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Susitikimas Sydnėjuje

ALB Krašto Valdybos pavedimu prof. dr. Liuda Apinytė - Popcnbageu (dabar dėstanti 
Kalifornijos Universitete) rašo angliškai “History of Lithuanians in Australia”. Bir
želio 22 dieną Sydnėjaus Lietuvių Klube ji pateikė pranešimą apie knygos rašymo 
eigą (plačiau žr. psl. 3).
Nuotraukoje (po pranešimo) iš kairės: AL Fondo pirmininkas Algis Šimkus, dr. Ge
novaitė Kazokienė, prof. dr. Liuda Apinytė - I’openhagen ir prof. dr. Vytautas Donicla.

'SS™ Lietuvos įvykių apžvalga

Lankėsi
Olandijos 
karalienė
Birželio 24-26 

dienomis Lietu
voje lankėsi Olan
dijos karalienė 
Beatričė (Beat
rix). Atskridusi 
specialiuoju skry
džiu iš Amster

damo, ji buvo oficialiai pasilikta Prezidento 
rūmų kieme. Po susitikimo su Prezidentu 
Valdu Adamkumi įvyko apsikeitimas vals
tybiniais apdovanojimais ir oficialiomis 
dovanomis. Vėliau jivyko į Antakalnio ka
pines padėti vainiką ant Lietuvos laisvės 
gynėjų kapo, lankėsi Vilniaus dailės aka
demijoje, o vakare dalyvavo iškilmingoje
vakarienėje Prezidentūroje. Po vakarienės 
viešnia stebėjo trumpą muzikinį folklori
nį pasirodymą, skirtą Joninių šventei ir 
lietuvių tradicijoms.

Trečiadienį karalienė lankėsi Vilniaus 
universiteto bibliotekoje, susitiko su stu
dentais, vėliau išvyko į Trakus ir Trakų salos 
pilį. Grįžusi į Vilnių, karalienė apžiūrėjo 
Olandijos ambasadą, kur susipažino su 
ekonomikos pokyčiais Lietuvai įstojus {Eu
ropos Sąjungą. Vėliau karalienė pasivaikš
čiojo po Vilniaus senamiestį, Vilniaus pa
veikslų galerijoje susitiko su olandų ben
druomene Lietuvoje, vakare kartu su V. 
Adamkumi ir Alma Adamkiene klausysėsi 
fleitų kvarteto iš Amsterdamo “Loeki Star
dust” koncerto. Paskutinę vizito dieną ka
ralienė vyko į Kauną, kur dalyvavo cere- 
monijoje.KauriO-tnksto rotušėje, apžiūrėjo.___
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japonų diplomato Sugihara namus ir 
lankėsi Juozo Naujalio muzikos gimnazi
joje. Iš Kauno oro uosto karalienė Beatričė 
išskrido į Amsterdamą.
Dalia Grybauskaitė apie padėtį

Nepaisant pasaulinės krizės, lemian
čios ir Lietuvos ekonomiką, bei augančios 
infliacijos, išeitis visada yra, reikia tik po
litinės valios ir kompetencijos, pabrėžė 
Lietuvoje viešinti eurokomisarė Dalia 
Grybauskaitė. “Pirmiausia ir greičiausia 
priemonė, kurią turi bet kuri Vyriausybė, 
tai jos pačios išlaidų mažinimas, nacio
nalinio biudžeto subalansavimas ir visų 
išlaidų peržiūrėjimas. Tai yra greičiausia ir 
veiksmingiausia priemonė, kuri duoda 
rezultatą iš karto”, - sakė ji po susitikimo 
su Seimo Europos reikalų komiteto pir
mininku, Seimo vicepirmininku Andriu
mi Kubiliumi.

Eurokomisarė skeptiškai kalbėjo apie 
galimybę įsivesti eurą Lietuvoje. Jos 
nuomone, šiuo požiūriu Lietuva “atrodo 
blogai ir artimiausiu metu atrodys dar blo
giau”. Ji pripažino, kad situacija yra su
dėtinga ne tik visoje Europoje, bet ji su
dėtinga jau ir visame pasaulyje. “Iš tiesų 
turime labai blogą kombinaciją trijų pa
saulinių krizių, ir jos pradeda pasiekti 
Lietuvą. Pir miausia, turime finansų sekto
riaus pasaulinę tarptautinę krizę, kuri pra
deda daryti įtaką ir Lietuvos finansiniam 
sektoriui, turime prasidedančią kuro kri
zę, kuri tęsis, mūsų manymu, kelis metus į 
priekį. Apie pigų kurą ar energetinius 
resursus kaip epochą pasauliui jau reikia 
pamiršti, turime taip pat ir maisto kainų 
krizę”, - sakė Dalia Grybauskaitė.

Nukelta į 2 psl.

Tarp kandidatų į Prezidentus - 9
Lygiai po metų Lietuva rinks naująjį 

šalies Prezidentą. Rinkimų kova tarp kai 
kurių politikų jau prasidėjo. Tarp galimų 
pretendentų minimos bent devynios 
pavardės.

Antrą kartą kandidatuoti gali ryžtis 
socialinės apsaugos ir darbo ministrė Vilija 
Blinkcvičiūtė. Kaip jos pliusą politologai 
ir istorikai įvardijo reitingų lentelėse at
sispindintį didelį visuomenės, ypač vyres
nio amžiaus rinkėjų, pasitikėjimą.. Tačiau 
taip pat manoma, kad V. Blinkcvičiūtė 
esanti tik kaip vienos srities kandidatė, 
išmanantivienos rūšies, socialinių reikalų 
problemas.

Kita galima kandidatė, buvusi Lietuvos 
finansų ministrė, eurokomisarė Dalia 
Grybauskaitė įvardijama kaip simpatiš
ka. kompetentinga ekonomistė. Politolo
gai pažymėjo, jog įvairiose diskusijose apie 
Lietuvos politiką bei aktualijas jos pa
reiškimai būna taiklūs, savalaikiai, kritiš
ki. Pagrindinis eurokomisarės trūkumas 
esąs nepriklausymas jokiai politinei par
tijai. Be to, jipati dar nėra apsisprendusi.

Dabartinis šalies Premjeras Gediminas 
Kirkilas, anot specialistų, yra stiprus 
debatuose, o tai per Prezidento rinkimus 
esą gali virsti labai dideliu pranašumu. 
Tačiau smūgį G. Kirkilo įvaizdžiui gali 
suduoti sunkėjant! šalies ekonominė 
situacija, net augančios kainos. Taigi ribota 
visuomenės parama gali jam pakišti koją.

Dar vienas galimas kandidatas, Vilniaus 
universiteto profesorius Egidijus Kūris 
įvardijamas kaip stipri asmenybė, išsila
vinęs specialistas, kuris puikiai tiktų šiam 
vaidmeniui. Jis esąs kompetentingas kaip 
Prezidentas, eruditas, principingas. Ini
ciatyvus, turintis charizmą, sugeba tapti 
populiams tarp žmonių pats to nesiekda
mas. Bet visuomenei nepatrauklus gali 
pasirodyti sukurtas šaltoko žmogaus 
įvaizdis.

SEB banko prezidento patarėjas 
Gitanas Nausėda žavi tuo, jog yra išsila
vinęs, jaunas, kompetentingas ir galintis 
susidoroti su Prezidento vaidmeniu - jo 
kandidatūra esą būtų tikra naujiena 
politikoje. Tačiau būtent politinės patir
ties stoka įvardijama ir kaip didžiausias 
jo trūkumas.

Atšvęsta trumpiausia metų naktis
Trumpiausią vasaros naktį Vilnius vėl 

nemiegojo - šeštadienio vakarą (birželio 
21 d.) ir naktį į sekmadienį visame sena
miestyje vyko beveik pusšimtis įvairiausių 
renginių, tarp jų -pirmą kartą rengiamas 
Dizaino turgus. Įvairiose senamiesčio er
dvėse vyko 48 kultūriniai įvykiai, beveik 
visi-nemokami. Pasak rengėjų, “Tebūnie 
naktis!” renginiuose naktinėjo gal apie 
100,000 miestiečių.

Šįmet vyko naktiniai poezijos skaity
mai, kinas ant žolės, Bernardinų bažny
čios naktinė programa. Tačiau pasirengę 
naktinėti galėjo pamatyti ir netikėtų ren
ginių, pavyzdžiui, naktinę teatralizuotą 
eiseną su “Miraklio” lėlėmis, gyvą psili- 
kono teatro projekciją ant sienos, dalyvau
ti ekskursijose po Vilniaus universiteto 
biblioteką,-Zoologijesmuziejųir Botanikos

Socialliberalų lyderis Artūras Pau
lauskas taip pat vertinamas kaip poten
cialus kandidatas, jis esą pažįsta visus 
valdiškų institucijų koridorius, žino pa
kilimus ir nuopuolius. Tačiau jau dukart 
Prezidento posto siekti bandęs A. Pau
lauskas esą taip pat neturi didelio visuo
menės pasitikėjimo ir nemažai priklausys 
nuo to, kaip jo vadovaujamai partijai sek
sis pc r Seimo rinkimus.

Žemės ūkio sričiai vadovaujanti Ka- 
zimira Prunskienė politologų vadinama 
patyrusia. Vieni Prezidento rinkimai jai jau 
buvo sėkmingi - ji pateko į antrąjį ratą ir 
nežymia balsų persvara nusileido Valdui 
Adamkui. Be to, ji esą turi aiškiai apibrėžtą 
politinę paramą ir gali sulaukti didelio 
finansinio bei visuomeninio palaikymo. 
Tačiau kol kas ministrei koją kiša tas pats 
nedidelis visuomenės nuomonės reitingas.

Lietuvos ambasadorius Jungtinėje 
Karalystėje Vygandas Ušackas, sakoma, yra 
išsilavinęs, jaunas, gerai supranta užsienio 
politikos subtilybes. Politikoje jis yra atsar
gus ir šiandien labiau stebi situaciją nei 
imasi konkrečių veiksmų. Tačiau ne visi 
kalbinti specialistai jį įvardija kaip realų 
kandidatą. Karjeros diplomatas, kuris jau 
daugelį metų negyvena Lietuvoje, anot jų, 
vargu ar gerai įsigilinęs į dabartines šalies 
problemas.

