikalavimus, todėl euras galėtų 

ir NATO. Galbūt manoma, kad ir Lietuvos 
vadovybė dabar silpnesnė arba “lankstes
nė”. o visuomenė - naivesnė. Nerimą nuo 
birželio mėnesio kelia Rusijos politikų 
reikalavimai ir pareiškimai, neva "būtina" 
tuoj pat pradėti derybas dėl karinio tranzito, 
kadangi “esamas susitarimas” dėl karinių 
krovinių pasibaigs po dešimt mėnesių, ir 
panašiai. Aišku, jis gali būti ir vėl pratęstas 
metams, kaip būdavo daroma ligi šiol, bet 
Rusija vis dar nori gauti papildomų teisių

Rugpjūčio pradžioje į Kerbela miestą į 
pietvakarius nuo Bagdado išvy ks maždaug 
pusšimtis Kunigaikštienės Birutės moto
rizuotojo pėstininkų bataliono karių. Jie 
tarnaus Lenkijos atsakomybės zonoje.
Lietuvius Irake aprūpins ir JAV

Lietuvoje lankėsi aukštas JAV Gynybos 
Ministerijos pareigūnas Dov Zakheim. 
Liepos 24 d. įvykusiame susitikime buvo 
aptarta JAV finansinė parama Irake tarnau
jančiam Lietuvos karių būriui, kuris bus 
Lenkijai skirtoje zonoje.

Lietuva, pasak krašto apsaugos vicemi
nistro Jono Gečo, mokės tik atlyginimus 
kariams, o visas kitas išlaidas padengs JAV 
Vyriausybė. Amerikiečiai finansuos Lietu
vos karių nugabenimą į Iraką, o taip pat visą 
jų išlaikymą ten.

“Išlaikymo standartas bus toks pats, 
kaip ir JAV karių”, - teigė Dov Zakheim. 
“Mūsų kariai neturi jaustis blogesni ”, - pažy
mėjo J. Gečas. Išlaikymas apims maistą, me
dicininę pagalbą, gyvenimo sąlygas ir kita.

Šiuo metu Pietų Irake jau tarnauji 43 
Lietuvos kariai iš LDK Algirdo mechani
zuotojo pėstininkų bataliono bei 8 Lietuvos 
karinio transporto specialistai. Jie yra D. Bri
tanijos zonoje ir yra įjungti į anglų sistemą 

pakeisti litą praėjus dvejiems metams nuo 
nary stės ES pradžios.

Lietuvos bankas taip pat laikosi pozici
jos. kad nėra jokių kliūčių įsivesti eurą kaip 
įmanoma greičiau, kadangi Lietuva atitinka 
ir kitas valiutos keitimo sąlygas.

“Jau kitais metais planuojame pradė
ti derybas dėl prisijungimo prie ERM-2 
mechanizmo“. - sakė Lietuvos banko val
dybos pirmininkas Reinoldijus Šarkinas. 
Lietuva atitinka reikalavimus dėl valstybės 
skolos, infliacijos. Vyriausybės vertybinių 
popierių palūkanų normos bei nacionali
nės valiutos kurso svyravimo euro atžvilgiu.

Šiuo metu euro zonai priklauso 12 iš 15 
ES šalių. Euro nėra įsivedusi Didžioji Bri
tanija. Danija ir Švedija. Tačiau ne visos 
dabartinės ar busimosios ES narės skuba 
įsivesti eurą. Pavyzdžiui. Čekijos centrinis 
bankas teigia, jog Čekija turėtų kurį laiką 
likti nuošalyje ir eurą įsivesti 2009-2010 
metais. Čekija iš visų Vidurio Europos šalių 
kandidačių rodo mažiausiai entuziazmo dėl 
euro įsivedi mo.

Vengrija ir Slovakija tikisi įsivesti eurą 
2008-aisiais. o Lenkija - 2008-2009 metais. 
Prisijungimą prie euro zonos neseniai ati
dėjo ir Didžioji Britanija.

(Pagal Lietuvos spaudą)

Lietuvoje per ilgalaikę sutartį. Su šiuo akty 
vumu susiję ir gandai, kad "kažkas atsitiko" 
po Rusijos Federacinės Tary bos pirmininko 
S. Mironovo vizito pas LR Prezidentą, kur 
išties aptarinėtas karinio tranzito klausimas. 
Ir Vidaus reikalų ministerijai vėl vadovauja 
V. Bulovas, anuomet stengęsis, kad Lietu
vai būtų užnerta Rusijos karinio tranzito 
sutarties kilpa.

Susitarimai už uždarų durų. įvykę ar tik
Nukelta į 2 psL
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Trumpai iš visurVytautas 
Patašius

♦ Abu labai ilgai 
paieškomi Saddam 
Hussein sūnūs. 39 
metų Uday ir 37 
metų Qusay. žuvo 
liepos 22 po ilgo 
susišaudymo su 
JAV kariais Mosulo 
mieste šiaurės Ira
ke. Kartu žuvo il

giausiai atsišaudęs 14 metų amžiaus Qusay 
sūnus Mustafa. Qusay buvo skaitomas 
Saddam Hussein įpėdiniu ir vadovavo spe
cialiai respublikinei gvardijai, gi Uday karo 
su JAV metu vadovavo Fcdayccn daliniams. 
Abu sūnūs buvo pagarsėję savo žiaurumu, 
ypač vyresnysis sūnus Uday.
♦ Liepos 24 d. keli šimtai australų karių ir 
policininkų jūros ir oro keliu atvyko į Solo- 
monų salas ir išsilaipino pagrindinėje 
Guadalcanal saloje. Gyventojų džiaugsmingai 
pasitikti, jie tuoj pradėjo patruliuoti sostinėje 
Honiaroje. Jie pradėjo surinkti iš gyventojų 
nelegaliai laikomus ginklus ir juos naikinti.
♦ Liepos 25 d. teismas Rusijoje priteisė 
pulkininkui Jurij Budanov 10 metų kalėji
mo bausmę už jaunos čečėnės nužudymų 
kovų Čečėnijoje metu. Nubaustajam atim
tas karinis laipsnis ir apdovanojimai. Jurij 
Budanov prisipažino kaltu, bet tvirtina bu
vęs pamišęs.
♦ Liepos 25 d. Argentinos teismas paten
kino Ispanijos teisėjo Baltasar Garzon reika
lavimą ir įsakė suimti 45 karininkus ir karo 
valdininkus, kaltinamus brutaliai pažeidusius 
žmogaus teises 1976-83 karinės diktatūros 
metais Argentinoje, kai buvo nužudyta apie 
30 000 žmonių. Amnestijos įstatymas saugojo 
kariškius nuo teismo Argentinoje. Liepos 26 
d. Argentinos prezidentas \festor Kirchner 
panaikino dekretą, iki šiol stabdžiusį suim

Lietuvos įvykių apžvalga
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vaizduojami, nežinomo svorio galimi 
privatūs pažadai vėl šmėkščioja lyg atgiję 
praeities šešėliai. Lietuvos vadovams de
rėtų juos prasklaidyli viešumu, kuris prieš 
15 metų tiesė kelius į demokratiją ir piliečių 
visuomenę, tad juolab neturėtų nuny kti 
Europos Sąjungos slenkstyje.” (2003 m. lie
pos 23 d.)

Klaipėdoje - karnavalas
Šių metų Jūros šventės Klaipėdoje pa

grindinis akcentas - atgimęs karnavalas. 
Šventinėje eisenoje dalyvavo septy niolika 
kompozicijų, dešimtyje iš jų buvo didžiu
lės kaukės, liksiančios mieste kaip puošy
bos elementai. Šventinėje eisenoje žygiavo 
apie 300 dalyvių.

Šių metų šventės kaukės išsiskyrė savo 
dydžiu. Lietuvos kino studijos sukurta va
žiuojanti kaukė “Žuvėdros krantas” buvo 6 
m aukščio ir 15 m ilgio. Ilgiausia kaukė - 
V. Šadausko reklamos agentūros sukurtas 
važiuojantis “Žalty s”, kurios ilgis - 20 m.

Visos didžiosios kaukės liko tam tikrose 
renginių vietose, šventės dalyviai galėjo jas 
paliesti ar nusifotografuoti prie jų. - sakė 
Šventės organizatorius H. Žižys.

Pastangos tęsiamos
ELTA. Pasibaigus pirmiesiems operaci

jos “Paskutinis šansas” metams, jo inicia
torius Simono Wiesenthalio centras pa
skelbė. kad per tą laiką Lietuvoje pavyko 
nustatyti 184 asmenis. Įtariamus daly vavus 
žudant žydus Antrojo pasaulinio karo me
tais. Už asmenų nurodymą Centras žada 
skirti didokas pinigines premijas.

Centro direktoriaus Efraimo Zuroffo 
teigimu. 32 asmenų pavardės jau perduotos
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tųjų išdavimą Ispanijai. Vienas iš suimtųjų 
yra generolas Jorge Videla. suplanavęs 1976 
metų karinį perversmą.
♦ Liberijos prezidentas Charles Taylor bei 
sukilėliai, bandą jį nuversti, šaukiasi JAV 
įsikišimo sustabdyti jų tarpusavio kovas. 
Liepos 26 dieną JAV prezidentas George W. 
Bush įsakė 26-tam jūros pėstininkų (marinų) 
ekspediciniam junginiui vy kti į Liberijos 
pakrantę. Junginys su 4500 marinų ir jūrei
vių dalyvavo pratimuose prie rytinės Afri
kos krantų ir užtruks šiek tiek laiko iki jis per 
Viduržemio jūrą pasieks vakarinę Afriką. 
Sukilėliai nuolat apšaudo Liberijos sostinę 
Monroviją iš minosvaidžių, žūsta daug ci
vilių. miestas pilnas pabėgėlių. Liberijos 
vyriausybės pajėgos kovoja su sukilėliais dėl 
trijų svarbių tiltų Monrovijos apylinkėse.
♦ Liepos 26 d. Melbourne mirė 91 metų 
amžiaus žinomas australų dailininkas Sir 
William Dargie. kurio 600 paveikslų puošia 
Canbcrros Karo muziejų - National War 
Memorial. Sir William Dargie ypač išgarsėjo 
kaip portretistas. 8 kartus laimėjęs presti
žines Archibald premijas.
♦ Liepos 27 dieną Filipinų sostinėje 
Maniloje sukilo apie 300 karių ir įsitvirtino 
universalinių krautuvių ir butų rajone 
centriniame Makati priemiestyje, užminuo
dami pastatus ir priėjimus. Sukilėliai reikala
vo prezidentės Gloria Macapagal Array a ir 
jos vy riausybės atsistatydinimo, kaltindami 
ją korupcija. įskaitant ginklų pardavimą 
separatistams sukilėliams Filipinų pietuose. 
Australijos ambasadorė Ruth Pearce bei 
tuzinas australų atsidūrė įkaitų padėtyje ka
rių užimtoje srityje. Po 19 valandų įtampos, 
sukilę kariai sutiko padėti ginklus, per derybas 
su vyriausybės atstovais išgavę tam tikrų nuo
laidų ir pažadų. Australai įkaitai buvo paleisti 
jau po.5 valandų, derybų pradžioje. □

Lietuvos generalinei prokuratūrai, kad bū
tų pradėtas oficialus tyrimas. Dar dėl 7 as
menų praeities veiklos ketinama pradėti 
tyrimą vėliau. Iki šiol S. Wiesenthalio cen
tras nėra išmokėjęs jokios piniginės pre
mijos informuotojams Lietuvoje, bet žada 
tai padaryti, kai tik prasidės tvirtas bet kurio 
sveiko įtariamojo teismas.