Vilniaus miesto tarybos narys Artūras 
Zuokas taip pat esą pranašus tuo, jog yra 
jaunas, taip pat patrauklus jaunimui, vil
niečiams, miestiečiams. Anot specialistų, 
jis turi savybių, kurios žmones traukia, ir 
tai sunku paaiškinti. Kaip trūkumą spe
cialistai įvardija tai, jog A. Zuokas yra gana 
kontroversiška asmenybė.

Kauno technologijos universiteto pro
fesorius, politologas Algis Krupavičius 
sako, kad apie kovą dėl Prezidento posto 
bus galima plačiau kalbėti po to, kai pasi
baigs rudenį vyksiantys Seimo rinkimai. 
“Vienoms partijoms jie bus sėkmingi, ir jų 
atstovams sukils dar didesnės preziden
tinės ambicijos. O iš tų, kurių lūkesčiai ne
pasiteisins, atims norą dalyvauti Prezi
dento rinkimuose. Todėl kol kas partijos 
žingsnis po žingsnio ruošiasi ne Preziden
to, o Seimo rinkimams”, - aiškino A. 
Krupavičius. Pagal Lietuvos spaudą 

sodą, įsigyti neįprasto dizaino daiktų lie
tuvių ir užsienio dizainerių turguje Rotu
šės aikštėje, klausytis romantiškų meilės 
dainų ir serenadų iš Muzikos ir teatro 
akademijos balkono, žaisti interaktyvų 
tenisą Sirvydo skvere.

“Kultūringiausios nakties” renginiai vy
ko nuo 18 vai. vakaro iki 6 vai. ryto. Jie tel
kėsi Sereikiškių parke, Lietuvos teatro, mu
zikos ir kino muziejuje ir jo kieme, S. Moniuš- 
kos skverelyje, Rotušės aikštėje, Vilniaus 
dai-lės akademijos bei Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijos prieigose, pirmą kartą 
vyko Energetikos muziejaus kieme irkt.

Šįmet “Tebūnie naktis!” renginiuose 
dalyvavo ir svečių iš užsienio - choras iš 
Norvegijos, didžėjai iš Skandinavijos šalių. 
Naktinėtojarhs kas valandą Vilniuje kur
savo nak-tiniakautobusaiw — — LGrIT4G<
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♦ Taifūnui Feng- 
šen siaučiant Fi
lipinų salose, bir
želio 21 d. prie 
Sibuyan salos ap
sivertė ir nusken
do daugiaaukštis 
240(H) tonų keltas 
“Princess of the 
Stars”. Iš 864 lai
vo keleivių irįgu-

los išsigelbėjo tik 56 žmonės.
♦ Birželio 22 d. Tripoli mieste Libano 
šiaurėje vėl prasidėjo kovos tarp vyriausy
bės rėmėjų ir Sirijos šalininkų. Per pirmas 
dvi susidūrimų dienas žuvo 9 žmonės, virš 
50 sužeistų.
♦ Iš antrojo prezidento rinkimų rato 
pasitraukęs Zimbabvės opozicijos lyderis 
Morgan Tsvangirai birželio 23 d. rado 
prieglobstį Olandijos ambasadoje. Prezi
dentas Robert Mugabe atmetė tarptauti
nių organizacijų reikalavimų atidėti rin
kimus ir Rinkiminė komisija nepriėmė M. 
Tsvangirai pasitraukimo iš rinkimų.
Tada opozicijos lyderis prašė savo šali
ninkų nedalyvauti rinkimuose, bet jei 
būtų priversti balsuoti, tai balsuoti už 
Robert Mugabe, kitaip jų gyvybės būti, 
pavojuje.
♦ Birželio 23 d. Taliban viršininko Bai
tullah Mehsud kovotojai užėmė Jandola 
miestų Pakistano šiaurėje. Afganistano 
pasienyje. Jie pagrobė 27 Bhittani genties 
vyrus. Si gentis palaiko Pakistano vyriau
sybę ir skatina taikų ir tarpusavį sugyveni
mų. Birželio 25 d. rasti nužudyti 22 iš pa
grobtųjų taikos skelbėjų.
♦ Paliaubos tarp Izraelio ir Gazos pa
lestiniečių gali iširti. Šios paliaubos ne
liečia Vakarų kranto. Ten Izraelio karini 
nušovė du Islamic Jihad kovotojus. Tada 
birželio 24 d. Islamic Jihad nariai mino-

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš I psl.

Apklausos rezultatai
Prasidėjus vasarai, septyni iš dešimties 

- 69% -1 jctuvos gyventojų mano, kad šalies 
ekonominė padėtis per pastaruosius kelis 
mėnesius pablogėjo, l ik 7% apklausos da
lyvių jų įvertino kaip pagerėjusių. 21% jo
kių ekonominių pokyčių per pastaruo
sius du mėnesius neįžvelgė.

“Baltijos tyrimų” gegužės pabaigoje at
liktos apklausos duomenimis, per mėnesį 
teigiančių, kad ekonominė padėtis Lietu
voje pablogėjo, pagausėjo 6%. O nuo balan
džio mėnesio apklausos manančių, kad pa
dėtis blogėja, padaugėjo 12%. Per metus net 
52% padaugėjo gyventojų, teigiančių, kad 
ekonominė Lietuvos padėtis blogėja.

Vertindami savo šeimos finansinę padėlį 
respondentai taip pat nebuvo nusiteikę op
timistiškai. 59% nurodė, kad šeimos fi
nansinė padėtis pastaruoju metu pablo- 
gėjo.Tačiau 32% atsakė, kad šeimos finan
sinė padėtis išliko nepakitusi. Prieš melus, 
kad šeimos finansinė padėtis tada blogėjo, 
teigė tik 17% Lietuvos gyventojų.

“l’usaulio muzikos dienos”
Daugiau nei 50 pasaulio šalių vienijan

čios Tarptautinės šiuolaikinės muzikos 
draugijos (ISCM) rengiamas festivalis “Pa
saulio muzikos dienos 2008” yra lygina
mas su olimpinėmis žaidynėmis. Dėl tei
sės jį surengti varžosi daugelis šalių. Lie
tuvai prieš porų metų pavyko iškovoti šių 
garbingų teisę, finaliniame balsavime 
“įveikus" Graikiją.

Festivalio renginiai vyks šių metų spa
lio 24-lapkričio 8 dienomis Vilniuje: Na
cionaliniame operos ir baleto teatre. Kon
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iš visur
svaidžiais ir raketomis apšaudė iš Gazos 
ruožo Sdcrot miestų Izraelyje, sužcisdami 
kelis žmones.
♦ Birželio 25 d. Jeruzalės Ben Gurion 
aerouoste Izraelio prezidentas Šimon 
Perės ir min. pirmininkas Ehud Olmert 
iškilmingai išlydėjo Prancūzijos prezi
dentų Nicolas Sarkozy ir jo žmoni, Carla 
Bruni - Sarkozy, po jų trijų dienų vizito. 
Atsisveikinimo iškilmės buvo sudrumstos 
šūvio. Nusišovė vienas iš Izraelio polici-
ninkų. saugojusio iškilmes.
♦ Birželio 25 d. karalienė Elžbieta II 
pakėlė į riterius indų kilmės rašytojų Sal
man Rushdie už jo nuopelnus literatūrai. 
Šiam rašytojui vis dar gresia Irano musul
monų dvasiškių paskelbtas mirties spren
dimas už jo knygų “'The Satanic Verses”.
♦ Birželio 26 d. JAV Aukščiausias 'Teis
mas priėmė sprendimų, kad nuo 1976 me
tų Washington mieste (District of 
Columbia) galiojęs šaunamų ginklų drau
dimas yra priešingas JAV konstitucijai, nes 
jis pažeidžia konstitucijos antrųjų pataisų - 
“teisę nešioti ginklus”.Aukščiausiojo 
Teismo sprendimas buvo priimtas balsų 
dauguma (5 balsais prieš 4).
♦ Birželio 27 d. Zimbabvėje buvo praves
tas prezidento rinkimų antrasis ratas, nors 
Robert Mugabe buvo vienintelis kandi
datas. Balsuotojams buvo raudonai nu
dažomi pirštai. Provincijoje Robert Mu
gabe šalininkai smurtu vertė žmones bal
suoti, primušdavo tuos, kurių pirštai ne
buvo atžymėti.
Birželio 28 dienų policija areštavo apie 
250 pardavėjų Harare rinkoje, neturė
jusių raudonų pirštų, konfiskuodami jų 
prekes.

Europos Sąjunga paskelbė, kad nepri
pažįsta Zimbabvės rinkimų galiojančiais. 
Italija ragina Europos Sąjungų atšaukti 
savo ambasadorių iŠ Zimbabvės. □ 

gresų rūmuose. Rotušėje, Šiuolaikinio me
no centre. Energetikos muziejuje, sostinės 
bažnyčiose ir net Bernardinų kapinėse.

Didieji festivalio akcentai - tai aukš
čiausio lygio muzikinio teatro projektai. 
Nepajudinama “Pasaulio muzikos dienų” 
tradicija - ISCM organizacijai priklausan
čių šalių kompozitorių geriausių kūrinių 
atlikimas. Festivaliui Vilniuje tarptautinė 
komisija atrinko 44 geriausius kūrinius iš 
32 pasaulio kraštų, net iš tokių egzotiškų 
kaip Čilė, Malaizija ar Farerų salos.
Susirinko Rusijos lietuvių atstovai

Kaip praneša DELFI, birželio 13-15 d. 
Sankt Peterburge vyko lietuvių bendruo
menių Rusijoje pirmininkų suvažiavimas. 
Jo dalyviai aptarė lietuvių bendrijų Rusi
joje organizavimo klausimi,, tremtinių ir 
jų šeimų, gyvenančių tolimuose Rusijos 
kampeliuose problemas, visuomeninius ir 
kultūrinius projektus, o taip pat finansa
vimo problemas.

Suvažiavime buvo nutarta išsiųsti 
Lietuvos Prezidentui Valdui Adamkui 
rezoliucijų, kurioje prašoma sprendžiant 
dvigubos pilietybės klausimų atsižvelgti j 
Rusijoje gyvenančių lietuvių teises.

Dabar LR Seimo projektuose buvo 
diskutuojama apie dvigubų pilietybe 
Europos Sąjungos bei NATO valstybėse 
gyvenantiems lietuviams, tačiau nekalba
ma apie padėtį Rytuose. „Mes laikome 
tokį požiūri neteisingu. Būtina atsižvelg
ti ir į Rusijos lietuvių nori, išsaugoti Lie
tuvos pilietybę,“ - pabrėžė Valerijus Lat
vys, Sankt Peterburgo lietuvių draugijos 
pirmininkas.
Rengiant apžvalgų naudotasi Lietuvos spau
da, KLTA,BNS,Urll'lC ir“IkTnardūiai”:::

Birželiui baigiantis
Dalius Stancikas, 

komentatorius. Vilnius

Sąjūdžio 20-clis paminėtas kažkaip be 
didesnio džiugesio. Sąjūdžio pirmūnai 
daugiau pabrėžė nepasiektus tikslus nei 
pergales, kai kas net atsiprašinėjo. Kaip 
nuspėta, valdžia šventės akcentus susta
tinėjo savaip. Vytautas Landsbergis tebu
vo minimas tik kaip eilinis iniciatyvinės 
grupės narys ir tai lyg iš būtino reikalo.

Išsakytas kartėlis lyg ir teisingas: vienas 
iš perestroikas tikslų, kuriuos atskleidžia 
likučiai slaptųjų KGB archyvų - perduoti 
turtų partinei nomenklatūrai-beveik įgy
vendintas. antras - išsaugoti valdžių lau
kinio ar monopolinio kapitalizmo sąly
gomis - taip pat pusiau įvykdytas. Ką 
reiškia vien LEO projektas ir du LKP 
Centro Komiteto instruktoriai [Česlovas 
Juršėnas ir Gediminas Kirkilas. Red. | Sei
mo ir Vyriausybės vadovų postuose! Taip 
pat pavojingi emigracijos, savižudybių, 
girtuoklysčių srautai, neteisingumas, dvi
lypiai standartai, gamtosaugos ir pavel- 
dosaugos sugniuždymas, didėjantis nusi
vylimas politika, kultūra ir mokslas - po
dukros vietoje ir pan. Trumpiau sakant - 
materializmo vyravimas prieš idealizmų 
akivaizdus.

Ir vis dėlto, kai prisimeni sovietinius 
kerzavus batus ir privalomų tarnybų oku
panto kariuomenėje, bet kurių dienų ar 
naktį galimų išgriidimų į karą Afganista
ne. prie Kinijos sienos ar į Černobylio ka
tastrofos židinį. baimės ratų aplink KGB 
rūmus, akylas mokytojų aktyvisčių akis 
bažnyčiose, surašinėjant besimeldžiančius 
mokinukus, Bažnyčios persekiojimų, pro
tingų žmonit, idiotiškus paradus su rau
donomis vėliavytėmis ir šūkiu „ura“ prie 
nusenusių kompartijos bosų, dar idiotiš- 
kesniuss/fezzfas, kai ne tik minties, bet net 
žodžio nesurezgantis. save įsimylėjęs ir 
ordinais, kaip vaikas blizgučiais, apsi
karstęs gensekas kas 5 minutės sveikina

Skraido vis daugiau
Per penkis 2008 metų mėnesius j Lie

tuvos oro uostus atvyko ir iš jų išvyko 
976.7(H) keleivių - 24.4% daugiau nei tuo 
pačiu 2007-ųjų laikotarpiu. Daugiausia ke
leivių atvyko iš ar išvyko j Jungtinę Ka
ralystę (135,400, arba 13.9%), Vokietijų 
(103,100 arba 10.6%); Airiją (101.000. 
arba 103%), ir Daniją (89.700, arba 9.2%). 
Pažymėtina, kad labai pagausėjo oro ke
lionės j Egiptą (72,900. arba 7.5 %).

Oro uostuose per penkis šių metų 
mėnesius nusileido ir pakilo 18,800 Lie
tuvos ir užsienio aviakompanijų lėktuvų, 
tai 14.9% daugiau nei tuo pačiu 2007 m.

Lietuvai - orientalistikos biblioteka
Vilniaus universiteto (VU) Orienta

listikos centre atidaryta orientalistinė 
biblioteka. Čia buvo pristatyta ir šveica
rų mokslininko Alfred Binder surinkta 
Azijos studijų kolekcija. VU Orienta
listikos centro biblioteka - šiuo melu di
džiausia Rytų kultūrų mokslinė bibliote
ka Lietuvoje ir Baltijos šalyse.

Prieš 15 metų pradėtą kaupti moksli
nių ir mokomųjų Azijos kalbų, kultūrų, 
religijų, filosofijos, antropologijos ir meno 
istorijos leidinių kolekciją sudaro per 
10,(KM) knygų ir meno albumų, per 3,000 
mokslinių ir kitų žurnalų, Azijos kine
matografo filmų ir kultūros populiarini
mo laikmenų.

Fondus sudarančių spaudinių ir laik
menų kalbų įvairovė bene didžiausia tarp 
visų specializuotų VU padalinių biblio
tekų: čia sukaupta leidinių ne tik pa

mas liaudies delegatų visuotiniais pašo
kimais iš vietų ir karštais aplodismentais, 
laikraščio „ Tiesos“ žodžio „laisvę“, karjerų 
tik pagal vienos-okupantų partijos bilie
tų, pagaliau eiles prie sasiskų, silkės, 
daktariškos dešros ar už ypatingus nuo
pelnus profsąjungų dalijamus talonus te
levizoriui, šaldytuvui ar Zaporožiečiui (ko
kia sėkmė-žiguliui), apie palaimų gauti iš 
giminių ar pažįstamų, gyvenančių iš už 
geležinės uždangos, kokių Beetles ar Rolling 
Stones plokštelę, džinsus ar kramtomo
sios gumos - visi mūsų šiandieniniaipa- 
sibėdavojiinai tampa tikrai blankūs.

O kur dar dešimtys tūkstančių išnie
kinti) partizanų kūnų turgaus aikštėse ar 
prie šventoriaus, šimtai tūkstančių ištrem
tų gyvuliniuose vagonuose, KGB sklei
džiami mitai apie jos visagalybę, „gerąjį“ 
globėjų Sniečkų, palaužta, išprievartauta 
tautos dvasia.

Todėl man kiekvienų kartų koktu skai
tyti, kaip mes šiandien lengvai svaidomės 
žodžiu genocidas, l iktai kas - tuoj moky
tojų, žurnalistų, žemdirbių genocidas. Tik
tai kas - sugrįžo sovietmetis, baisiau nei 
sovietmečiu. Argi tikrai, ponai lietuviai?

Praėjus 20 metų nuo Sąjūdžio forma
laus įsikūrimo, man tebelieka neįmenama 
mįslė: kaip mes, kurių geriausieji, drą
siausieji, kilniausieji buvo išguldyti miš
kuose, numarinti taigose ir tundrose, pa
sitraukę j užsienius, kaip mes, likučiai,su
gebėjome visgi pakilti ir nugalėti? Nuga
lėti save,savo menkumų, šiaudadūšišku- 
mų, materializmą. Sugrįžom į laisvę. Štai 
kur mistika, pasaka, stebuklas, kurį turė
tume sau kartoti kasdien: vis tik gera gy
venti nepriklausomoje Lietuvoje!

Deja, nebuvo Sąjūdis visa Lietuva, bū
kime dar tikslesni - veiklusis Sąjūdis bu
vo mažesnioji Lietuvos dalis. Juk už Są
jūdį mažiau nei pusė visų rinkėjų balsavo 
rinkimuose į AT - Steigiamąjį Seimų. 
Tačiau net ši dalis pasiekė tokių didžių 
tikslų, apie kuriuos sovietmečiu tik pa
svajodavome.

Todėl ir tikiu, kad tai. kas šiandien 
mus liūdina ir gąsdina, - bus taip pat 
įveikta. Irmcs to sulauksime.

(www.beniardinai.com, sutrumpinta) 

laikotarpiu.
Lietuvos aviakompanijų lėktuvais 2008 

m. sausio - gegužės mėn. vežta 392,500 
keleivių , tai 50.7 % daugiau nei 2007 m. 
sausio -gegužės mėn.

Pačioje Lietuvoje. Statistikos departa
mento išankstiniais duomenimis, dau
giausia keleivių (98.7%) vežta kelių trans
portu, geležinkelių transportu-0.9, vidaus 
vandenų transportu - 0.2, Lietuvos avia
kompanijų lėktuvais-0.2, jūrų transpor
tu - 0.04 proc. Pirmąjį 2008 melų ketvirtį 
vežta vos truputį daugiau (0.4%) keleivių 
nei per tų patį 2007 m. laikotarpį, (lrt.lt) 

grindinėmis Vakarų Europos, bet ir japo
nų, kinų, sanskrito, hindi, pali, korėjiečių, 
persų, arabų, tibetiečių, mongolų, tailan
diečių, pandžabi, kitomis retesnėmis Azi
jos kalbomis. Bibliotekos fondus sudaro 
kelios asmeninės kolekcijos.