Lietuviai galės ginkluotis
Nuo liepos 1 d. naujas įstaty mas suteikia 

teisę asmenims savigynos tikslais įsigyti 
neribotą kiekį ginkluotės. Šių metų pirmo
jo ketvirčio duomenimis, visoje Lietuvoje 
ginklus savigy nai turėjo 17 794 asmenys. 
Labiausiai ginkluotas miestas - Vilnius, ku
riame yra 3 892 ginklų savininkai. Kaune ap
siginklavę 3373 gyventojai. Lyginant apskri
tis. daugiausiai ginklų sukaupta Kauno apskri
tyje. kurioje yra net 5 519 savigy nai įsigytų 
pistoletų bei šautuvų. Be to. policijos duo
menimis. šiuo metu Lietuvoje yra beveik 
31 0(M) legalių medžiotojų, iš kurių būtų gali
ma suformuoti net kelias šaulių divizijas. Jie 
turi 45 366 įvairius ginklus.
Išeivijos rinkinys - parodoje Kaune

ELTA. Liepos 19 d. Nacionaliniame M. 
K.Čiurlionio dailės muziejuje Kaune buvo 
atidaryta ilgalaikė numizmatikos paroda 
“Lietuvos emigrantai Amerikoje” iš Alek
sandro Račkaus rinkinio, skirta kolekcinin
ko gimimo 110-osioms metinėms. Žymaus 
JAV lietuvių kultūros veikėjo, muziejininko, 
gydytojo A Račkaus (1893-1965) iniciatyva 
1917 m. buvo įsteigta Lietuvos numizmati
kos draugija, didžiausią dėmesį skyrusi 
svarbiausių JAV lietuvių istorinių relikvijų 
rinkimui ir gelbėjimui nuo sunaikinimo.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGTIC biuleteniais.

Prisiminkime,
Ištraukos iš paskaitos, kurią dr.

Algimantas Taškūnas 
(Hobart) skaitė Sydnėjuje per “Karališ
kus pietus” 2003 liepos 7 d.

...Minėdami karaliaus Mindaugo karū
navimo jubiliejų, nepamirškime, kad Min
daugo didžiausias nuopelnas buvo LIE
TUVOS SUVIENYJIMAS. Mindaugas su
jungė kunigaikštystes, gentis ir gimines į 
vieną nepadalinamą Lietuvą. Mindaugas 
pristatė vieningą Lietuvą popiežiui ir pa
sauliui. Ir Mindaugas atrėmė priešų puo
limus jau kaip savarankiškos, suvienytos 
valstybės vadas.

Australas profesorius Barrie Rose parašė 
trumpą Lietuvos istoriją. Ten jis dėsto:

“Lietuvos istorija prasideda laisvės mū
šiais XIII a. ir tęsiasi 750 metų nuolatinė
mis tautos kovomis. Iš tiesų, mes čia žvel
giame į stebuklą... " “Iki AZV a. pradžios 
lietuvių negalėjo būti daugiau, kaip du 
milijonai... ”. jis rašo toliau. Bet kažkaip 
jie išliko. - išliko kaip tauta beveik aštuonis 
šimtmečius. Lietuviai išliko savo tėvynėje 
prie Baltijos, apsupti ir puolami nepaprastai 
galingų kaimynų -jų tarpe lenkų, vokiečių 
ir rusų.

“Lietuviai pajėgė išsaugoti savo tautinę 
kultūrą, nežiūrint daug stipresnės ir įta
kingesnės svetimosios civilizacijos spau
dimo. O 1990 metais trys su puse milijonų 
lietuvių išdrįso pasipriešinti dviejų šimtų 
aštuoniasdešimties milijonų Sovietinei 
imperijai", pabrėžė prof. Rose.

Ar šito istorinio stebuklo paslaptis ir 
nebuvo lietuvių vieny bės idealas, bendra 
tarpusavio harmonija ir karšta savo krašto 
meilė? Bet lietuviai taip pat buvo neatplė
šiama gamtos ir aplinkos dalis...

...Prabėgo septyni šimtmečiai, bet lietu
vių prisirišimas prie gimtosios žemės ir prie 
savųjų žmonių neišblėso. Kai mes bėgome. 
mums atrodė, kad. apleisdami savo kraštą, 
mes nusikaltome Lietuvai ir savo tautai. Bet 
raminome save, kad mes Tėvynei neliksime 
skolingi, kad mes jai atsiteisime. Žadėjome, 
bet ar ištesėjome? Tad. iš tiesų, pagalvokime 
apie save, pažiūrėkime, ką mes pasiekėme 
pabėgę:

• Mes ginklu kovojome prieš priešus 
iš Rylų. Tūkstančiai mūsiškių žuvo. Dar 
daugiau liko sužalotų visam gyvenimui.

• Mes kovojome žodžiais, skelbdami 
mūsų tautos tragediją visokiomis progomis.

• Mes atidavėme didžiulę duoklę lie
tuvybei. kaip dr. Doniela neseniai minėjo 
Melbourne. Visaip stengėmės išlaikyti lie
tuvybę. Steigėme savaitgalio mokyklas, 
laikraščius, chorus, skautus, tautinių šokių 
grupes, sporto klubus: leidome lietuviškas 
kny gas, skatinome lietuvius menininkus ir 
vaidintojus.

• Nuo 1974 iki 1978 m. mes Austra
lijoje taikingai kovojome prieš Pabaltijo 
pripažinimą rusams - ir laimėjome.

• Demonstravome ir viešumon kėlėme 
Lietuvos bylą - kartais pavieniui, kartais 
sujungtam jėgom.

• Kadangi didžioji žiniasklaida neskel
bė tiesos apie pavergtą Lietuvą, mes patys 
leidome laikraščius ir biuletenius anglų 
kalba. Vavp Baltic News, Lithuanian Papers, 
News Digest International, Baltic Herald, 
irt.t.

• į Lietuv ą slaptai gabenome uždraus
tas knygas.

• Nors bėgome nuo komunistų, užbė
gome tiesiai ant jų Australijos unijose. Ta
čiau nepasidavėme: grūmėmės ir užėmėme 
įtakingas vietas australų unijose, kad užkirs
ti tolimesnį kelią komunistams.

• Ieškojome ir suradome daug įtakingų 
draugų Lietuvai, kitataučių tarpe.

• Įsteigėme sovietinių kalinių globos 
draugiją (Friends of Prisoners), ir per ją ne 
tik patys rūpinomės nekaltais sąžinės kali
niais, bet taip pat pritraukėme tūkstančius

pamąstykime

Nuotraukoje - dr. Algimantas Taškūnas.

australų į šį svarbų darbą.
• Aukojome dosniai ir Tautos Fondui, 

ir Lietuvių Fondui, ir lituanistikos katedrai 
Čikagoje, ir visokiems “geriems tikslams”.

• Už 20 milijonų dolerių-o gal dar dau
giau - išsiuntėme šimtus siuntinėlių bei 
piniginių dovanų - ir savo giminėms bei 
draugams Lietuvoje, ir visai nepažįsta
miems. ir šalpos organizacijoms, ir mokyk
loms ir t.t.

Tai kaip - ar negana? Ar neatsilygino- 
mc savo Tėvynei?

- Atsilyginome beveik------- beveik, 
bet ne visai....

Dar liko du neįvykdyti uždaviniai:
1. reikia išvalyti Lietuvą nuo komuniz

mo ir tautos išdavikų:
2. reikia ištaisyti lietuvių vardą Austra

lijoje.

...Kas dedasi dabar. Nepriklausomoje 
Lietuvoje? Pažvelkime į vieną pavyzdį. - 
nors tokių pavyzdžių yra aibės.

Adolfas Ramanauskas-Vanagas buvo 
žymus Lietuvos partizanų vadas. Prieš ke
letą metų “Mūsų Pastogėje” skaitėme tra
gišką aprašymą, kaip vienas lietuvis, slapy- 
varde Žinomas. Ramanauską-Vanagą gėdin
gai išdavė: ir kaip rusai bei jų sėbrai tada 
Vanagą kankino 13 mėnesių: ir kaip jį paga
liau sušaudė 1957 m. lapkričio 27 dieną.

Atgavę nepriklausomybę, dori Lietuvos 
gyventojai reikalavo teisybės. Medžiagą dėl 
partizano Adolfo Ramanausko išdavimo ir 
kankinimo Lietuvos Generalinė prokuratūra 
gavo iš (LR Aukščiausiosios Tarybos SSRS] 
KGB veiklai Lietuvoje ištirti komisijos. 
1992 m. vasarą, tai yra, prieš 11 metų.

Taigi, kieno rankose šiandien yra Lie
tuva? Jati visas dešimtmetis, kaip LR pro
kuratūra Ramanausko bylai turi kalnus 
įrodymų. Laikui bėgant tie įrodymai išaugo 
iki 154 archyvinių dokumentų; jų tarpe yra 
82 agento “Žinomo” agentūriniai praneši
mai. Iš buvusių 49 KGB pareigūnų, dalyva
vusių Ramanausko suėmimo veiksmuose, 
apklaustas 21 asmuo... Ir nieko. Kodėl Lie
tuvos teismai neteisia ir nebaudžia net žino
mų išdavikų? Kieno rankose yra Lietuva?..

...Kad komunistų ir išdavikų palikimas 
šiandien smaugia Lietuvą, mato ir kita
taučiai. Prieš penkerius metus Harvardo 
Universiteto profesorius, pasaulinio masto 
istorikas Richard Pipes atspausdino straips
nį, kuriame jis paaiškino, kodėl buvę sovietų 
kraštai - kaip Lietuva - būtinai turi išsi
valyti nuo komunizmo.

Profesorius Pipes minėjo, kaip de-na- 
cifrkuota Vokietija greitai atsistojo ant kojų; 
ir kaip išlaisvinta Čekoslovakija atsigavo, 
kai uždraudė buvusiems komunistams to
liau dirbti atsakingose tarnybose. Pipes ra
gino buvusius Sovietų satelitus - tad ir 
Lietuvą - pasekti čekų pavyzdžiu ir atsikra
tyti [jo žodžiais] “kriminalinių komunizmo 
liekanų”...

...Šis opus klausimas liečia ir mus, 
Tėvynę mylinčius pabėgėlius nuo komu-

Nukdta į 5 psL
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BENDRUOMENĖJ BARUO/E
Kalėdos vidurvasaryje

Šitaip (“Christmas in July”) buvo pava
dintas renginys, kurį Sydnėjaus Lietuvių 
Klubas suruošė liepos 18 dienos vakarą. 
Kaip ir kiekvienais metais. Klubo Valdyba 
savo nariams bei jų svečiams pateikia ką 
nors ypatingo. Šį kartą buvo surasta čia dar 
nei kartą neišbandyta proga - tarsi atšvęs
ti lietuviams brangias Kalėdas kaip tik to
kiu metu, kai šiame žemyne irgi yra šal
čiausia. Iš tiesų, nors liepos mėnesio “šal
čiai” neprilygta Lietuvos gruodžiui, visgi 
prie tokios temperatūros buvo šiek tiek 
priartėta, nęs lengvutes sukneles ar trum
pučių rankovyčių nedrįso parodyti nė vie
na viešnia. Kiek girdėti, ši originali mintis 
kilo naujai Klubo Valdybos narei Elenutei 
Erzikov. kuri savo sumanytą viziją įgy
vendino labai sumaniai - atrodo, talkon pa- 
sikviesdama savo drauges. Valdybos narius 
ir taip toliau.

Klubo salė blizgėjo šventiškai, matėsi 
šviečiančios eglutės, ant stalų vartėsi lyg tai 
dovanėlės, netrūko ir žvakių bei žvakučių. 
Tiesiog reikia džiaugtis Elenutės kūrybin
gumu, kurį ji parodo visur, kur tik ji pasi
suka. Gal tai jos ilgametė patirtis skautiško
je veikloje, gal tai tiesiog jos meniškas talen
tas. Šiaip ar taip. Elenutės (kartais ir jos drau
gių) gabumai ir energija - tai didelė dovana 
dabartinei Klubo Valdybai. Negalima nepri
siminti ir naujosios Klubo restorano šeimi
ninkės Darijos - atėjus vakarienės metui, 
svečiai gardžiavosi jos patiekalais. Kad 
nebūtų primirštas lietuviškasis renginio 
aspektas, svečiams - kitų skanumynų tarpe 
- buvo pateiktas ir josios recepto kugelis.

Linksmą nuotaiką stiprino keturių dar 
gan jaunų asmenų kapela. Kaip girdėta, jie 
buvo serbai, tad repertuaras buvo šauniai 
platus ir pagrinde europietiškas. Nesigirdė- 
jo*’1sunkaiK irietaid^'ar panašių aušfkurti

Žinios iš Hobarto
Sekmadienį, liepos 20 dieną. Hobarto 

lietuviai susirinko paminėti Karaliaus 
Mindaugo karūnavimą, kuris įvyko prieš 
750 metų. ALB Hobarto Apylinkės Val
dybos pirmininkas J.Paškevičius atidarė 
minėjimą. E.Jankus paaiškino minėjimo 
prasmę ir paskaitė trumpą eilėraštį - mono
logą iš Justino Marcinkevičiaus dramos 
“Mindaugas“. Po to M. Kožikas paskaitė 
minėjimui pritaiky tą eilėraštį.

Pirmininkas pakvietė dr. A.Taškūną pa
skaityti paskaitą. Buvom supažindinti su 
Mindaugo veiksmais, siekiant suvienyti 
Lietuvos gentis į vieną valstybę, kad ji bū
tų galingesnė “atsispirti“ Lietuvos priešams. 
Kadangi Lietuvos priešai, prisidengę krikš
čionybę, teriojo Lietuvos sritis. Mindaugo 
sumanumas buvo primti krikščionybę ir 
karaliaus karūną iš Romos Popiežiaus. To
kiu būdu sustabdyti amžinus karus. Bet ne 
viskas vyko sklandžiai.

Dabar, po 750 metų, Lietuva yra vėl po
litiškai suskaldyta. Mūsų priešų su vieti
niais išdavikais padarytos klastos nėra 
atitaisytos. Bylos “pūva” šių dienų veikėjų 
stalčiuose. Iškyla klausimas, kas valdo šian
dieninę Lietuvą?

Kiekvienas susipratęs lietuvis, kur jis 
begyventi}, neabejoja išreikšti savo nuomo

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
mūsų visų reicalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo pajamų
mokesčio (Tax deductible)

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 
Foundation Ine. 44 - 50 Errol St, North Melbourne, Vic. 3051.
Turint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tel.: (03) 9578 4319.

nančių garsų. Atrodo, muzika svečiai buvo 
visai patenkinti, nes šokėjų netrūko, ir šok
ti buvo galima pagal suprantamą taktą. 
Retkarčiais pasigirsdavo ir lyg lietuviška 
melodija.

Apskritai, už linksmą vakarą tenka 
Klubo Valdybai nuoširdžiai padėkoti. Reikia 
suprasti, kad ši Valdyba pergyvena sunkius 
laikus. Kaip sydnėjiškai puikiai žino. 
Klubas jau nebegali išsilaikyti finansiškai 
- trūksta lankytojų, o kartu labai spaudžia 
ir Savivaldybės reikalavimai. Atlikti re
montus ir reikalaujamus pagerinimus reikia 
lėšų, kurių Klubas paprasčiausiai neturi. 
Todėl, kaip jau numatyta. Klubas bus per
statomas su stambaus statybininko pagal
ba. Tad. kai Klubo Valdyba tokiomis sun
kiomis sąlygolmis dar sugeba suruošti pasi
linksminimą savo nariams - Valdybos 
rūpesčius bei pastangas reikia kaip tik 
suprasti ir įvertinti.

Tačiau reikia pridurti, kad “kalėdinia
me” vakare svečių galėjo būti kur kas dau
giau. Juk šeimininkai buvo rūpestingai pa
siruošę ir tikėjosi daug gausesnio svečių 
būrio. Žinoma, vienas kitas čionykštis ar 
keliolika buvo dar Lietuvoje. Bet kaip ten 
bebūtų. Klubo gerbūvis yra pačių Sydnė
jaus lietuvių reikalas. Niekas kitas Klubu 
nesiiūpins ir niekas kitas jam nepadės. Po
litikoje sakoma, kad kokie piliečiai - tokia 
ir valdžia. Panašiai ir žemesnėje plotmėje: 
koks Klubo narių aktyvumas - toks ir 
Klubas. Jei nebus pakankamai moralinio ir 
finansinio pritarimo iš pačių saviškių, ir jei 
nebus pakankamo lankymosi savo Klubo 
renginiuose, stebuklų tikėtis nėra iš kur. 
Apie tai sydnėjiškiams verta vėl pagalvoti, 
nes berods netrukus įvyks metinis Klubo 
narių susirinkimas.

į Vaclovas Daunius

nę, kas valdo Lietuvą? Kaip sena patarlė 
sako. “Varna varnai į akį nekirs“.

Minėjimas pritraukė gana gausų skaičių 
žmonių.Apsilankė tokių, kurių nebuvom 
matę jau keli metai. Minėjimą baigėm 
bendrom jėgom sugiedoję Tautos Himną.

Džiuginanti naujiena pasiekė mane pir
madienį. kai perskaitęs “Klaipėdos” pusla
pius sužinojau, kad pagaliau Rambyno 
kalno regioninio parko darbuotojai miške 
prie Mcrguvos ežero surado imperatoriaus 
Napoleono lobį. Daug buvo rašyta ir spė- 
liota. bet mano šeima ir giminės neigė to 
lobio egzistavimą. Gali būti, kad šis lobis 
buvo užkastas Jankų žemėję. nes du ar trys 
žemės sklypai prie Merguvos priklausė 
Jankams.

Lobis rastas ten. kur senovėje buvo Už- 
bičių kapinaitės. Ieškotojai rado užkastą 
didelę,geležim apkaustytą dėžę su aukso ir 
sidabro taurėmis.pinigais, auksiniu Mask
vos miesto herbu. Rusijos Patriarcho mitra 
(kepure) bei brangenybių vėriniais. Lobis 
išvežtas į Vilnių pas “geriausius“ prižiūrė
tojus? Dabar lauksim teismų kovoms.

Tikiu kad surastas lobis baigs Šilėnų ir 
Užbičių kapinaičių rausimą ir duos ten 
mūsų palaidotiems protėviams šventą ra
mybę. Endrius Jankus

Sydnėjaus “Daina” netyli į

Nuotraukoje - "Dainos” choristai Karaliaus Mindaugo Minėjimo metu.

Po sėkmingo Gedulo ir Vilties Dienos minėjimo Latvių Namuose, kur lietuvių ben
druomenei atstovavo nepakeičiamas choras “Daina” su dirigente Birute Aleknaite, toliau 
vyksta normalios repeticijos. Po sunkios operacijos sveiksta bosas Alfonsas Šidlauskas. 
Kitus taip pat kamuoja žiemos slogos. Laukiame sugrįžtant iš Lietuvos Dainų šventės plau
to Buroko. Romo Kalėdos ir Viktoro Ratkevičiaus. A.K.

Paminėtas Bernardas Brazdžionis
Sydnėjuje, Bibliotekos Bičiulių Būrelio 

renginiai yra visad laukiami ir gan gausiai 
lankomi. Tai malonus priedas prie pačios 
Bibliotekos persitvarkymo, nebereikalin
gos literatūros atsky rimo, retkartinių pake
tų su knygomis siuntimo į Lietuvą. Apie 
šiuos darbus bei ateities planus reiktų kal
bėti ilgiau, tačiau šiuo metu virš jų kabo 
savotiškas debesėlis - jei Sydnėjaus Lietu
vių Klubas bus perstatytas, kurį laiką su- 
sitrukdys ir pačios Bibliotekos veikla. Vis
gi puiku, kad Bibliotekos dinamiką prižiū
ri rūpestingos bei stiprios rankos, išties 
netgi didokas pagalbinių rankų bei galvų 
būrys, kuris sugebės pergyventi bet ko
kius. net fizinius Klubo pokyčius.

■~'Šį kartą (liepos 20 d.) Lietuvių Namuose 
Bankstovvne. Būrelis suruošė Bernardo 
Brazdžionio - mūsų išeivijoje populiariau
sio poeto - minėjimą, kartu prisimenant ir 
palyginti neseną jo netektį. Pasveikinusi 
popietės svečius. Bibliotekos vedėja Jadvy
ga Burokienė pristatė pagrindinį popietės 
kalbėtoją, poetą Juozą Almį Jūragį. Savo 
žodžius, tiksliau. Brazdžionio gyvenimo ir 
kūrybos apibūdinimą, prelegentas pateikė 
trimis dalimis, o teiginius iliustravo dekla
matoriai paties Brazdžionio eilėmis.

Prelegentas pirmiausia sustojo prie as
meniškųjų Brazdžionio bruožų, kurie jo 
kūry boje ryškėjo dar prieš karą. Al mis Jū- 
ragis atkreipė dėmesį ypač į tai. kad Braz
džioniui būdingo susirūpinimo netrūko net 
ir tada -jau tuo metu jo kūryboje nuskam
bėdavo pranašiški posmai. O vėliau - karo 
ir pokario sūkuriuose - tasai rūpestis išau
go į daugybę spalvingai tvirtų, patriotiškai 
- politiškai išgyventų kūrinių. Šią prele
gento temą pailiustravo eilėraščiai “Lietu
vos motina” (skaitė Irena Dudaitienė). “Ti
kiu” (Algis Bučinskas). "Laimės namelis” 
(Renata Popenhagen).

Antroje dalyje prelegentas priminė 
Brazdžionio poezijos rinkinių gausumą bei 
plačią jo tematikos skalę - nuo populiarių 
kūrinių vaikams (kaip Vytė Nemunėlis) iki 
dvasingumu, netgi liturginėmis temomis 
perpildytų eilių. Iš vienos pusės, jis yra tas. 
kurį “palaimino dangus”, iš kitos - jis 
išaugęs iš “švento lietuviško žodžio”. Tai 
atsispindėjo skaitytose eilėse “Trys vizijos” 
(Margarita Kavaliauskienė). “Šaukiu aš 
tautą, GPU užguitą” (Algis Bučinskas). 
“Šiaurės pašvaistė” (Milda Karpavičienė).

Brazdžionio kūryba ir įtaka išeivijoje 
liks turbūt svarbiausiu jo biografijos lai
kotarpiu. Jį aptaręs, prelegentas pastebėjo 
ne tik Brazdžionio to meto ypatingą darbš
tumą, bet ir jo nesunykimą naujųjų aplin
kybių rėmuose. Nepasidavė jis verkšleni
mui. pabrėžė Almis Jūragis. Tai matyti jo

Viena iš paskutinių B.Brazdžionio nuo
traukų, darvta 2002.VL1 Los Angeles.

.t.-.lj ž .’.t

eilėse “Didžiojoj Kryžkelėj” (Onutė NfaĮęį’, 
vytienė), “Kažin kažin” (Renata Popenha-, 
gen), “Ypatingai” (Algis Bučinskas).

Popietę prideramai paįvairino su Braz
džionio kūry ba susieti muzikiniai intarpai. 
Kęstas Ankus parūpino “Iš visų kelių kelęi.-.- 
viai grįžta” bei "Aš čia gyva”, o dr. Ramutis? 
Zakarevičius pianinu atliko “Mylėsi Lietuvą. 
iš tolo”. Didelį kompiuterinį Brazdžionio 
atvaizdą parūpino Sonata Jaraminienė. 
Apskritai, popietė buvo pravesta estetiškai. 
Pagirtinas prelegento, pianisto bei skaitovų 
išdėstymas dviejuose lygiuose, tuomi iš
vengiant vaikščiojimų bei tuščio laiko tarpų. 
Todėl Jadvygai Burokienei tariant padėkos 
žodžius, širdingai prisidėjo ir visi klausy
tojai. Kaip jau ne kartą, renginio pagrindinė 
planuotoja - Dana Skorulienė.

Kaip įdomi renginio užbaiga, sekė Algio 
Bučinsko parūpinta video juosta "Brazdžio
nio sugrįžimas”. Tai vertingas dokumenti
nis filmas (sutrumpintas iš keliolikos valan
dų trukmės įrašymo). kur rodomi Brazdžio
nio susitikimai įvairiose, dažnai jam emoci.š-, 
kai svarbiose Lietuvos vietose, taip pat ir jo 
paties susimąstę žodžiai apie tautos zigza-' 
gus bei poetinės kūrybos esmę. Pirmasis 
Brazdžionio sugrįžimas įvyko berods 1989 
metais, taigi dar prieš Kovo Vienuoliktąją, 
tad masinių sutiktuvių vaizduose pilna 
laisvės viltimi švytinčių veidų. Tai nuosta
bus to ypatingojo laikotarpio optinis užfik
savimas. vaizduose pagautas ir jau nepakarto
jamas to meto masiškai patirtas vidinis iš- ' 
silaisvinirno džiugesy s. Šį Algirdo Tarvydo' 
susuktą filmą reikia priskirti prie jautriausiu" 
Atgimimo kūrinių - ir būtų puiku, kad juo- 
mi galėtų pasigėrėti ir kitos mūšų bendruo
menės Australijoje.

Vytautas Doniela
Mūsų Pastogė Nr. 30, 2003.08.01, psl. 3
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Lietuva iš arti
Lietuviams -

rq Lietuvos jaunių vaikinų (iki 19 
metų) krepšinio rinktinė Saloni
kuose (Graikija) pasibaigusiame 
pasaulio čempionate iš Europos 
komandų pasirodė geriausiai - 
rungtyniavo finale ir iškovojo 
sidabro medalius.