Orientalistinei bibliotekai perduotos 
ir kelios vertingos privačios knygų ko
lekcijos. Praėjusių metų spalį VU Orien
talistikos centrui padovanota šveicarų 
mokslininko Alfred Binder asmeninės 
bibliotekos orientalistinė kolekcija. Ją 
sudaro apie 4,000 egzempliorių Rytų Azi
jos kultūros, religijos ir meno tyrinėjimų 
Vakarų Europos, kinų ir japonų kalbomis, 
iš jų apie 1,500 vienetų - meno albumai. A. 
Binder’io kolekcija yra viena didžiausių 
budistinės kultūros, filosofijos, religijos ir 
meno kolekcijų Centrinės ir Rytų Euro
pos universitetuose. LGITIC
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Bendruomenės baruose
Istorijos rašymas žengia pirmyn

Vytautas Doniela

Jau kelis metus, ar net ilgiau. Aus
tralijos lietuvių spaudoje ir suvažiavi
muose buvo pabrėžiama, kad dar netu
rime solidesnės knygos, kurioje Australi
jos lietuvių istorija bei veikla būtų prista
tyta angliškai. Dėka darbščiųjų Viktoro 
Baltučio, Alntio Jūragio ir jų bendradar
bių, turime du stambius Metraščius, taip 
pat jau susidarė gražus pluoštas leidinių 
apie organizacijas bei specifinės veiklos 
aspektus - bet beveik visa tai buvo rašyta 
lietuviškai. Trūksta kaip tik apibendrinan
čio veikalo angliškai, kuris tarsi monu
mentas lietuviškąjį įnašą užfiksuotų ne 
tik svetimkalbiams, bet ir vėlesnėms lie
tuviškos kilmės kartoms čia pat Austra
lijoje. Toks veikalas, tarsi paminklas, būtų 
prieinamas viešose bei mokslinėse ir 
mokyklinėse bibliotekose. Tenka pripa
žinti. kad šiuo metu svetimtaučiams to
kios informacijos paprasčiausiai nėra.

Po dviejų ar trijų ALB Krašto Tarybos 
suvažiavimų galiausiai buvo padaryta prin
cipinė pažanga. Al ,B Krašto Valdybos pa
vedimu prof. dr. Liuda Apinylė - Popcn- 
hagen, šiuo metu dėstanti California State 
Universitete, angliškai rašo Australijos 
lietuvių istoriją. Apie knygos rašymo eigą 
ji padarė pranešimą sekmadienį, gegužės 
22 dieną. Sydnėjaus Lietuvių Klube, kai 
kuriuos punktus iliustruodama ekrane. Jos 
pačios žodžiais, knyga apie Australijos 
lietuvius vadinasi “Lithuanians in Austra
lia: A Migrant History” ir susideda iš 
dviejų pagrindinių dalių. Savo ruožtu, abi 
dalys susidės iš apie 10 skyrių, kurie šiuo 
metu turi tik laikinus pavadinimus (work
titles). Numatomi ir priedai bei nuotrau
kos. Pirmoji knygos dalis aprašo lietuvių 
imigraciją į Australiją, ypač po Antro 
pasaulinio karo. Antroji dalis pasakoja 
apie Australijos Lietuvių Bendruomenės 
įsikūrimą, veiklą ir kultūrinį gyvenimą.

Kalbėdama apie knygą, autorė pabrė
žė, jog istorija yra rašoma kalbos stiliu
mi, kuris yra natūralus anglakalbiui. Taip 
pat ir aprašomąją faktinę medžiagą ne
galima pateikti grynai lietuviškame kon
tekste, nes kas suprantama visa tai per
gyvenusiam lietuviui, nebūtinai aišku sve
timtaučiui ar pagaliau net ateinančioms 
lietuvių kilmės kartoms. Todėl angliška 
Australijos lietuvių istorija nebus, saky
sim, tęsinys ankstyvesnių Metraščių, ku
rių pagrindinis tikslas buvo užfiksuoti įvai
rius veiklos faktus. Rašant knygą, kuri 
skiriama ir svetimtaučiams ar vėlesnėms 
kartoms, reikia atsižvelgti į jų kitokį “susi-

Iš Melbourno atvykęs Australijos Lietuvių Fondo pirmininkas apsilankė ir “Mūsų Pasto
gės” Redakcijoje, kur susitiko su LB Spaudos Sąjungos Valdybos nariais. Nuotr. iš kairės: 
Vytenis Šliogeris, Vytautas Patašius, Algis Šimkus, Anskis Reisgys ir Vytautas Doniela.

Australijos Lietuvių Fondo pirmininkas 
Algis Šimkus ir prof. dr. Liuda Apinylė - 
Popcnhagen Sydnėjaus I jeluvių Namuose.

gaudymą”, kuris gali skirtis nuo to ži
nojimo, kuris “aiškus” pergyvenusiam 
asmeniui.

Apibūdindama knygos rašymo eigą, 
autorė pastebėjo, kad ji naudojasi dabar 
jau gausia literatūra, taip pat (užrašomais) 
pokalbiais, archyvine medžiaga ir tt. Ji 
pabrėžė, kad dėstant universitete ji negali 
atsitraukti nuo savo tiesioginių pareigų, 
todėl knygos rašymui lieka mažiau laiko 
nei norėtų. Tačiau j šį darbą ji esanti įsi
jautusi ir norėtų jį baigti kaip galima grei
čiau. Svarbus faktorius, pasak jos, yra ir 
knygos patsai išleidimas - ir tam ji yra ap
žiūrėjusi tinkamas leidyklas (nes su šiuo 
reikalu jai jau teko susidurti spausdinant 
jos ankstesnę knygą). Beje, leidėjai ne retai 
stato savus reikalavimus ar pageidavimus 
-knygos dydį, grafinį dėstymą ir lt.'lėkštą 
ruošiant, tenka atsižvelgti ir j tai.

Autorė numato istorijos tekstą pagy
vinti iliustracijomis, nors šiuo metu nėra 
aišku, ar jos bus įterptos į tekstą, ar subur
tos skyrių pabaigoje. Norima, kad nuo
traukos būtų naujos ta prasme, kad dar 
niekur nespausdintos ir pan. Ibdėl autorė 
kreipiasi j tautiečius, kad jie savo albu
muose paieškotų įdomių, dar nepublikuo
tų vaizdų ir su ja susisiektų.

Išgirsti prof. Liudos pranešimą susi
rinko didokas būrys Sydnėjaus lietuvių. 
Atrodo, kad lietuviškosios veiklos užfik
savimas anglišku veikalu sužadino stiprų 
susidomėjimą. Į autorės pranešimą spe
cialiai iš Melbourne atvyko ir Australijos 
Lietuvių Fondo pirmininkas Algis Šim
kus. Kaip iš spaudos žinoma, ALFondas 
rūpinasi, bent dalinai, knygos rašymo bei 
išleidimo finansiniais aspektais. □

Nuoširdžiausi sveikinimai iškilios mūsų tautos šventės - 
LIETUVOS VALSTYBĖS DIENOS proga!

Liepos 6-tąją švenčiame pirmojo suvienytos Lietuvos valstybės 
valdovo - Lietuvos karaliaus Mindaugo - karūnavimo dienų.

“Tėvynė - sąvoka moralinė. Žmogus Tėvynę nešioja širdyje. Tik 
tas jos nepraras, kas nenorės..." (Juozas Grušas).

Pasisėmę dvasios jėgų iš istorijos šaltinių, gyvenkime su Tėvynės 
vardu širdyje. Kuo geriausia sėkmė telydi visus Australijos lietuvius 
Jūsų sumanymuose bei darbuose - ir iki pasimatymo Australijos 
Lietuvių Dienose Sydnėjujc.

ALB Krašto Valdyba

Iš Lietuvos atvyks mokytoja
Numatoma, kad rugsėjo /spalio mėnesį 

iš Lietuvos į Australiją atvyks mokytoja, 
kuri praves kursus lietuviškose Savaitga
lio mokyklose. Mokytojos atvykimą fi
nansuoja Tautinių mažumų ir išeivijos de
partamentas (TM1D).

Mokytoja Auksė Pleikicnė yra Vilniaus 
“Vyčio Nemunėlio” vardo mokyklos 
mokytoja. Kartu su ja savo lėšomis at
vyksta dar ir kita mokytoja - Eglė Černiu- 
vienė, kuri bus anglų kalbos vertėja ir pa
dės pravesti kursus.

Melbourno I .ietuvių Namuose penkių 
dienų programa įvyks pirmą mokyklų 
atostogų savaitę - nuo pirmadienio, rugsė
jo 22 dienos, iki šeštadienio, rugsėjo 27 
dienos. Dienų programa yra padalinta į 
šešias temas:

1. Didžiuojuosi Lietuva-ji man vienin
telė.

2. Vilniaus senamiestis - UNESCO pa
saulio kultūros paveldas.

3. Lietuva praeityje.
4. Šventės ir papročiai.
5. Nepriklausomybė atgauta.
6. Šeštadienį yra kviečiami visi tėvai,

Melbourno Lietuvių Namuose susirinkę tėvai su vaikais, mokytojos ir ALB Krašto 
Valdybos pirmininkė Birulė Prašmutaitė aptaria mokytojos atvykimų.

Sydnėjuje - dar
Gavome žinią, kad “Mūsų Pastogės” 

Redakcinės Kolegijos nario Vytenio Šlio
gerio dukrai Elenai Šliogeris - Fagg ne
seniai buvo suteiktas aukštesnis akade
minis laipsnis - Master’s Degree in I Jrban 
and Regional Planning (Honours) from 
the University of Sydney. Faculty of 
Architecture, Design and Planning. Taip 
pat Elenai buvo įteikta eilė premijų, bū
tent:

- Planning Research Centre Prize už 
geriausią research dissertation in Urban 
and Regional Planning;

- Planning Institute of Australia (New 
South Wales Division) Prize už aukš- 

mclbourniškiai ir geelongiškiai į kursų už- 
baigtuves.

Projekto pradininkė - Aida Tučiūtė su 
ALB Krašto Valdybos pritarimu.

Po dviejų savaičių viešnagės Melbourne, 
mokytoja nuvyks į Adelaidę irSydnėjų.

Jau keli mėnesiai kaip būrelis tėvų 
susirenka Melbourno Lietuvių Namuose ir 
aptaria mokytojos atvykimą, programą ir 
kitus reikalus. Kaip viena mama pasakė, 
“čia man yra gera proga pasikalbėti lietu
viškai”. Galbūt ateityje panašūs kursai ga
lėtų pasikartoti kasmet. Mes patys sudary
tume irpravestumėme jų programą.

Tolimesniuose planuose yra mintis 
bandyt i atgauti lietuvių kalbos pripažini
mą kaip VCE dalyką, 'lam reikia daugiau 
mokinių visuose miestuose.

Visi vaikai kviečiami dalyvauti kur
suose. Nesvarbu, koks yra jų lietuvių kal
bos žinojimo lygis ir ar jie lanko lietuvišką 
mokyklą, ar ne. Netrukus spaudoje paskelb
sime daugiau informacijos. Prašome pra
nešti savo vaikams ir draugams apie šiuos 
kursus ir paskatinti juose dalyvauti.