Kaunietis Linas Kleiza tapo 
rezultatyviausiu turnyro žaidėju ir 
pateko į simbolinį geriausių krep-
šininkų penketuką.

Lemiamas rungty nes lietuviai rezultatu 
*5 92:126 pralaimėjo bendraamžiams iš Aus- 

'■ tralijos. Lig šiol nė viena Lietuvos krepšinio
’ komanda nėra buvusi pasaulio vicečem- 

■'! pione.
“Mes išeikvojome labai daug energijos 

pusfinalyje, norėdami įveikti Graikiją.
Finale patyrėme skaudą pralaimėji

mą. Australai buvo pranašesni visais as-

Vokietijos TV apie Klaipėdos sąvartyną
Vokiečių televizijos kamera lydėjo iš 

Freiburg’o kilusią Susanne Kcttlcr. kuri 
prieš dvejus metus atvažiavo į Klaipėdą 
atkurti Išganymo armijos (Salvation Army, 
vok. Heilsarmec)

..Šiandien Klaipėdoje gyvena nedaug 
- ' Vokiečių, tačiau vasarą į miestą suplūsta va

dinamųjų nostalgijos turistų, kurie domisi 
l Baltijos auksu gintaru ir aplanko žymiau- 
-itikiąmįestasimbolįTaravos Anikę“, -pasa- 
pikojo reportažo autorė Margarethe Steinhau- 

-iosehr. Reportažą, pavadintą ‘ Misija į Memel- 
cjarid’ą” rodė Vokietijos TV kanalas ARD.

Tačiau šįkart vokiečius domino ne Klai
pėdos senamiestis, o sąvartynas, kuris nuo 

in. miesto nutolęs vos per keletą kilometrų. Ja- 
?sr<neN'gyvenantys žmonės-, maitinasi tuo. ką 

išmeta kiti. „Ar lyja, ar sninga, ar vasaros 
kaitra, ar žiemos šaltis - žmonės sąvartyne 

. j plintatilo,, ką randa dvoki ančių atliekų kal
ne. Jie ieško, ką būtų galima parduoti 
.(Ivyjika valandų per dieną. Dauguma jų 
pensininkai “. - pasakoja balsas už vaizdų.

Klaipėdoje auga Išganymo armijos cen
tras. kurį Vokietija remia 115 000 eurų. 
Klaipėdos liuteronų bendruomenė nemoka
mai skyrė patalpas.

..Daugelio sovietinių Klaipėdos fabri
kų kaminai neberūksta, konservų ir celiu
liozės fabrikai buvo nugriauti, devintojo 
dešimtmečio augimas sustojo krinta į 
akis, jog mieste yra keletas naujųjų turtuo
lių ir daug elgetų “. - pasakoja vokiečių 
žurnalistė. Kapitonė Susanne Kettler sva
joja apie didelę šeimą Išganymo armijos 
pastate, kur kasdien būtų verdama ir val
goma. Virtuvėje jau dabar stūkso kalnai 
sviesto, duonos ir cukraus. Išganymo ar
mijos savanoriai supjausto visus produktus 

. į dvi dalis - kad elgetos jų neparduotų ir 
negalėtų nusipirkti svaigalų. Gretimame 

; kambaryje kruopščiai surašomos išlaidos - 
5 tai svarbu pamatyti visiems, kurie aukoja 
į pinigus. Per savaitę maisto produktams. 
i medikamentams ir žvakėms skiriama 220 
? eurų (apie 770 litų).

Šeštadienį rytą maistas, medikamentai. 
5 šilti drabužiai ir žiurkių nuodai sukraunami 

į nedidelį sunkvežimį. Jojau laukia žmonės 
sąvartype - apie 50 šeimų. Susanne Kettler 

t juos pasveikina malda ir karšta arbata bei 
■; troškiniu iš didžiulio puodo.
I Žurnalistei paklausus, kodėl Europo- 

prie pat Vokietijos slenksčio, žmonės 
priversti leisti savo dienas sąvartyne. Iš
ganymo armijos kapitonė atsako trimis 
žodžiais: nedarbas, skurdas, alkoholizmas.

t t-"’' : Sąvartyne žmonės renka kartoną, stiklą, 
metalą, medieną ir maisto atliekas. Atvykus 

.,j kapitonei,.jie rikiuojasi prie automobilio ir
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pasaulio sidabras

pektais. Nepaisant to, esu labai patenkintas, 
kad iškovojome sidabro medalius. Tai 
didelis komandos ir mano šalies laimėji
mas ". - po rungtynių sakė Lietuvos rinkti-
nės vyriausiasis treneris Raimundas Kaitys.

Pusfinalyje Lietuvos krepšininkai po 
dramatiškos kovos 75:72 įveikė graikus, 
kuriems. 73:64 nugalėjusiems Kroatijos eki
pą. buvo įteikti bronzos medaliai.

Romas Poderys

pasiima savo davinį - maistą ir medika
mentus. Didžiausia eilė nusidriekia prie 
improvizuotos vaistinės ant automobilio 
variklio gaubto. Sąvartyno gyventojai 
kenčia nuo reumato, rėmens ar bronchito. 
Jie dažnai nušąla kojas, supūliuoja įkan
dimai ir pjautinės žaizdos. Bet niekas nero
do savo žaizdų. Susanne Hill, medicinos 
sesuo iš Mainz’o didmiesčio, sako, jog 
žmonės gėdijasi.

., I akarop Klaipėda parodo savo gra
žiausią pusę - daug gerų restoranų lanko 
ne vien turistai: nors Lietuva, 2004 metais 
įstosianti į Europos Sąjungą, laikoma vie
na neturtingiausių Europos šalių, pama
žu auga neblogai uždirbanti vidurinė 
klasė“. - teigia reportažo autorė.

Išganymo armijos nariai restoranų ne
pastebi. Nešini dešrelėmis, jie lankosi 
vienoje miesto prieglaudų, kurioje iki 1990 
metų buvo politinių kalinių kalėjimas - čia 
tėra 50 vietų, o glaudžiasi dvigubai daugiau 
visuomenės atstumtųjų.

Pirmadienį kapitonė vėl skuba į sąvar
tyną apžiūrėti ligonių. ..Darbščiausi atsi
kėlė trečią valandą ryto ieškoti aliuminio 
atliekų “. - sako žurnalistė. Daugelis sąvar
tyno gyventojų stengiasi pasislėpti nuo 
kameros („kad savi vaikai neatpažintų"). 
Vokiečiams vis dėlto pavyksta įkalbėti 
Renatą L. parodyti savo būstą - padeda 
kava ir nedidelė pinigų suma. ..Jos kuk
liame būste dvelkia reta prabanga ji tu
ri krosnį: moteris turi net atskirą miega
mąjį, kuris visada kruopščiai sutvarkytas“. 
- pasakoja balsas už vaizdo. 53 mctų*mote- 
ris pateko į bedarbių ir benamių ratą. Ji parda
vė savo butą, bet pinigų taip ir negavo, to
dėl atsidūrė gatvėje. Paklausta apie valsty 
bės paramą, moteris susigraudino: ..Esame 
atstumtieji, visi sako, kad mes patys kalti, 
niekas iš tikrųjų mumis nesirūpina ".

Dar bev iltiškesnė Ilonos V. būklė. Tris
dešimtmetę liga prikaustė prie lovos, jos 
partneris Romanas B. rūpinasi ja kaip galė
damas. Jų trys maži vaikai auga globos na
muose. Skurdžioje palėpėje - jokios spintos, 
jokios elektros, jokio vandens. Dešimt kačių 
saugo nuo žiurkių. ..Romanas ir Ilona per 
gaisrą prarado pasus, todėl negali gauti net 
socialinės paramos“. - teigia vokiečių žur
nalistė. Romanas sako, jog sąvartyne jis gali 
užsidirbti pragyvenimui ir taip nesėdi 
valsty bei ant kaklo. Ir neelgetauja. Jo balse 
girdėti pasididžiavimas. Panašią išvadą 
baigiantis reportažui padaro ir Susanne 
Kettler - benamiai ir elgetos mieste skursta 
labiau nei žmonės sąvartyne, kurie gyvena 
pagal pačių susikurtą gyvenimo modelį. Ir 
gyventi sugeba. f

Jolita Venckutė (“L.r.”)

Kaip malonu...!
Muziejai ir parodų salės
Man parūpo sužinoti, kiek tų mu

ziejų ir parodų salių yra Lietuvoje? Nepa
vyko, bet malonu vis dėlto pranešti, kad 
didesniuose miestuose yra ...71 muziejus 
ir parodos salė. Į šį skaičių neįeina biblio
tekos. kur irgi teko matyli parodų. Niekas 
nenustebs, kad meno galerijų yra Vilniuje. 
Klaipėdoje. Kaune. Šiauliuose - bet yra ir 
Dusetose. Plungės puošniuose dvaro rū
muose veikia turtingas radiniais Žemaičių 
dailės muziejus, kuriame teko matyti ir 
Australijos lietuvių menininkų darbų. Ten 
mačiau ypatingai gerą melbourniškio Ado
mo Vingio kūrinį. Nidoje yra Savicko pa
veikslų galerija. Panevėžyje, be dailės ga
lerijos. yra įdomi Baltoskandijos akademija, 
kurioje birželio 30 pasibaigė paroda “Iš XX 
a. danų ir lietuvių ry šių istorijos.”

“Maldžio” galerijoje Vilniuje vyks
ta šiuo metu parodos, kuriose vizualiai “na
grinėjamos” tapybos problematikos. Nau
jausia paroda - “Kolorizmas”. Reporterė 
D.Tumpvtė klausia, ar gali būti nekolo- 
ristinė tapyba? Tai nėra tolygu bespalvei 
tapybai, skubu pridurti. Po ilgų svarstymų 
prieinama išvada, kad ‘koloristinė” tapyba 
yra. pasak Dailės žodyno. 1999 tapyba, 
"grindžiama spalvinių derinių išraiškin
gumu (ir) dažnai impulsyvaus, spontaniško 
emocinio pobūdžio.” Kaip suprantu, ji 
priešinga tapybai, grindžiamai piešiniu, 
perspektyva ir šviesos bei šešėlių kaita. 
Tačiau tapyba negali būti be spalvos.

Tamošaičių galerijoje "Židinys ” 
Vilniuje vyksta neeilinė senoviškų drabužių 
ir audinių, bei jų gamybos būdų paroda.

Utenos rajone Bikuškio dvare vyksta 
penktasis dailės plcnaras skirtas tapybai 
"Tarp Vilniaus ir Kauno".

Antano Mončio namuose-muziejuje 
Palangoje vyksta Jurgitos Remeikytės per
sonalinė paroda "Perspektyvos”, kurioje 
galerijos intcijcras tampa kūrybos objektu. 
Tai jau šeštoji ciklo "Menas kurorte” pa
roda. skirta Palangos miesto 750 metų 
jubiliejaus šventei.

M.K.Čiurlionio galerija Kaune ta
po vienu moderniausiu Lietuvos muzieju
mi po dvejų metų rekonstrukcijos.

Jubiliejinėje 50-osios Venecijos 
bienalės dailės renginyje Lietvai atstovauja 
Svajonė ir Paulius Stanikai. Reporterė A. 
Mikšionienė rašo, kad: "Lietuvių skulptū
ros. piešiniai, fotografijos ir videomenas 
puikiai įsikompanavo ‘Fortuny’ muziejuje 
eksponuojamų audinių fone ir paliko iš
baigtos vienumos įspūdį.”

Teatras
Oskaras Koršunovas pastatė W. 

Shakespeare "Romeo ir Džiuljeta” Berlyno 
“Hebbel” teatre. Paskui spektaklis keliaus į 
Avignon teatro festivalį Prancūzijoje, o

Duris atvėrė atnaujinta M.K. Čiurlionio galerija
Dvejus metus trukusi rekonstrukcija 

M.K.Čiurlionio dailės galeriją pavertė 
moderniausiu Lietuvos muziejumi. Į naują 
rūbą įvilktas 1969 m. statinys atidary mui 
sukviestus svečius apstulbino modernios 
įrangos gausa. Atnaujintoje galerijoje 
įrengta nauja klimatizacijos įranga, ap
saugos, garso ir apšvietimo sistemos. 
“M.K.Čiurlionio kūrinių jau niekada ne
bematysime ryškioje šviesoje”, - pasakė 
muziejaus direktorius. Nuo šiol Čiurlionio 
paveikslai, laikantis naujausių muziejinių 
reikalavimų, bus eksponuojami tik 60 liuk
sų šviesoje, nekeliančioje grėsmės tra
piems dailininko kūriniams. Antirefleksi- 
nius stiklus, leidžiančius net ir prieblandoje 
netrukdomai grožėtis Čiurlionio tapybos 
subtilumu, muziejininkai išgalėjo užsisaky
ti iš papildomos Lietuvių Fondo Čikagoje 
finansinės injekcijos. 

spalio mėnesį bus statomas Lietuvoje. Gir
dėjau, kad pastatymas kontraversinis. Būtų 
įdomu pamatyti.

Režisierius Andrius Juzėnas tei
gia, kad filmavimo darbai jau įpusėję filme 
“Getas” ir ateinančiais metais jis jau bus 
rodomas Lietuvos kino teatruose. Lauksime 
recenzijų.

Aktorė Rūta Oginskaitė tapo ir re
žisierė. Ji ir kiti aktoriai - režisieriai, kaip 
Algis Latėnas. Viktoras Šinkariukas, Va
lentinas Masalskis, Aidas Giniotis, pasi
žymėjo savo statytais spektakliais. Birutė 
Marcinkevičiūtė kuria monospektaklius ir 
su jais keliauja per pasaulio scenas.

Režisierius Cezaris Graužinis pa
statė su savo antrojo kurso Teatro ir kino 
fakultetų magistrantais, Roland Schim- 
melpfennig "Arabišką naktį”, "pasako
jančią apie miesto daugiabutyje vykstančius 
šachrazadiškus stebuklus”

Gintaras Varnas režisuoja Tankred 
Dorst dramą "Medinas, arba Nusiaubta 
šalis” Atrodo, kad šis burtininkas yra už
simojęs pertvarkyti pasaulio sanklodą. Na. 
turbūt blogiau nuo to pasaulyje nebus. O 
gal...?

Oskaras Koršunovas pastatė šiuo
laikinio norvegų dramaturgo Jon Fosse 
pjesę "Žiema” "su dviem norvegų Tošovo 
teatro aktoriais.”

Režisierius Rimas Tuminas "no
kautavo juoku žiūrovą” naujoje Mariaus 
Ivaškevičiaus pjesėje "Madagaskaras”. 
Matyt, pastatymas labai humoristinis.

Šiuos Lietuvos teatro reportažus rašė 
reporterė Šarūne Trinkūnaitė "Šiaurės 
Atėnuose”

Muzika
Kompozitorius Andrius Kuli

kauskas Juodkrantėje pristatys naują savo 
kūrinį "Oratorija Nokijai”

Aktorė ir daininikė Rasa Rapalytė 
sužavėjo Paryžių birželio mėn. koncerte 
"Europos namuose”. Ji atliko garsiosios 
prancūzų dainininkės Edit Piaf vaidmenį 
spektaklyje "Dienos ir dainos” ir dainavo 
jos dainas.

Į miuziklo premjerą "Velnio nuo
taka atvyko jos autorius Viačeslavas Gane
linas iš Izraelio. Premjera įvyko liepos 1 d. 
vakare Vingio parke Vilniuje.

Trečiasis Lietuvos nacionalinio 
operos ir baleto teatro sezonas vyko Traku 
pily je, kaip ir Pasaulio lietuvių dainų šventė 
šįmet skiriami karaliaus Mindaugo karū
navimo 750 metinėms.

Vilniaus kamerinis choras "Brevis” 
laimėjo “European Grand Prix of Choral 
Singing” šiais metais. Chorui vadovauja 
Gintautas Venislovas.

Tautiečiai atvykę iš Australijos tikrai 
buvo gausiai aprūpinti dvasiniu penu šią 
vasarą Lietuvoje. Na. tenka prisipažinti - 
pavydžiu truputį jiems!

Isolda Poželaitė-Davis AM

Lietuvių Fondą reikėtų laikyti svar
biausiu M.K.Čiurlionio galerijos rekons
trukcijos iniciatoriumi. 1992 m. šis Fondas 
galerijos atnaujinimui skyrė 300 000 JAV 
dolerių ir kantriai laukė, kol Lietuvos \ty- 
riausybė nutars prisidėti prie šios kilnios 
idėjos. “Galerija rekonstruojama buvo il
gai, mūsų doleriai labai nuvertėjo, ir visa 
laimė, kad dabartinė Vyriausybė vertina 
kultūrą ”, - perskaitęs Lietuvių Fondo Ta
rybos pirm. Antano Razmos sveikinimo 
laišką, nuo savęs pridėjo Fondo Tarybos 
narys Vytautas Kamantas.

Lietuvos Vyriausybė rekonstrukcijai sky
rė daugiau nei 6 milijonus litų. Atnaujinta 
muzikos salė, kurioje po atliktų pertvar
kymų pagerėjo akustika, ir dabar tai pati 
geriausia kamerinė salė Kaune. Yra ir “Me
no kioskas”, kuriame galima įsigyti suve
nyrų, knygų, muzikos įrašų. (“K.d.”)
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Hliufčs kampelis
Tautos dainius

Nenuostabu, kad vysk. Valančiui neoficialiai pritariant 
1863 m. sukilimui, jo draugo Aleksandro Mačiulio vienerių 
metų sūnelis Jonukas Mačiulis (vėliau Maironis) buvo pa
puoštas sukilėlių “konfederatka” (keturkampe kepure), tuo 
reiškiant jiems pritarimą.

laiko prasikaltėliu. Mačiau juodą nedėkingumą už mano darbus, graužiausi ir 
tokioje valandoje parašiau “Skausmo skundą”.

Tik metus prieš Maironio mirtį (jis mirė 1932 m.) Vatikanas jam suteikė 
garbės protonotaro titulą. Laiške bičiuliui Maironis rašė: “Neturiu ko džiaugtis 
tuščiu titulu ir teise pasipuošti fioletiniais rūbais. Galėjo tai sudaryti šiokį tokį 
malonumą prieš 15 metų; dabar senatvėje vanitas vanitatum ".

My school is my castle. Myth or reality?

Valančius darė didelę įtaką Aleksandrui, o tuo pačiu ir Jonukui. Dažnai 
lankydamas vy skupą, jis augo susipratęs patriotas, o turėdamas ypatingą Die
vo dovaną poezijai, jaudino atgimstančios Lietuvos žmones. O po kelių genera
cijų, Lietuvai vėl pakliuvus į naujųjų carų priespaudą, toji poezija vėl kėlė dvasią
ir stiprino tautą.

Bet nekalbėsiu čia apie poeziją. Dėl savo lietuviškumo Maironiui teko daug 
nukentėti. Prolenkiško nusistatymo Bažnyčios hierarchijos viršūnės stengėsi 
neįleisti į vadovaujančias vietas įtakingo lietuvių visuomenės atstovo. Kai 1906 
m. atsirado vakuojanti Žemaičių vyskupo sufragano vieta. Romos kurija, pa
klaususi prel. K. Skirmunto (šovinisto lenko) patarimo, suabejojo Maironio 
tinkamumu. Tuo labiau, kad Skirmunto nuomonę palaikė ir kun. Žongalavičius. 
didelis Maironio priešas, net apkaltinęs Maironį, kad jis gyvena kaipo 
“concubinatus” - su merga ir trim vaikais. (Gi pas jį gyveno sesuo Marcelė ir 
kitos sesers vaikai, kuriuos jis leido į mokslą).

Daug vėliau. 1926 m., vėl iškilus Maironio kandidatūrai į vyskupus. Vatika
nui buvo nusiųstas jo eilėraščio “Pirmoji meilė” vertimas be paskutinio posmo, 
kur paaiškėja, kad ta pirmoji meilė tai Lietuva. Maironis net turėjo rašyti pa
siaiškinimą. Viename sąsiuvinyje rastas to pasiaiškinimo juodraščio fragmentas:

lysk. Karevičius į savo sufraganus buvo pastatęs kandidatais mane 
(seminarijos rektorių) ir tuomet dar seminarijos profesorių J. Skvirecką. Roma 
pasirinko profesorių, o rektorių atmetė. Paskui kilo klausimas dėl Vilniaus 
vyskupo. Roma sutiko, kad jis būtų lietuvis, bet apie mane ir klausyti nenorėjo, 
pasirinko kun. Jurgį Matulevičių, mano Akademijos laikų mokinį. Aš pasi
džiaugiau, kad man tokia našta neatiteko, bet antra vertus, aš negalėjau ne
jausti pažeminimo, kai Roma nuo manęs kratosi, kaip nuo kokio prasikaltėlio. 
Dievuliau mano! Aš visą amžių ištikimai tarnavau Bažnyčiai. Už ką mane Roma

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO
■- UU . 1.*. .. . , ,

Tai Socrates 
2003-2006 metams 
tarpvalstybinio pro
jekto tema. Jame da
lyvauja septynios Eu
ropos valstybės: Lie
tuva, Latvija. Lenkija. 
Malta. Portugalija, 
Švedija, Vokietija. 
Projekto koordinatorė 
- Šiaulių miesto Ju
liaus Janonio gimna
zija.

Projekto dalyviai 
-15-18 metų amžiaus 
moksleiviai ir moky
tojai. Nagrinėsime tų 
šalių švietimo, kultū
ros, mokinių - moky
tojų, mokinių - tėvų, 
mokytojų - tėvų ir ne
įgaliųjų tarpusavio san
tykius ir kitas aktualias 
šiandienos problemas, 
keisimės dalyvių delegacijomis ir patirtimi.

Paruošiamasis susitikimas įvyks 2003 
metų spalio mėn. 21-23 dienomis mūsų 
gimnazijoje. Jo metu bus aptariamos ben
dro darbo gairės trejiems projekto veiklos 
metams.

Nuoširdžiai norime padėkoti visiems 
kilniems žmonėms iš tolimosios Australijos, 
kurie mus supranta ir padovanojo didelę 
sumą Australijos dolerių, ypač poniai Isol- 
dai Poželaitei-Davis AM, kuri Jos garbin
gam jubiliejui skirtą dovaną ($1500) 
padovanojo šio projekto įgyvendinimui.

Mes jaučiame didžiulę pagarbą ir 
padėką šiems žmonėms ir jų kilniems

Socrates projekto dalyvės iš kairės: Salomėja, Gitana, Augutė, 
Marytė ir Valentina.

poelgiams. “Kaip atsilyginti, - kartą buvo 
paklaustas Konfucijus, - gera darančiam 
žmogui?” - “Tik tada žmogus yra kilnus, 
kai jo išprusimas ir prigimtis sudaro pu
siausvyrą”, - atsakė žymus išminčius.

Iš tikrųjų geri žmonės - neiškalbūs, 
iškalbūs jų darbai, jie tarnauja kitiems, ne
ša jiems naudą ir nieko neprašo tik sau.

Nuoširdus lietuviškas Ačiū. Geros svei
katos ir ilgo kūrybingo darbo linki Jums 
Socrates projekto dalyvės Augutė, Salomė
ja, Marytė, Gitana, Valentina.

Lietuva, Šiauliai 
Juliaus Janonio gimnazija

Prisiminkime...
Atkelta iš 2 psl.
nizmo. Jeigu mes branginame Mindaugo 
palikimą - tikrai laisvą ir suvienytą Lietu
vą. - tai mes turime reikalauti, kad - nors 
ir su pavėlavimu - Lietuva atsikratytų vi
sų komunizmo liekanų...

Antras uždavinys. Gaila, bet šiandien 
mūsų vardas Australijoje yra suteptas. 
Kiek kartų mes buvome viešai apšaukti 
naciais ir žydų šaudytojais...

O dažnai kartojamas purvas pamažu 
prilimpa.

Nepamirškime, kad pasaulyje be susto
jimo vyksta žodžių karas. Jis vyksta jau 
daugelį metų, ir jis tiesioginiai kenkia ir 
mums. Ligšiol mes. lietuviai, mažai gynė- 
mės. Gi, apsigyvenę Australijoje, mes net 
nepastebėjome, kaip lietuvių vardas apsi- 
nešė purvais.

Mūsų priešai kasė ir iškasė mums duobę: 
jie australų visuomenėje plačiai paskleidė 
gandą, kad lietuviai bendradarbiavo su 
naciais, šaudė žydus ir tada pasislėpė 
Australijoje, kad nepatektų į teismą. Šitas 
šmeižtas apnuodijo net kai kuriuos mūsų 
vaikus ir vaikų vaikus...