Birutė Prašmutaitė

viena magistrė
tinusius sugebėjimus profesinėje prakti
koje (geriausiai atliktą praktiką) in the 
Master of Urban and Regional Planning 
programoje.

- New South Wales Department of 
Planning Prize kaip the outstanding 
graduand in the Master of Urban and 
Regional Planning programoje.

Elena Šliogeris - Fagg taip pat turi 
bakalauro laipsnį Agricultural Science iš 
to paties universiteto.

Nuoširdžiai sveikiname Eleną Šlioge
ris - Fagg gavus magistrės laipsnį ir linki
me sėkmės visuose jos darbuose.

“M.P.” Redakcija ir Administracija

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudų!
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Lietuviai pasaulyje____________
Gerbiami emigrantai, Lietuvai 

jūsų (ne)reikia

“Amerikos lietuviui” 8 metai

Domas Bartkus, 
www.DELFI.lt (sutrumpinta)

Artėjant Seimo rinkimams, vėl prade
da girdėtis garsios politikų deklaracijos, 
kad jie darys viską kas įmanoma, kad 
ekonominiai emigrantai pradėtų grįžti į 
Lietuvą, kurioje gyventi bus geriausia, kai 
įvaldžia ateis jų partija ar sąjunga. Bet šį
kart noriu padiskutuoti apie tai, ar tikrai 
dabartinei Lietuvos ekonomikai reikalin
gi tie, kurie savo noru nusprendė ieškoti 
geresnio gyvenimo už Lietuvos ribų.

Tikriausiai tik Premjeras Gediminas 
Kirkilas mano, kad Lietuvos ekonomika 
šiuo metu yra puikioje stadijoje. Visiems 
kitiems yra gana nesunku suprasti, kad 
Lietuvos ekonomikos augimas artimiau
siu metu lėtės. Taigi, susipažinkime su 
keturiais emigrantais ir pasvarstykime, ar 
jie būtų naudingi Lietuvos ekonomikai jų 
grįžimo atveju.

Jonas. Gimė ir gyveno Jonavoje. 
Sovietų laikais į mokslus nelabai kreipė 
dėmesio, nes darbo visuomet visiems 
užteko, o ir atlyginimai buvo visų pana
šūs. Nors Sovietų valdžia Jonas niekuo
met labai nesiskundė, bet visuomet norėjo 
gyventi laisvoje Lietuvoje. Atkūrus nepri
klausomybę Sąjūdžio sukeltas optimiz
mas greitai išgaravo, nes Jonui teko su
sidurti su naujomis laisvosios rinkos tai
syklėmis. Visą dešimtmetį Jonas galą su 
galu vos sudūrę, todėl kaimynams papasa
kojus apie rojų žemėje - Airiją, ponas Jo
naitis išdūmė iš gimtinės.

Petras. Atvyko į Kauną studijuoti iš 
Suvalkijos. Po studijų tuometiniame Kau
no Politechnikos institute, Petras pasili
ko Kaune ir gavo gana neblogą darbą 
vienoje iš valstybinių įstaigų. Atlyginimas 
buvo neblogas, bet Petras niekuomet 
nebuvo tikras dėl savo bei šeimos ateities. 
Atkūrus nepriklausomybę, jis nuolat gir
dėdavo viršininkus teigiant, kad jei kas 
nepatinka, gali išeiti - už durų yra eilė 
norinčių jo darbo vietos.

Prieš aštuonerius metus Petras laimė
jo žaliąją kortelę ir be ilgų dvejonių iš
vyko su šeima į JAV. Nors ir nesijautė 
Lietuvoje saugus, Petras kiekvieną dieną į 
darbą eidavo su kaklaraiščiu, o dabar dėl 
anglų kalbos stokos jis dirba tolimųjų 
reisų vairuotoju kartu su sūnumi Petriuku, 
kuris spjovė į amerikietišką mokslo sis
temą, nes jam pinigų norėjosi dabar ir čia. 
Šiuo metu Petras pinigų stoka nesiskun
džia, bet nesijaučia pilnaverčiu žmogumi.

Tokie emigrantai kaip Jonas ir Petras 
užsienyje nedirba kvalifikuoto darbo, ta
čiau pirmajam tai nėra problema, nes visą 
gyvenimą dirbo fizinį darbą. Tuo tarpu 
Petras jaučia nepilnavertiškumo jausmą ir 
praranda savo kvalifikaciją. Tikriausiai 
nuskambės gana šiurkščiai, bet nei Jonas, 
nei Petras su savo jaunuoju sūneliu, Lie
tuvos ekonomikos į šviesesnį rytojų nu
vesti nepajėgs.

Pilietis Petras norėtų ir vėl darbe ry
šėti kaklaraištį, tačiau verta abejoti ar po 
aštuonerių metų, praleistų prie sunkve
žimio vairo, jis sugebėtų konkuruoti su 
buvusiais kolegomis ir jaunaisiais spe
cialistais. Žinoma, šiuo metu Lietuvoje jie 
sugebėtų susirasti tuos pačius darbus, 
kuriuos jie dirba Airijoje ar JAV, tačiau 
abejoju, ar dauguma jonų bei petrų suge
bėtų sukurti naujų darbo vietų. Tad, to
kiems emigrantams masiškai grįžtant į 
Lietuvą, darbo paklausa augtų sparčiau 
nei darbo pasiūla ir greitai Petras išgirstų
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savo viršininką sakant, “jei kas nepatinka, 
matai duris”.

Tęskime pažintį su mūsų tautiečiais 
gyvenančiais užsienyje.

Petronėlė - Petro dukra. Ji tebuvo 
paauglė, kai jos šeima iškeitė Kauno Ža
liakalnio rajoną į vieną iš pietinių Čika
gos priemiesčių. Petronėlė nuo mažų 
dienų skyrėsi nuo savo jaunėlio broliuko 
Petriuko - ji suprato, kad mokslo šaknys 
gali būti karčios, bet vaisiai dažniausiai 
būna saldūs. Petronėlė sugebėjo [stoti j 
ekonomikos fakultetą prestižiniame 
Čikagos Universitete. Kiekvieni mokslo 
metai kainavo virš 40,000 JAV dolerių. 
Mergina mokėsi gerai, todėl gavo stipen
dijų bei valstybės paramą, tačiau baigė 
bakalauro studijas su 100.000 JAV do
lerių skola, kurią reikia atiduoti per dvi
dešimt metų.

Petronėlė norėtų grįžti į Lietuvą ir 
perteikti savo žinias gimtinėje, bet iš tėvo 
girdėjusi daugybę istorijų, kaip Lietuvoje 
žmonės gali būti neįvertinti ir darbdavių 
pažeminti, merginos netraukia mintis grįž
ti į gimtinę. Beje, Petronėlė nėra tikra, ar 
dirbdama Lietuvoje ji sugebėtų atiduoti 
banko paskolą už mokslus.

Juozas - diplomuotas Vilniaus uni
versiteto bakalauras. Juozas greitai su
prato, kad jaunam žmogui geriausios 
galimybės yra už Lietuvos ribų, todėl dar 
prieš Lietuvos įstojimą į Europos Sąjun
gą siekti magistro laipsnio išvyko į Lon
doną. Baigęs mokslus, Juozas gavo gerą 
darbą tarptautinėje korporacijoje, kuri 
vertino jo žinias ir idėjas. Aukštasis mokslas 
Jungtinėje Karalystėje nėra toks brangus 
kaip JAV, todėl Juozaitis neturėjo tokios 
didžiulės skolos kaip Petronėlė, tad po 
penkerių metų jis nutarė, surizikuoti ir 
pradėti savo verslą. Pradžia buvo gana 
sunkoka, tačiau šiuo metu viskas einasi 
gerai ir Juozas savo sprendimo nesigaili.

Būtent tokie emigrantai kaip Petro
nėlė ir Juozas yra labai reikalingi Lietu
vos ekonomikai ir nuo jų gali stipriai 
priklausyti, ar Lietuva išliks Europos Są
jungos dugne, ar taps nauju sėkmingos 
integracijos į ES pavyzdžiu. Žinoma, ne 
visos petronėlės ir juozai sugebėtų sėk
mingai iš naujo adaptuotis gimtinėje, bet 
dauguma duotų neįkainojamos naudos 
Lietuvos ekonomikai. Tai supranta ir mū
sų politikai, kurie stengiasi įtikinti per
spektyviuosius lietuvius grįžti ir tuo pa
čiu siekia prisivilioti jų balsus, tačiau kai 
kurie politikų pasisakymai skamba lyg 
eitų iš gilios provincijos, o tai pasitikė
jimo Lietuva neprideda.

Pasitikėjimo Lietuva - valdžia ir pri
vačiu sektoriumi - yra būtent tai, ko la
biausiai trūksta norint įtikinti grįžti per
spektyvius emigrantus. Mūsų yra vos trys 
milijonai, tad Lietuvai turėtų būti svar
bus kiekvienas emigrantas. Tačiau, drįstu 
abejoti, ar dabartinė Lietuvos ekonomika 
yra pakankamai stipri priglausti visus 
emigrantus.

Lietuvai šiuo metu reikia orientuotis 
būtent j perspektyvius emigrantus, kurie 
svariai prisidėtų prie solidaus šalies 
ekonomikos vystymosi. Tik tada Lietuvos 
politikai galės skristi į Londoną ar Čika
gą ir nuoširdžiai teigti, kad Lietuva yra 
pajėgi priimti kiekvieną emigrantą. Dabar 
tokios skambios deklaracijos yra papras
čiausias emigrantų mulkinimas. Visgi, dau
guma emigrantų jau atskiria tiesą nuo 
mulkinimo, tad Lietuvos politikai mulkina 
patys save, tikėdamiesi emigrantų balsų 
.artėjančiuose Seimo rinkimuose.