...O kaip mes ginamės nuo tokių puo
limų. nuo baisių šmeižtų? Mes nesiginam. 
Mes bandome nusigręžti, paslėpti galvas 
smėlyje - tarsi mes tikrai būtumėm nu
sikaltę. O gal mes naiviai galvojame, kad 
šmeižtai, kaip kokia smarvė, išsisklaidys ir 
mums nebekenks...

.. Panašiai buvo ir Lietuvoje - buvo žyd
šaudžių. bet daug daugiau lietuvių žydus 
gelbėjo, negu juos šaudė. Štai, aš čia turiu 
pavardes 6.271 žydų gelbėtojo iš Lietuvos. 
6.271 gelbėtojas - ir tai tik pradžia, nes iš 
jų niekas negalėjo veikti pats vienas. Kiek
vienas lietuvis gelbėtojas priekinėje linijoje 
turėjo turėti talkininkų tinklą užnugaryje: 
talkininkų, kurie padėjo pabėgėlius žydus 
gabenti, slėpti, maitinti, kai tuo tarpu dar 
kiti parūpino aprangą, suklastotus pasus ir 
visokius kitus reikmenis.

Šis mano sąrašas yra tik dalinas sąrašas. 
Kiekvienas lietuvis žydų gelbėtojas rizika
vo savo gyvybe. Ne vieną iš jų - kaip, pa
vyzdžiui. advokatą Juodką Vilniuje - vokie
čiai pagavo ir sušaudė be teismo. Tuo tarpu 
pažvelkime, kas dėjosi kitoje pusėje, kas gel
bėjo lietuvius? Aš rausiausi ir ieškojau vi
sur. bet, deja, ligšiol dar neradau nei vieno 
svetimtaučio, kuris būtų išgelbėjęs lietu
vius nuo išvežimo į Sibirą...

...Tikrai, nuostabu, kad mes. Australijos 
lietuviai, sugebame bylinėtis tarpusavyje, 
kai kokia klaidinga ar užgaunanti žinutė 
pasirodo mūsų pačių lietuviškame laik
raštyje. Bet kai reikalas liečia visus Aus
tralijos lietuvius ar net visą tautą - mes nu- 
leidžiame rankas ir tylime kaip pelytės po 
šluota. Jeigu mes snausime ir toliau, šią 

Padėka
Šių metų liepos 18 dieną Elena Rutkauskaitė-Rotcienė. 

sulaukusi 99-erių metų, užmerkė savo akis amžinajam miegui.
Giliai sujaudinta, nuliūdusi šeima - dukra Margarita ir žentas Bill Flackett. 

sūnus Teodoras ir anūkė Marguerita Rotcai - šiuomi reiškia nuoširdžią padėką 
visiems, išreiškusiems užuojautą žodžiu ir raštu, atėjusiems išlydėti brangią Ma
mytę ir Močiutę paskutinėn žemiškon kelionėn, pagerbusiems ją gėlėmis, prisi
minusiems ją minty se ir širdyse.

Ypatingas ačiū kunigui Colvin MacPherson. jautriais žodžiais paguodžiant mus 
skausmo valandoje, ir Onutei Kapočienei. užpylusiai ant kapo gimtinės Lietuvos 
žemės, idant palengvintų prisiglaudimą toli nuo Tėvynės, svetimoje šalelėje.

VIEŠPATIES MALONĖ TEBŪNIE SU JUMIS. ’

Šeimos vardu Teodoras J. Rotcas

Gal norėtumėte praleisti savo saulėlydžio 
dienas jaukioje lietuviškoje aplinkoje?

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

Mrs. A. Storpirštis, Lithuanian Retirement Village “Sodyba”, 23 Laurina Ave, 
Engadine 2233, tel.: (02) 9520 3908. __________________________ .... -----
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juodą žydšaudžių dėmę paveldės mūsų 
vaikai ir visi, kas dar ateity nebijos vadintis 
lietuviais.

Tai kas užtars Lietuvą ir lietuvius atei
tyje? Kas atrems žydšaudžių kaltinimus? 
Kas teiks Australijos visuomenei teisingą 
informaciją apie Lietuvą? Dabar yra jau pats 
laikas Australijoje susitvarkyti šį opų rei
kalą: (1) įsteigiant Lietuvos Informacijos 
Centrą, kurs tarnautų visai Australijai; ir (2) 
surandant knygų leidyklą, kuri leistų Lie
tuvai naudingas knygas anglų kalba.

Nenorėkime, kad kas nors kitas gintų 
Lietuvą ir lietuvius, ateities žodžių kare. 
Lietuvos garsinimas yra mūsų, ir tik mūsų 
pačių, atsakomybė.

Jau penkiolika metų, kaip Tasmanijoje 
šitoje srityje darbuojasi Lietuvos Studijų 
Sambūris. Tasmanijos Sambūris leidžia 
Lithuanian Papers žurnalą, knygas ir sti
pendijomis skatina lietuviškas studijas uni
versitete. Mažytei lietuvių grupei tai yra 
didelis uždavinys, ir užtat kviečiame visus 
į talką. Šia proga aš noriu dar kartą padė
koti Jums visiems, kad Jūs jau tiek metų 
nešykštėdami remiate tasmaniečių darbus 
- ir aukomis, ir kitais būdais.

Sveikinu Jus taip pat. kad čia, Sydnėjuje, 
Jūs šiemet žengėte didelį žingsnį į priekį, 
įsteigdami SLIC. Nenuleiskite rankų, nes 
dirvonai platūs, o artojų nėra daug. Tęskite 
Lietuvos garsinimo darbą. Išvystykite savo 
SLIC’ą į patikimos lietuviškos informacijos 
tvirtovę, kuri nuolat informuotų Australijos 
visuomenę ir faktais atremtų puolimus prieš 
lietuvius.

Kaip jau minėjau, Australijoje labai stin
ga neiškreiptų knygų apie Lietuvą bei lie
tuvius anglų kalba. Reikia surasti - arba 
įsigyti - jau veikiančią rimtą knygų .lei
dyklą. kuri tokias knygas leistų ir išplatiiitų. 
Taigi, leidykla turi būti paremta prekybi
niais pagrindais ir žinoma knygų rihkoje.

...Pabaigai: prisiminkime vėl, ką sakė 
istorijos prof. Barrie Rose. Jis stebėjosi, kad. 
apsupti daug galingesnių priešų, lietuviai 
išsilaikė virš 700 ffiėttį'. Lidttm Brikaites 
buvo vieningi broliai, mylėjo savo kraštą, 
netarnavo svetimiesiems, o išdavikus jau 
nuo Mindaugo laikų bausdavo pačia žiau
riausia bausme. >‘L ,W.

Šiandien Lietuvos išdavikų kraujo mes 
nereikalaujame. Bet atėjūnų tarnai ir išda
vikai turi duoti apyskaitą už savo darbelius 
ir pasitraukti iš įtakingų vietų mūsų my
limoje Tėvynėje. Kitaip mūsų tauta dar ilgai 
kentės, o gal net pražus visiškai. Taip, baisu 
net pagalvoti: gal pražus visiškai, jei neiš
sivalys nuo komunizmo.

Didžiojo Mindaugo šešėlyje, mes šian
dien pamąstėme apie save, nes kai kam iš mū
sų saulutė jau leidžiasi vakarop. Bet palauk, 
saulut. dar sustok v alandėlę. Dar duok mums 
laiko Australijoje atstatyti lietuvių vardą, o 
Tėvynėje - išvalyti komunizmo liekanas.
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Antanas Laukaitis ATOSTOGOS LIETUVOJE
Jau mėnuo kaip esu Lietuvoj. Laikas čia 

taip greitai bėga, kad net labai sunku visur 
šti. kur mane kviečia ir kur reikia da- 

auti. O Lietuvoj, ypač šiais metais, 
kiaušių renginių vyksta daug ir įvairių.

ugėlis manęs Lietuvoje klausia, ar per 
s metus, kai nebuvau, matosi skirtumas? 
ip^didelio skirtumo nesimato, gal tik 
tinėje Vilniuje vyksta daug naujų staty- 
kurias išduoda didieji kranai. Aš gyvenu 
įjarrie (prie pat Seimo rūmų), gražiame 

vfešbųęje. kuris čia atsirado tik prieš pus- 
nfetį.'Jo.savininkas Juozas Pranckcv ičius 
prieš Kelis metus su Marčiulionio moky klos 
(dilba? akademijos) krepšininkais viešėjo 
Australijoje, gyveno pas mane. Juozui vie
šint Adelaidėje ir besimaudant vandenyne, 
įkando nuodinga jūros žuvis, rodos stinga. 
Jis atsidūrė ligoninėje ir skausmą jautė dar 
ilgą laiką. Šiandien Juozas yra Australijos 
lietuvių didelis draugas ir jo viešbutyje 
“Europa City” visi yra nuoširdžiai priimami, 
ypač sportininkai.

Antanas Laukaitis (dešinėje) su “Lituanicos” lakūnais - Viktoru

Aš manau, kad jau daug plačiau ir grei
čiau už mane apie pagrindinius renginius 
Lietuvoje parašė kiti, gal žinias paėmėt iš 
spaudos. Aš bandysiu tik parašyti savo 
įspūdžius apie-įvykius ir žmones. Tai galiu 
padanti tik atvy kęs į Kauną pas seserį, kur 
gerai pailsiu ir yra laiko rašymui.

Išleidome “Lituanicą”
Aleksoto oro uostas yra netoli mano 

sesers namų “Dariaus ir Girėno" gatvėje. 
Pakviestas sporto ministro Vtauto Nėniaus 
ir premjero patarėjos kultūros ir mokslo 
reikalams Ilonos Dirkinticnės. birželio 20 
dienos ankstų rytą atvažiavau į Aleksoto 
oro uostą, kur jau laukė gana didelis skaičius 
žmonių, kviestinių svečių, aviacijos or
kestras ir dvimotoris “Lituanica” lėktuvas. 
Jis atrodė toks mažas. Po sveikinimų ir lin
kėjimų. ir aš Australijos lietuvių vardu pa
sveikinau abu pilotus. Vienas iš jų - Gin
taras Staniulis paklausė, ar aš neatsimenu 
jo. nes jis buvo Sydnėjaus Lietuvių Klube ir 
mes jį ten vaišinom. Taigi, buvo dar įdomiau 

linkėti geros kelio
nės abiems. Kartu su 
susirinkusių griaus
mingais “Valio”, jų 
lėktuvas, lydimas 
trijų lėktuvų, apskri- 
dęs ratą, išnyko to
lumoje ir po to jie 
jau laimingai pa
siekė Ameriką.
Baltijos tautų 
jaunių sporto 

žaidynės
Birželio 21 22 

dienomis Šiauliuose 
vyko Baltijos tautų 
jaunių sporto žaidy
nės. Jose ^alyvavo

Sporto šventės atidarymo iškilnių metu Vilniaus Vingio parke. Kairėje matosi Vytautas 
Burokas, aukščiau sėdi Stasys Šutas ir toliau dešinėje - Antanas Laukaitis.

daugiau nei 1500 sportininkų. Jie rungėsi 
17-oje sporto šakų.

Pirmą kartą suaugusių Baltijos tautų 
varžybos vyko 1993 metais Estijoje. Ten 
man teko dalyvauti ir matyli gražiai su
rengtas varžybas. Kadangi suaugusių įvai
rių sporto varžybų yra daug, tai dabar buvo 
nuspręsta daryli tik jauniams. Šios varžybos 
dabar vyks kas dveji metai. Sekanti šventė 
vyks Lenkijoje.

Rengiantis šioms žaidy nėms buvo 
atnaujinta 15 sporto bazių. Žaidynių metu 
vyko ir labai gera kultūrinė programa, ku
rioje dalyvavo daugjaunimo. Visa bėda, kad 
orelis Lietuvoje, nors ir vasarą, y ra gal blo
gesnis už mūsų žiemą, tačiau tai nesutruk
dė gero ir gražaus žaidynių pasisekimo.
Karaliaus Mindaugo pagerbimo 

sporto žaidynės
Šios sporto žaidynės buvo skirtos 

pagerbti karaliaus Mindaugo 750 metų 
karūnavimo jubiliejų. Šių žaidynių bai
giamosios rungtynės vyko Vilniaus Vingio 

parke. Iš viso žaidynėse dalyvavo daugiau 
nei 5000 sportininkų, tarp jų ir keli šimtai 
iŠ užsienio .atvykusių sportininkų. Iš 
Australijos dalyvavo 12 žaidėjų, daugiausiai 
bilijardo varžybose ir žvejyboje. Dabar 
Australijoje žiema ir mokslo metų vidurys, 
todėl negalėjo atvy kti nei krepšinio, nei ki
tos komandos. Amerikietiškame bilijarde, 
kuris Australijoje beveik nežaidžiamas, ge
riausiai pasirodė sydnėjiškis Vytas Buro
kas, užėmęs 4-tą vietą ir pralaimėjęs tik 
varžybų nugalėtojui.

Šios šventės atidarymas buvo labai 
iškilmingas. Net lietus nelijo, o švietė ma
loni saulutė. LR Prezidentas Rolandas 
Paksas pasveikino susirinkusius primin
damas. kad atkuriant Lietuvos nepriklauso
mybę, sportininkai rodė gražų pavyzdį. Jie 
buvo paty s geriausi Lietuvos ambasadoriai 
užsienyje.

Žaidynes atidarė Kūno kultūros ir sporto 
departamento generalinis direktorius, vadi
namas sporto ministru - Vytas Nėnius.

(Tęsinys kitame MP numeryje)

Elena Jonaitienė
-iBm isižhod Icimo blaškomi

įi’.OD'l
Tęsinys, pradžia MP Nr. 13

Dainelė užsnūdo, o Linukas, vis dar iš
sigandęs, tylėjo prisiglaudęs prie motinos. 
Sutemo. Už sienos monologas išseko, seno
ji dūsaudama nusirengė ir atsigulė. Dabar 
Aldona atsikėlė ir, nuėmusi dalį patalynės, 
pataisė guolį ant žemės.

- Linuti, turiu eiti į Strasshofą. Nebijok. 
Duris paliksiu užsklęstas, senoji ponia ne
galės pas judu įeiti. Aš išlipsiu per langą.

- Bet langas per mažas, negalėsi. - aša
rodamas priešinosi berniukas.
į - Galėsiu, pamaty si. Žiūrėk, paklojau ant 

žemės patalą Dainelei. Iš lovos gali iškristi. 
O tu gulėk lovoj. Aš nueisiu pas tą gerąją 
ponią, kuri mums anksčiau padėjo, atsi
meni? Tave paguldė į minkštą baltą lovelę, 
kur taip gerai miegojai. Gal ir vėl ji mums 
padės, suras kitą vietą apsigyventi.

- Kodėl šita ponia pyksta?
« - Nežinau. Bet aš jos nė truputį nebijau 

irjau nereikia bijoti. Palieku šviesą. Ramiai 
atsigulk, globok sesytę. Jei pradėtų verkti, 
išlipęs paglostyk, pakalbink Bet ji neverks. 
Niekada tokiu laiku neatsibunda.U

* Nors tik trijų metukų, berniukas suprato, 
kąd jų vienų naktį nepaliktų, jei būtinai 
nęteikėtų. Jis neverkė, tik akelės patamsėjo 
išibaimės. Kai motina pasilenkė jį pabu
čiuoti, abiem rankomn apsivijo jos kaklą. O 
kai paleido, ant veidelio užsitraukė antklodę.

Lį Aldonai nebuvo lengva išlįsti per lan
gutį. Todėl buvo drąsiau, kad senė negalės 
įeitf į kambarį if išgąsdinti vaikų, nes durys 
buvo užsklęstos, o per langelį tikrai netilptų.

Tamsoj ir Tuščiomis rankomis Aldona 
galėjo bėgti tekina. Iki Strasshofo buvo tik 
pęra-kilometrų. Ąžuolynas jos negąsdino,
■ I į ■ —-------------------------------
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nors naktį medžiai ir krūmai panašėjo į 
paslaptingų, grėsmingų gyvūnų siluetus. 
Blogiau buvo, kai išėjo į atvirą kelią. To
lumoj virš Vienos matėsi per visą dangų 
besikryžiuojantys keisti šviesos ruožai,. 
girdėjosi sprogimai. Toj pusėj visas hori
zontas skendėjo nejaukioje rausvoje švie
soje. Su kiekvienu žingsniu didėjo nerimas. • 
Kas. jei trobelėj kiltų gaisras? Ar tik senoji 
visai neišėjo iš proto? Jei ji beprotė, kaip • 
jaunai šeimai su ja praleisti žiemą? Gal ge
roji burmistre dar kartą ras išeitį. Kai Aldo
na be kvapo ir kiaurai perlyta paskambino į 
duris, burmistre jau rengėsi miegoti.

- Dėl Dievo meilės, kas Jums nutiko? - 
nustebo.

Tik dabar Aldona suprato, kad iš tikrų
jų nieko nenutiko, kad ji pasielgė nepro
tingai palikusi vienus vaikus ir tekina at
bėgusi iki Strasshofo tik todėl, kad ponia 
Schmetzer grįžo iš Vienos blogai nusitei
kusi. Išklausiusi Aldonos, tą patvirtino ir 
ponia Anzengruber.

- Na, juk Jus perspėjau, kad ponia 
Schmetzer keistoka. Turėtume nekreipti į tai 
dėmesio. Ji turi gerą širdį, nors to ir nepa
rodo. Derėtų pasistengti prie jos prisitai
kyti. Jūs nežinot, kaip buvo sunku surasti 
kambarį. Visur pilna pabėgėlių. Pasistenkite 
įvertinti, ką turite.

- Žinoma, žinoma. Pasielgiau neprotin- ■' 
gai. dabar ir pati tai suprantu.

Reikėjo grįžti, dar labiau skubėti. Per ■ 
lietų nesimatė kelio. Dabar tamsa gąsdino. 
Virš Vienos tebesiautėjo lėktuvai.

Namie visi miegojo. Dainelė buvo apklo
ta nutraukta nuo lovos antklode, Aldonos 
suknele, Linuko marškinėliais ir net kojinė
mis. Pats Linukas miegojo susirietęs į

kamuoliuką ant žemės, prie sesytės kojų. 
Matyl. jam atrodė, kad mažylei per šalta ir 
nesaugu, jei jis ne prie jos. O gal Linukas 
pats jautėsi vienišas didelėj lovoj?

Kitą rylą šeimininkė apie išlaužtą stalčių 
ir pavogtus dokumentus nė neužsiminė. 
Nors po kelių dienų vėl viskas pasikartojo 
iš naujo. Ponia Schmetzer išėjo apsipirkti į 
Strasshofą ir grįžo blogai nusiteikusi. Vos 
įžengusi į namus, pradėjo šaukti:
. - Kur padėjot mano maisto korteles? 
Mein Gott, mein Gott... Pavogė maisto kor
teles! Seną moteriškę paliko be maisto, be 
duonos! Ne. šį kartą tojau nepakęsiu! Tuoj 
einu į policiją! Nebcsileisiu šitaip išnaudo
jama! Kaip senam žmogui verstis be maisto 
kortelių? O. mein Gott...

- Kur laikėt savo maisto korteles, ponia 
Schmetzer?

- Kaip kur? Jūs puikiai žinot! Stalčiuj, 
kur kitur? Mano namuose niekas nepražū- 
davo. kol gyvenau viena. Neapsieisiu be 
policijos. Einu tuoj pat.

- Tai ko laukiat? Eikit.
- Ką? Jūs! Lauk iš mano namų! - suspie

gė senė. - Tuoj pat kraustykitės! Lauk iš 
mano akių! Vagilė!

- Išeisiu, kai tik galėsiu. Kai tik rasiu 
kitą vietą. Už šį mėnesį sumokėta, ar ne?

Ir vėl Aldona su vaikais užsisklendė sa
vo kambarėlyje, tik jau nelipo per langą ir 
nemėgino niekur eiti. Atsigulusi į lovą ir 
apglėbusi abu vaikus, drebančiu balsu pra
dėjo sūneliui pasakoti gerai žinomą pasaką. 
Gerai, kad berniukas nesuprato vokiškai, 
nes už sienos šeimininkė ir toliau garsiai 
aimanavo. Paskui staiga nutilo, ir Aldona 
girdėjo, kaip ji atsikėlė, nuėjo į virtuvę ir 
atsisėdo, kaip įprastai, kampe.

- Matyt, jau surado, ką pametusi, - pa
galvojo Aldona, bet nėjo teirautis. •

Rytą, sutikusi virtuvėj, paklausė:
- Ar jau suradot savo korteles, ponia

- Schmęį5ęr’,JXJ wxDK!'.oun amsi/lžien
- Taip, buvo pakištos po čiužiniu.
- Turėtumėt įsidėmėti, kur padedat savo 

daiktus.
- Aš ten jų nepadėjau!
- Na, turėjot padėti, jei ten suradot. Kas 

kitas slėps jūsų turtą po jūsų čiužiniu?
- Iš kur man žinoti? Gaila, bet dabar 

mano gyvenimas visai nebe toks, koks bu
vo anksčiau.

Vieną dieną į duris pasibeldė Aldonos 
amžiaus lietuvė moteris su šešerių ar sep- 
tynerių metų mergyte. Ji pasisakė esanti 
Dana Šemienė, o mergytė vadinosi Meile.

- Mūsų vyrai yra kartu, iš savojo ir ga
vau Jūsų adresą. - paaiškino moteris. - Jie 
mano, kad ir mums derėtų kartu laikytis, 
tuomet būtų lengviau susižinoti. Jie 
Wehrmachte. ar žinojote? Ten visas dalinys 
lietuvių, daugiausia karininkų.

Kaip Vytautas atsirado dalinyje, Dana 
nežinojo. Jos vyras tarnavo savisaugos ba
talione ir paskui galėjo rinktis, ar tapti karo 
belaisviu ar stoti į Wehrmachtą. Jis pasirin
ko Wehrmachtą. Danai su dukryte buvo 
suteikta pagalba pervažiuoti sieną ir pa
siekti Austriją.

Dana matė, kad pas Aldoną pritilpti ne
buvo vilties, o Aldonai keltis į Vieną būtų 
buvusi beprotybė. Veną vis dažniau bom
bardavo, pagal korteles trūko maisto, o iš 
juodosios rinkos prisidurti buvo vis sun
kiau, be to, reikėjo turėti daug pinigų. Ge
riausia išeitis - ieškoti būdų išvažiuoti į 
kaimą abiem kartu. Klausydama viešnios, 
Aldona prisiminė Jurgio Karvelio žodžius: 
’’Imk kaip paskolą... Jei sutiksi ką nors dar 
blogesnėje padėtyje, gali pasidalyti...” Prieš 
Danai išeinant, Aldona jai padavė 200 
markių ir paaiškino, kad tai pusė Aldonai 
lietuvių surinktos pašalpos. Dana pinigus 
priėmė nedvejodama.

Tęsinys kitame MP N r.
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Židiniečius - sesę Mariną COX ir brolį Teodorą Rotcą - giliai 
užjaučiame jų netektyje - mirus jų mylimoms motinoms.

Vietoje gėlių aukojame “Mūsų Pastogei” $50.
Sydnėjaus skautų “Židinys”

in memoriam
A'u’A Juozas Kalgovas

1925.06.07 - 2003.07.10

A'u’A Elenai Rotcienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnų Teodorą, dukrą Margaritą ir visus 

artimuosius.
Irena ir Algis Dudaičiai

A'u’A Onai Osinienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiu dukras Mariną ir Valę, jų šeimas bei visus gimines 

ir artimuosius
Teodoras Rotcas ir šeima

A'u’A Elenai Baltaragienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiu sūnų Gerutį Gružauską, jo šeimą ir artimuosius.

Valentina Barkus

A'u’A Elenai Baltaragienei
mirus, giliai užjaučiame sūnų Praną Gružauską, jos plačią šeimą bei visus 

artimuosius.
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

A'u’A Elenai Baltaragienei
iškeliavus amžinybėn, užjaučiame sūnų Praną Gružauską, marčias Valę ir Birutę 

bei anūkus.
Martišių šeima

Mirus mylimai žmonai ir motinai

A'u’A Sofijai Budzinauskienei
reiškiame nuoširdžią užuojautą vyrui - aktyviam Canberros lietuviui Liudui 

Budzinauskui, dukterims Brigitai, Antaninai, Nijolei, Liucijai ir Teresei bei sūnui 
Algiui.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Mirus

A'ir’A Sofijai Budzinauskienei,
užjaučiame vyrą Liudą Budzinauską, jų vaikus bei artimuosius ir kartu liūdime.