Gausėjant naujajai emigracijai iš 
Lietuvos, užsieniuose atsirado ir nauji 
“trečiosios bangos” leidžiami laikraščiai. 
Sėkmingiausias iš jų - Gikagoje redaguo- 
jamas ir spausdinamas savaitraštis “Ame
rikos lietuvis”, kuriam neseniai, gegužės 
4 d. suėjo 8 metai. Pradžioje ir pats lei
dėjas bei redaktorius, plungiškis Bronius 
Abrutis nebuvo tikras, ar laikraštis pajėgs 
išsilaikyti. Tačiau prenumeratorių skai
čius sparčiai augo, kartu storėjo ir pats 
laikraštis iki 12 puslapių, vėliau tapo 16,

Nuotraukoje - savaitraščio “Amerikos lietuvis” darbuotojai. Viduryje leidėjas ir 
redaktorius Bronius Abrutis.

Norvegijos lietuvių kongresas
Birželio 8 d. Norvegijos sostinėje Oslo 

įvyko pirmasis lietuviškų organizacijų ir 
visų aktyvių lietuvių Norvegijoje kon
gresas. Rengimo organizatoriai pristatė šį 
įvykį kaip pirmąjį bandymą nutiesti tiltus 
tarp įvairių Norvegijoje veikiančių lie
tuvių organizacijų. Ta proga kongrese 
kalbėjęs LR Generalinis garbės konsulas 
Norvegijoje Leon Bodd pristatė savo kny
gą „Lietuvos kova dėl nepriklausomybės“, 
kurioje aprašoma, kaip Atgimimui ir anks
tyvai Nepriklausomybei priešinosi užsie
niuose veikusios sovietinės jėgos.

LR ambasadorius Norvegijoje Alfonsas 
Eidintas savo kalboje pabrėžė, kad emig
racija tiesiog yra, jos neuždrausi, todėl 
svarbu, kad emigrantai sulauktų tinkamos 
paramos. Kaip svarbiausią rūpestį jis 
įvardijo pareigą siekti, kad lietuviai ne
dingtų Lietuvai, gerai įsikurtų ir Lietuva iš 
jų galėtų sulaukti pagalbos. Pasak amba
sadoriaus, kol kas vyrauja darbo emigra
cija, tačiau daugėja atvejų, kai emigruoja
ma dėl šeimyninių priežasčių.

Pernai darbo leidimus Norvegijoje 
gavo 13,600 lietuvių, o tai sudaro 14% 
visų išduotų darbo leidimų. Šiuo po
žiūriu lietuviai emigrantai Norvegijoje 
užima antrąją vietą po lenkų. Ambasado
riaus duomenimis, pernai išduoti ir 149 
leidimai studentams.

Savo kalboje ambasadorius neslėpė ir 
tamsiosios emigracijos pusės: iš Norve
gijos jau deportuoti 63 lietuviai, jų yra ir 
kalėjimuose (palyginimui - deportuoti 73 
lenkai, o šių Norvegijoje gyvena gerokai 
daugiau). Nusikaltėlių procentas tarp lie
tuvių imigrantų Norvegijoje išlieka labai 
didelis, dauguma deportuojami ar atsidu
ria kalėjimuose už kriminalinius nusikal
timus.

Svarbiausias kongreso tikslas buvo 
pristatyti lietuviškų organizacijų veiklą 
Norvegijoje. Jų yra : Norvegijos lietuvių 
bendrija, Norvegijos lietuvių jaunimo są
junga, Foreningen Norgc-Litauen, infor
macinis portalas www.lictuvis.no ir fo
rumai www.lietuviainorvegijoj.com bei 
www.norvegijoslietuviai.com. Kongreso 
metu buvo svarstyta organizacijų susivie
nijimo galimybė, veiklos sritys, finansa
vimas, poreikiai ir ateities planai. 
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20 ir 1.1. Kai “Amerikos lietuvis” minėjo 
savo 3-čiąjj gimtadienį, savaitraštis jau 
buvo 24 puslapių apimties.

Puslapių skaičius ir vėliau vis augo, 
laikraštyje atsirado ir spalvų. Plėtėsi ir 
bendradarbitĮ skaičius. Iš privataus buto, 
kuriame gyveno laikraščio leidėjas su 
šeima ir kartu buvo įsikūrusi savaitraščio 
administracija bei redakcija, prieš porą 
metų buvo persikelta į erdvias patalpas 
atskirame name, kur dirbama ir šian
dien. □

Norvegijos lietuvių bendrija (NLB) 
kaip vieną svarbiausių savo veiklos sričių 
ir tikslų iškėlė lietuviškos sekmadieni
nės mokyklos darbą ir plėtrą. NLB litua
nistinę mokyklą „Gintaras“ šiais mokslo 
metais lankė 22 mokiniai, joje veikia 3 
grupės. Užsiėmimai mokykloje vyksta kas 
antrą sekmadienį, o gegužės mėnesi buvo 
atkurta ir darželio grupė. Pagrindinė jos 
veikla - lietuvių kalbos pamokos, be to, čia 
organizuojami įvairūs renginiai bei šventės. 
Didžiausia mokyklos problema ta, kad ji 
veikia tik Osle, todėl daugeliui kitur 
gyvenančių lietuvių vaikų gimtosios kalbos 
pamokos lieka nepasiekiamos. Taigi 
bendrijos nariai ir mokyklos pedagogai 
paragino tėvus imtis iniciatyvos steigiant 
filialus ir plečiant mokyklos veiklą.

Kongrese savo veiklą pristatė ir nese
niai įsikūręs informacinis portalas 
www.lietuvis.no. Šiuo metu jis yra didžiau
sias lietuviškas žinių portalas Norvegi
joje, skleidžiantis lietuviams aktualią 
informaciją. Kongrese veikė keturios dar
bo grupės, diskutavusios kultūros ir 
renginių, informacijos, mokyklos bei 
teisinių klausimų temomis. Teisinė kon
greso grupė vienbalsiai priėmė sprendi
mą siūlyti Seimui įtvirtinti dvigubos pi
lietybės statusą, kuris prisidėtų prie Lie
tuvos strategijos „susigrąžinti emigran
tus“ ir leistų labiau puoselėti lietuvybę 
išeivijoje.

Kaip priemone mažinti nusikalsta
mumą, efektyviau išnaudoti kvalifikuotą 
darbo jėgą ir gerinti socialinę integraciją 
teisinė grupė pasiūlė skatinti privačius 
asmenis ir nevyriausybines organizacijas 
remti norvegų kalbos mokymą, kad jis 
būtų prieinamas kuo platesniam imi
grantų ratui. Buvo pripažintas informa
cijos apie Norvegiją, migrantų teises ir 
pareigas prieinamumo trūkumas, iškelta 
išnaudojimo problema.

Norvegijos lietuvių padėtį šiuo atveju 
galima lyginti su lenkų, kurių atstovai 
gauna informacijos iš vyriausybės lenkų 
kalba, todėl siūloma imtis iniciatyvos, kad 
atsirastų prieinamos informacijos ir 
lietuviškai.

Milda Jonikaitė,
(www.lietuvis.no, sutrumpinta)
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Bendruomenės baruose
Kompozitorius Jurgis Juozapaitis

Dr. Ramutis Zakarevičius prie plakato į koncertą.

Isolda Poželaitė - Davis AM

Kompozitoriaus Jurgio Juo- 
zapaičio kūrybos minimalistinis 
žcmčiūgėlis suskambo keturiose 
programose mūsų gražiajame 
uostamiestyje. Prie Baltijos jūros 
krantų kuriantys muzikai ma
žai težinomi Australijoje. 'Ibdėl 
Australian Chamber Music ren
ginys pritraukė ypatingai daug 
muzikos mylėtojų į Angel Place 
koncertų sale.

Joje, mano supratimu, gera 
akustika ir vieta parteryje dar 
labiau paakino smalsumą ir ne
rimą kuo greičiau išgirsti kom
pozitorių veikalus iš Lietuvos, 
draugiškų šalių ir Japonijos. O 
su Japonija Lietuva irgi turi ryšį!

Jurgio Juozapaičio kūryba, 
susidomėjau dar Adelaidėje, 
kur sudarydavau “Lithuanian 
Classical. Romantic and
Contemporary Music Hour” kelioliką me
tų pcr5UV radiją. Margaret Pocius talkino 
kaip pranešėja anglų kalba, o “ įrašus” trans
liacijai sudarydavo daug sugebančių drau
gų. Darbo vizito Lietuvoje metu, man 
buvo dovanota daug plokštelių su lietu
vių kompozitorių kūriniais, jas papildė p. 
Varno iš Melbourne - Adelaide įrašytos 
kasetės bei solistės ir chorvedės Genovai
tės Vasiliauskienės įdainuotos operų ari
jos. Dėka šių pasišventusių prietelių Ade
laidėje (Pietų Australijos sostinėje) sek

madieniais skambėdavo lietuvių kompozi
torių muzika. Tai buvo pradžia. Paskui pa
stoviai gaudavau ir daugiau lietuvių kom
pozitorių muzikos, kurią vis galėdavau 
pakeisti su jau grota ir girdėta muzika. 
Gavau net iš vieno australų klausytojo 
malonų laišką ir neblogu atsiliepimu 
apie apie muzikos atranką.

Tiek prirašiau, o kodėl? Matote, esu 
net neapsitrynusi muzikos įsisavinime. Mu
ziką girdžiu ir matau vaizdinėje plotmėje, 
tai yra - jos spalvas, niuansus, judesius, 

ritmus. Gal todėl man Juozapaičio muzi
ka tokia artima.

Greit šviesos priblėso, į sceną išėjo 
orkestras, svečias dirigentas ir pirmasis 
smuikas - John Storgards iš Suomijos. 
Ansamblis nedidelis-vien styginiai instru
mentai (13), betgi kokiais garsais jie su
gebėjo stebinti publiką: kartais girdėdavom 
mušamųjų ritmą, o kartais kone klarneto 
tembro melodiją vien iš styginių instru
mentų. O garsų intensyvumas įvairavo nuo 
švelniausio piano pianissimo iki forte 
fortissimo. Orkestras ir StorgArds (kaip 
solistas) nepagailėjo energijos, net šeši jo 
smičiaus pluošto ašutai nutrūko ir vieno 
alto smuiko smičius taip pat nukentėjo.

Koncertas prasidėjo Jurgio Juozapaičio 
“Perpetuum Mobile” kūriniu. Trijų orkes
tro čelistų hipnotizuojančiu ritmu ir švel
nia pirmojo smuiko varijacijų nuoroda. 
Kas mane suintrigavo, tai čelistų prisitai
kymas prie pirmojo smuiko garso įvairu
mo. Įstojus kitiems muzikos instrumen
tams, čelistai ir toliau tęsė ritmą, bet su 
pertraukomis. Tada kiti muzikos instru
mentai perimdavo jų ritmo tęsinį, taip kad 
judesys nesustojo. Žavėjo taipogi pirmųjų 
smuikų ir altų varžybos, grodamos švie
sias, bet skirtingas varijacijas, į kurias įsi
terpdavo tamsesnių niuansų, sodresni trijų 
čelo tarpiniai varijacijų garsai. Tada kon
trabosas perimdavo ritmo tąsą. Visumoje 
tai buvo maloni, spalvingų niuansų, nesu
stojančio ritmo, garsų darna ir muzikinės 
medžiagos įtampa. Pagaliau Juozapaičio 
“Perpetuum Mobile” pasibaigė plonyčiu 
pirmojo smuiko aiktelėjimu, nutaikytu j 
padanges. “Perpetuum Mobile”, o gal 
“aktyvaus pulso” kūrinys, sukurtas 1988 
m., sustojo. Argi? O gal jis tęsiasi kitoje 

dimensijoje, kitose plotmėse? Katučių 
audra patvirtino kūrinio sėkmę. Juk, 
išskyrus gal tik kelis klausovus. Jurgio 
Juozapaičio kūryba publikai buvo nepažįs
tama ir, matyt, maloni staigmena.

Suomio Eero I lamecnnicmi “Chamber 
Concert iš keturių dalių - Andante, Allegro, 
Adagio ir Allegretto, ma molto encrgico - 
maloniai nustebino kompozitoriaus in
dividualiu braižu, dosnumu solistams ir 
orkestrui. Jis jiems davė galimybę įterpti 
savo improvizacijas į jo veikalą. Tuo mo
mentu geriau suvokiau ir koncerto pava
dinimą “Audacious” (drąsus, ryžtingas, 
rizikuojąs). Visos trys lietuviškos prasmės 
tiko suomio kompozitoriaus kūriniui.

Po to buvo pauzė. Gera proga atsi
palaiduoti nuo sieloj kilusio šurmulio.

Trečias koncerto muzikinis opus buvo 
japono Toshi Ichiyanagi.

Koncerto programoje pavadinimas 
“Interspace” (viena sfera pasiekianti kitą 
ir per jas kompozitoriaus muziką pasiekia 
publiką) Kadangi man kūrinys tik vieną 
kartą išgirdus paliko gan neaiškų įspūdį - 
tai nedrįstu pareikšti savo nuomonės.

Programos pabaigoje vėl girdėjome 
suomio kompozitoriaus Jean Sibelius 
I mpromptu for String Orchestra - after the 
impromtus for Piano Op. 5, 5 and 6 
composed in 1893/94 for St ring Orchestra.

Publika išreiškusi savo pritarimą po 
Šiaurės žvaigžde kuriantiems kompozito
riams ir padėką gerai grojusiam orkestrui 
bei dirigentui ir maestro John Storgards, 
pradėjo pamažu skirstyt is.

Man koncertas labai patiko, nes sma
gu buvo išgirsti ką nors negirdėto ir 
nesitikėto.

□

Maksvytienė Atostogos Vietname
Tęsinys. Pradžia “MP” nr.24.

Gatvės pabaigoje yra didžiulis skve
ras, oužjo prezidento rūmai,pastatyti 1906 
m. Indokinijos gubernatoriui. Dabar jie 
naudojami oficialiems priėmimams.

Kitoje gatvės pusėje yra pastatas, kuris 
(pagalžemėlapį) turėtų būti I lo Chi Minh 
mauzoliejus. Matėsi balta uniforma vil
kinti sargyba. Nutarėm, kad neisim. Už 
mauzoliejaus yra Ho Chi Minh namas, 
toliau parkas ir Ho Chi Minh muziejus. 
Mums bestudijuojant žemėlapį prisitatė 
du “tipeliai” su motociklais ir sako:“vis- 
kas dabar uždaryta, mes jus nuvešim į ki
tą šventyklą, jūs tikriausiai, australės? 
Australia good.”

Pasižiūrėjau, kitoj pusėj prie namų yra 
sargyba, atrodo, bus saugu. Sakau: “vietoj 
važiavimo nufotografuosiu, jei leisi atsisės
ti ant motociklo”.

Man atsisėdus, jis pradėjo važiuoti. Tuo 
tarpu Jolanta fotografuoja. Prašau sustoti, 
o jis juokiasi ir važiuoja toliau. Pagaliau 
apsukęs ratą grįžo atgal. Dar jie norėjo 
pasikalbėti, bet mes apsisukę per gatvę 
nuėjom pas sargybinį paklausti, kaip nu
eiti į vienos kolonos šventyklą. Kol mes 
aiškinomės, tie “tipeliai” dingo. Tad per 
aikštę pasukom į muziejų ir štai - mūsų 
vienos kolonos šventykla ir kas svarbiau
sia, viskas atidaryta. Nežinau, kur jie būtų 
mus nuvežęl

Pagodą pastatė imperatorius Ly Thai 
Tong. Yra sakoma, kad jis susapnavęs 
gailesčio deivę Quan The Am Bo Tat, 
sėdinčią lotoso žiede. Ji dovanojusi jam 
vyriškos lyties kūdikį. Imperatorius, ne
turėdamas įpėdinio, vedė neturtingą mer
gaitę ir susilaukė sūnaus. Atsidėkodamas 
jis pastatė šią medinę šventyklą ant vieno 
akmens kolonos, kuri yra 1.25 m. diametro, 
ir yra lotoso žiedo formos. Tai nekaltybės 
simbolis, kylantis iš nusivylimo jūros. Ji 
lyg paukštis stovi mažame tvenkinyje, 
paskendusi lotoso žieduose. Statūs laiptai
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veda j paslaptingi), tamsią uolos pavidalo 
šventyklą, kurioje slepiasi maža, auksinė 
deivės statulėlė.

Pasižiūrėjotn, kad sau lė jau slenka į va
karas ir pagalvojom, kad gal geriau sukti į 
namus. Prie vartų bananų pardavėja man 
voži savo šiaudinę trikampę ant galvos, 
naščius su bananais - ant pečių ir juokiasi 
atkišus ranką. Ką darysi, paduodu Jolan
tai savo foto aparatą, sakau fotografuok, 
vistiek reikės mokėti - taip ir buvo. Iš
vaikščiojusios visą dieną galvojam, gal rei
kia pataupyti kojas, namo važiuosim, bet 
kokiom priemonėm? Aišku, pigiausia - 
motociklu. Susėdom, vairuotojas priekyje, 
Jolanta už jo, o likusi sėdynės dalis - man. 
Kelias pilnas motociklų: tėvai, susisodinę 
kelis vaikus, šeimos su pirkiniais, vienas su 
keturiais paršiukais, pririštais užpakalyje 
prie sėdynės, ir priekyje prie vairuotojo sėdi 
du maži vaikai.

Skriejam ir mes. Viena ranka apkabi
nus Jolantą, tiesiog prilipus prie jos, kita 
ranka laikau vėjo blaškomą kepurę. Jei 
pasitaiko koks pėsčiasis, apsukant gra
žiais pusrutuliais ir toliau nardom lyg no
rėdami užmegzt prakiurusio tinklo skyles, 
kad niekas neišsprūstų iš šios kunkuliuo
jančios žmonių masės.

Sekantį rytą išėjom j kitą miesto pusę 
prie Hoy Tai ežero pažiūrėti Vietnamo 
seniausios Tran Quoc Pagodos. Graži 
medžių alėja veda prie centrinio bokšto. 
Pati pagoda stovi ant ežero kranto. Rau
donų plytų bokšto nišose - mažos baltos 
Budos skulptūrėlės. Kieme - 1639 m. 
pastatyta plokštė, kurioje aprašyta tos vie
tos istorija. Tarp medžių - paslaptingi 
vienuolių kapai, koplytėlės. Kitoje ežero 
pusėje matėsi Ha Noi didieji viešbučiai, 
restoranai, plaukiojantis golfo “driving 
range”. Apžiūrėję pakrantes pėsčios 
pasukom miesto link. Kiek paėjus vaizdas 
keičiasi: didieji viešbučiai dingsta, atsi
veria skurdžios siauros gatvės, ant Sali

na Noi viešbutyje su aptarnaujančiu personalu.

gatvių kirpyklos, šalia jų - senų motociklų 
dalys, batsiuviai. Perėjus geležinkelį ir vėl 
medžių alėjos, miesto centras. Sušilę, pa
vargę grįžom į viešbutį. Čia radom patį 
viešbučio savininką. Pasiūlęs vietnamie- 
tiškos arbatos, pats prisėdo pasikalbėti.

Pastebėjau, kad dauguma vietnamie
čių mėgsta kalbėti apie pinigus. Viešbučio 
savininkas 33 metų, nevedęs, gyvena už
miestyje su tėvais, yra anglų kalbos mo
kytojas, turi tris viešbučius, iš jų vienas 
trijų žvaigždučių. Kaip mokytojo, jo alga 
yra 400 JAV dolerių per mėnesį, paprasto 
darbininko - $100, maistas - $2 dienai, 
motociklas - $ 1000, bet namų nuomos la
bai aukštos, dažniausiai visi nuomoja tik 
kambarį, kurio kaina $40 mėnesiui. 
Viešbučio savininkas sakė, kad kai sutau
pys $10,000 JAV dolerių, tada vesis.

Vakare traukiniu išvykome į Lao Cai 
miestelį, esantį Kinijos pasienyje. Jis išsi
dėstęs 650 m. aukštumoj, Hoang Lien kal
nų papėdėje, smarkiai nukentėjęs nuo 
kiniečių invazijos 1979 metais. Nors jame 
yra daugnaujų pastatų, bet jis labai nejau
kus, ypač naktį, mažai apsšviestas.