Martišių šeima

Užgeso linksma žvaigždė Sydnėjaus 
Lietuvių Klube. Taip kalbėjo žmonės per 
Velionio Juozo Kalgovo laidotuves.

Juozas gimė Veiveriuose, Suvalkijoje, 
Viktoro ir Stefanijos Kalgovų šeimoje. Augo 
brolio Jono ir dviejų seserų - Apolonijos ir 
Nijolės - draugystėje. Tėvas buvo gabus 
stalius. Gavęs pelningesnį darbą, su šeima 
persikėlė į Kauną. Čia Juozas Kalgovas bai
gė 6 skyrius. Vėliau dirbdamas, vakarais ėjo 
į gimnaziją.

Karo audrų Juozas buvo nublokštas į 
Vakarus. Apsistojo Salzburg’o DP stovyk
loje, Austrijoje. Ten susikūrus lietuvių me
no būreliui, kuriam vadovavo mums gerai 
žinomi Anastazija ir Juozas Tamošaičiai, 
Juozas ir kiti jaunuoliai aktyviai į jį įsijungė 
Čia jie vaidino, šoko tautinius šokius, pie
šė dekoracijas ir rūpinosi tautiniais rūbais. 
Važinėjo po kitas stovyklas su parodomis ir 
koncertais.

Vėliau persikėlė į prancūzų zoną 
Freiburge, kur atsirado galimybių studi
juoti. Juozas mėgo meną ir čia įstojo į 
Jonyno Taikomosios dailės ir meno mo
kyklą. Juozo gabumus pastebėjo prancū
zai, kurie rėmė šią mokyklą.

1949 m. Juozas paliko Europą. Sužino
jęs. kad Melbourne apsigyveno brolis Jo
nas, jis atvyko į Australiją. Čia Juozas vėl 
piešė dekoracijas, šoko tautinius šokius. 
Prasidėjo naujas gyvenimas.

Sydnėjuje Juozas sukūrė šeimą su Jani
na Jurevičiūte. Užaugino sūnus - Juozą, 
Viktorą ir dukrą Kristiną. Kad galėtų 
išlaikyti šeimą, paliko meną laisvalaikiui 
ir pradėjo dirbti dažytoju bei dekoratoriumi.

Augdami vaikai su lietuviais žaidė 
krepšinį, Kristina šoko tautinius šokius ir 
lankė Savaitgalio lietuvių mokyklą. Vaikai 
sukūrė savo šeimas ir apdovanojo Kalgo- 
vus 4 anūkais: Paul, Ben, Bradley ir Dana.

Rimtai sunegalavus širdžiai, Juozas 
išėjo į pensiją. Kiek sustiprėjęs pradėjo 
dirbti (savanoriu) Sydnėjaus Lietuvių Klu
be. Čia tapo populiariausiu pagalbininku. 
1992 m. aplankė Lietuvą ir savo sesutes - 
Apoloniją ir Nijolę su šeimomis. Ruošėsi 
dar kartą jas aplankyti, bet pavargusi šir

Juozas Kalgovas

dis jam jau neleido. Vėl buvo paguldytas į 
Liverpool ligoninę. Juozas mirė liepos 10 
dieną.

Liepos 14 dieną, dalyvaujant virš šimto 
mūsų bendruomenės narių ir draugų, 
atsisveikinome su Juozu Rookwood krema
toriumo koplyčioje. Kunigas Peter pravedė 
religines apeigas ir pakvietė atsisveikinimo 
žodį tarti a.a. Juozo sūnų Juozą. “Dainos“ 
choro vardu atsisveikino Antanas Krami- 
lius, Lietuvių Klubo vardu - pirmininkas 
Alius Migus, Ričardas Bukis ir Dan Bieri.

Po pamaldų choras “Daina” (žmona Ja
nina choristė) vad. Birutei Aleknaitei su
giedojo “Marija, Marija” ir Tautos Himną. 
Sūnus Viktoras padėkojo taip gausiai susi
rinkusiems palydėti jų tėvelį ir pakvietė 
visus šermenų pietums į Lietuvių Klubą.

Velionio Juozo žmonos Janinos pagei
davimu, vietoj gėlių Juozo atminimui buvo 
aukojama Sydnėjaus chorui “Daina”. Su
rinkta $550. Su dėkingumu choristai mal
dose prisimins iškeliavusį Juozą.

Lai gerasis Dievas suteikia Juozui am
žiną šviesą ir ramybę, o likusiai šeimai - 
stiprybės pakelti skausmus šios skaudžios 
netekties valandose.

Antanas Kramilius

A'u’A Elenai Rotcienei
mirus, reiškiame giliausią užuojautą sūnui - mūsų ilgamečiu! bendradarbiui - 

Teodorui, giminėms ir artimiesiems.
Visų miestų TALKOS darbuotojai

Mirus

A'u’A Elenai Rotcienei
nuoširdžiai užjaučiame sūnų Teodorą, jo šeimą ir visus artimuosius.

Danutė Svaldenienė ir Dita Svaldenytė

A'u’A Juozui Kalgovui
mirus, nuoširdžiai užjaučiu žmoną Janiną, šeimą ir visus artimuosius.

Teodoras Rotcas ir šeima

A'u’A Elenai Rotcienei
mirus, mūsų giliausia užuojauta dukrai Margaritai, sūnui Teodorui, anūkei 

Margaritai, giminėms ir artimiesiems. Liūdime kartu su Jumis.
Laima ir Vytenis Sliogeriai

Mirus a-a- Juozui Kalgovui,
Jo atminimui vietoje gėlių aukojo “Dainos” chorui:

$100 - Janina Kalgovienė.
$50 - Valė Stanevičienė.
Po $20 - J. Burokienė, M. Karpavičienė, V. R. Mataičiai, Julia Johnson, A. Liutackienė. 

R, M. Linai. I. E. Valiūkai, K. Grigas, (neįskaitoma J.L.?). A V. Kaminskai, R. G. Bižiai, 
J. A. Kaye, Dan ir Daiva Bieri, A R. Migai.

$15 - A O. Kapočiai.
Po $10 - A L. Kramiliai, C. Pašakamis, B. R. Allen, V. Deikus, V. Gaidžionis, L. 

Pukys, Ridikienė, E. Stasiūnaitienė, Audrey' Gatehouse, David Fraser.
Po $5 - A J. Šidlauskai, A Srutis, P. Zubrickas.
Iš viso surinkta $550. Nuoširdus ačiū visiems už nevystančias gėles.

Sydnėjaus choras “Daina”

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

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

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

Ivlūsz{ Pastogė Nr. 30, 2003.08.01, psl.7
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, NSW 2200 

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

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

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

$5.00 Entry 
Kids free

Sausage sizzle

ADULT GAMES
RAFFLE BAR

For catering purposes please RSVP by 4/8/03, Michael Wallis
I 9810 0991 or Viktoras Šliteris jnr. 041 4229 128

• 'Ws'-

I
I
I
I
I
I

DARIA’S restoranas dirba
5.00 iki 6.00 vai. vakaro 
12.00 iki 6.00 vai. vakaro ir 
12.00 iki 7.00 vai. vakaro.

• penktadieniais nuo
• šeštadieniais nuo
• sekmadieniais nuo
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.

Meno gerbėjų dėmesiui!
Šių metų rugpjūčio 17 dieną (sekmadienį), 1.30 vai. p.p., Adelaidės Lietuvių 

Namuose, 6-8 Eastry Street, Norwood, įvyks dr. Genovaitės Kazokienės knygos 
M Lithuanian Artists In Australia 1 950-1 990” 

'pristatymas. Dalyvaus Europos-Australijos Instituto direktorius ir knygos leidėjas 
prof. Ron Adams, autorė dr. Genovaitė Kazokienė ir bus 
eksponuojama leidinyje aprašytų Adelaidės menininkų darbų kūryba.

Koncertuos Adelaidės lietuvių choras "Lituania”.
Po pristatymo bus galima įsigyti dr. G. Kazokienės knygą, kurios kaina $39.50. 

Pelną numatyta skirti iš Lietuvos į Viktorijos Universitetą ateityje atvyksiančių 
mokytis studentų stipendijoms. Gražina Pranauskienė

Ketvirtadieniais nuo 7 vai. vakaro - Bilijardo Klubas

Primename Klubo nariams, kad atėjo laikas 

susimokėti metinį nario mokestį.

Ieškome naujų Klubo baro tarnautojų, kurie

galėtų dirbti penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Dėmesio ALB Melbourne Apylinkės norioms
'^Sekmadienį, rugpjūčio 31 d., 1.30 vai. p.p. Melbourne Lietuvių Namų Jubiliejinėje 

salėje pyks ALB Melboumo Apylinkės metinis narių susirinkimas. Visi nariai prašomi 
dalyvauti. DARBOTVARKĖ: -

1. Prezidiumo sudarymas.
2''Mandatų Komisijos sudarymas.
3*/Darbotvarkęs svarstymas ir priėmimas.
4. Mirusiųjų pagerbimas.
5. Praėjusio metinio susirinkimo (2002) protokolo skaitymas. Klausimai, priėmimas.
6. Apylinkės Valdybos pirmininko ir iždininko pranešimai.

S T. Revizijos Komisijos pranešimas.
|; 8‘.'Diskusijos dėl Valdybos pranešimų ir jų priėmimas.
' 9. Sekančios ALB Melboumo Apylinkės Valdybos rinkimas.

10. Kiti reikalai, pasiūlymai, diskusijos. ALB Melboumo Apylinkės Valdyba

LITHUANIAN CLUB LIMITED
ABN 68000410622 _

16-18 East Terrace, Bankstown, 2200 ..
Nominations are invited from members of the Club for the position of Director for 
the ensuing year. Nominations will be accepted at the Club from 24.07.03. and will 
close at 4 pm on 17.08.03. Members are reminded of the following abbreviated 
extracts from the Articles of Association of the Club (as amended 1996):
• Candidates must be foundation or ordinary members and must be 
‘financial” as at 17.08.03.
• They may not be employees of the Club (A volunteer is not an employee).
• Nomination must be in writing and be signed by two foundation or ordinary 
members.
Nomination forms and/or information are available from the Club office.

Laurie Cox, Hon. Secretary

Jazminą Cininas - 
Parodoje

Paroda, kurioje tarp 13 menininkų dalyvauja ir 
Jazminą Cininas (Lipšicnė). vadinasi "Act XII: New 
Works on Paper’.

Sydnėjujeji bus išstatyta University of Technology 
(Sydney ) galerijoje (nuo liepos 29 iki rugpjūčio 29) ir 
Adelaidėje - Adelaide Festival Centre. Artspace gale
rijoje (nuo rugsėjo 13 iki spalio 26).

Skulptoriaus Vinco Jomanto 
retrospektyvi paroda

Primename, kad skulptoriaus Vinco Jomanto pagerbimui valstybės globojama 
McClelland Galerija suruošė jo viso kūrybinio periodo retrospektyvią parodą, kuri atida
ryta liepos 6 - rugsėjo 7 dienomis McClelland Gallery,
390 McClelland Dr., Langwarrin, Vic., 3910 (prie Frankstown), tel.: (03) 9789 1671.

Paroda atidara antradieniais - sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. p.p.

X, ALE UUBNAS

Nauja Alės Liubinienės knyga
Neseniai Melboumo lietuviai turėjo progą susipažinti 

su nauja Alės Liubinienės knyga "Home No More”. Joje 
autorė aprašo savo apsilankymą Lietuvoje po 48-erių me
tų. Knygos pradžioje glaustai aprašyta Lietuvos istorija, 
bendra Baltijos tautų tragedija, tragiškųjų Birželio įvykių 
minėjimai ir demonstracijos prieš sovietų okupaciją. To
liau autorė aprašo savo kelionę, gimines, tėvų namus, 
protėvių kapus.ir 1.1. Knygą labai gerai įvertino ir lietuviai, 
ir kitataučiai.

Knygą galima įsigyti Melbourne Lietuvių Namų 
bibliotekoje, populiariose knygų parduotuvėse ir pas 
autorę adresu 2/27 William Street, Essendon, VIC 
3040, tel.: (03) 9379 1294.

Knygos kaina S10 plius pašto išlaidos.

Mūsų Pastogė 
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.
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.Zelandijoje 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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