. S

Mūsų traukinio “soft sleeper” (nežinau 
kaip atrodo “hard sleeper”) kajutė buvo 
skirta keturiems. Joje dviaukštės lenty
nos, apie trijų colių storumo čiužinys, 
plona pagalvė, užsiklojimui - užvalkalas. 
Švara - su klaustuku. Prausykla - viena 
keliems vagonams, nes kitos, atrodo, ne
veikia. Šios irgi geriau nevartot. Mūsų 
kajutėje buvo dvi mergaitės iš Izraelio, la
bai malonios, jau mėnesį keliaujančios po 
Aziją.

Aš gavu viršutinę “lentyną”. Šaltas vė
jas iš vėsintuvo pūtė tiesiai į mane. Gerai 
kad turėjau pasiėmusi šiltesnius rūbus, tad 
ištuštinau savo kuprinę. Prieš traukiniui 
pradedant važiuoti konduktorius, patikri
nęs bilie tus, uždarė duris. Vidurnaktį viena 
žydaitė atsikėlė eiti į tualetą. Ji niekaip 
negalėjo atidaryti durų. Visos sukibusios 
traukiam, stumiam - niekas neatsidaro. 
Pagaliau supratom, kad reikia paspausti 
rankeną ir tuo pačiu metu stumti duris j 
lauką bei traukti į šoną. Labai paprasta', kai 
žinai.

Tęsinys kitame MP nr.

Įsų Pastogė Nr. 26, 2008.07.02, psl. 5

5



Paneigia gandus apie a.a. arkivyskupą Marcinkų
Specialiai Vatikano Radijas.

2008-06-26

Italų spauda gana daug dėmesio skyrė 
šiomis dienomis išplatintai informacijai, 
pasak kurios prieš dvejus metus miręs 
lietuvių kilmės arkivyskupas Paulius 
Marcinkus prieš 25 metus liepęs pagrobti 
paauglę, Vatikano tarnautojo dukrą, Ema- 
nuela Orlandi. Sensacingą gandą pakar
tojo ir tarptautinė žiniasklaida. Nuo jos 
bando neatsilikti ir „Lietuvos Rytas“, kuris 
pateikia ganėtinai šališką interpretaciją, 
kai kuriuos faktus visiškai nutylėdamas.

Pirmiausia primename šios skaudžios 
ir painios istorijos kontekstą. 1983 metų 
birželį Romoje dingo be žinios penkiolik
metė mergina Emanuela Orlandi. Kadangi 
jos tėvas dirbo Vatikane, greit pradėta kal
bėti apie pagrobimą ir tariamus reikala
vimus mainais už merginos gyvybę pa
leisti iš kalėjimo i popiežiaus gyvybę pa
sikėsinusį teroristą. Kiek vėliau atsirado 
gandų ir apie tais laikais Romoje veiku
sios nusikaltėlių gaujos „banda dclla 
Magliana“ dalyvavimą merginos pagro
bime. Tačiau Italijos prokuratūrai nepa
vyko nei nustatyti, kad mergina tikrai bu
vo pagrobta, nei patvirtinti jos dingimo 
fakto sąsajų su pasikėsinimu į popiežiaus 
gyvybę. Iki šios dienos taip ir liko neaišku 
koks buvo vargšės merginos likimas.

Naujas gandas kilo šiomis dienomis, kai 
buvo minimos Emanuelos Orlandi din
gimo 25 metinės. Iš prokuratūros Į spaudą 
nutekėjo žinia, kad Emanuelos Orlandi 
bylą tiriantiems prokurorams prisistatė 
minėtos anais laikais Romoje veikusios 
gaujos „banda dclla Magliana“ vadeivos

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP” nr.5.

Neužmirškite
Valančiaus
Tą vasarą jau 

buvo prasidėjusi
Gorbačiovo kampanija prieš girtavimą. 
Įvesti visokie suvaržymai, pvz. profesūrai 
uždrausta susėsti prie alučio su studen
tais. Kaip visi nauji įsakymai, taip ir šis bu
vo stropiai vykdomas.

Tą pavasarį brolio sūnus Vytukas bai
gė universitetą. Nuėjom į diplomo įteiki
mo iškilmes. Studentai buvo numatę po 
iškilmių dar neoficialiai atsisveikinti su 
savo dėstytojais ir viename restorane buvo 
užsakę kambarį bei vakarienę, aišku su 
išgėrimu. Dekanas, tą žinodamas, po savo 
kalbos pridėjo: “Aš žinau, kad jūs esate su
organizavę vaišes, bet, deja, nė vienas 
dėstytojas jose negalės dalyvauti. Aš lin
kiu jums gerai pasilinksminti, bet besi
linksmindami neužmirškite ir Valančiaus”.

Man, klausantis tos kalbos, buvo aiš
ku, kad dabar Lietuvoje-jei ne visi, tai 
bent studentija, - gerai žino apie vyskupą 
Valančirj ir jo kovą su girtuokliavimu.

Mes irgi Valančiaus nepamiršome. Su 
diplomantu Vytuku ir jo sūnum Gabriuku 
nuėjome papietauti j “Seną rūsį” - vieną iš 
daugelio įdomių kavinių, įrengtų senų na
mų rūsiuose. Gaivinomės lietuviška gira.

Futbolas
Tą pačią dieną su Vytauto žentu Sta

siu ir jo draugu Povilu nuėjom pažiūrėti 
futbolo. Man futbolas visai neįdomu, bet 
Stasys pasakė, kad žais “Žalgiris” su Le
ningrado komanda ir gali būti didelės 
muštynės. Aš jau buvau girdėjusi, kaip 
aistringai lietuviai palaiko savo koman
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Arkivyskupas Paulius Marcinkus.

meilužė Sabrina Minardi. Pasak jos duo
tų parodymų, tai arkivyskupas Marcin
kus, tuometinis Vatikano banko vadovas, 
paprašęs gaujos vadeivos pagrobti Ema- 
nuelą Orlandi. Vėliau mergina buvusi nu
žudyta ir, kartu su kitu pagrobtu nužu
dytu vaiku, užbetonuota viename mies
telyje netoli Romos.

Spaudai tai iš tiesų didelė sensacija. Vi
si puolė šaukti apie baisųjį Marcinkų ir 
tik nedaugelis atkreipė dėmesį į tai, jog 
dviejų vaikų, apie kuriuos kalbama mi
nėtos moters parodymuose, dingimo da
tos skiriasi maždaug dešimčia metų. Pro
kuratūra skeptiškai vertina šiuos paro

dą, ypač jeigu jie žaidžia su rusais. Rimu
tės sūnus Rytis buvo pasakojęs, kaip jis per 
naktį filmavosi “Herkaus Manto” 
pastatyme. (“Tai kas tu buvai?” - paklau
siau. “Kartais prūsas, kartais kryžiuotis”. 
“Ar nepavargai per naktį?” “Ne. Mus 
"nušauna”, paskui mes gulim per naktį 
miške, o aš tai ir užmiegu”). Po vieno to
kio filmavimosi Rytis nuėjo į lietuvių - ru
sų futbolo rungtynes. Tokiu atveju milicija 
labai stropiai žiūri, kad publikoje nebūtų 
“chuliganų”, kurie galėtų sukelti muštynes. 
Po kelių minučių atėjo milicininkai ir liepė 
Ryčiui išeiti.

“Kodėl?”
“Nes tu chuliganas”.
“Aš ne chuliganas”, - atsakė Rytis ir 

parodė jiems leidimą nešioti ilgus (iki 
pečių) plaukus, reikalingus filmavimui.

Sovietų Sąjungoje ilgi plaukai buvo 
“chuligano” ženklas. Milicininkai jo nesu- 
ėmė, bet iš stadijono liepė išeiti.

Dabar man buvo labai Įdomu pamatyti 
rungtynes, chuliganus ir muštynes. Deja... 
Pirmos trys eilės aplink visą stadijoną 
buvo užimtos kareivių. Žaidimas buvo labai 
ramus ir neįspūdingas. Visi žaidė blogai, ir 
tiesiog nebuvo kaip ką palaikyti. Tik 
Stasys visą laiką šokinėjo, kad teisėjas ak
las, kad nemato pastūmimų ir 1.1. Rezulta
tas buvo t): 0.

O!
Jaunimo kongresui Australijoje Algis 

buvo pagaminęs marškinėlių su Čiurlio
nio portretu. Aš tų marškinėlių buvau at
sivežusi į Lietuvą ir vienus padovanojusi 
broliui. Vytautas nuėjo j Kompozitorių 
Sąjungą ir sutiko Balakauską. Balakaus
kas pamatė MKČ marškinius, bakstelėjo 
pirštu ir sako: “O!”

Vytautas bakstelėjo į Balakausko “Chi
cago” marškinėlius ir sako: “Ir tavo - O!”

Bet tavo du “OI”, - sako Balakauskas ir 
klausia: “Nejaugi mes tokius pradėjome 
gaminti?”

Čia Australijos gamyba”, - sako

lš Redakcijos pašto
Gerb. Redaktore,

Antradienį, birželio 17 dieną, per 
Sydnėjaus SBS Radijo lietuvišką valandėlę 
girdėtas pranešimas, skirtas buvusiems 
Vietinės Rinktinės kariams, buvo keturių 
savaičių senumo. Knyga jau seniai išsiųsta 
ir gauti pinigai. Pranešimas paskelbtas be 
mano prašymo ar sutikimo.

Komentaras dėl Bendruomenės pra
nešimų per radijo valandėlę. Mano ma
nymu, turi būti paskelbiama, koks rengi
nys vyksta, data, valanda, vieta ir kas 
renginį ruošia. Visam kitam-kas blynus 
kepė po renginio ir 1.1.-yra mūsų spau
da. Aržinote, kad skaitant koresponden
cijas per radijo valandėlę, nelieka laiko 

dymus, nors pažadėjo reikalą atidžiai iš
tirti. Įskaudinta ir Orlandi šeima, kurios 
vardu apgailestavimą dėl spaudos lengva
būdiškumo pareiškė dingusios merginos 
sesuo.

Pareiškimą paskelbė ir Šventojo Sosto 
spaudos salė. Jame pirmiausia apgailes
taujama, jog iš prokuratūros įspaudą pa
tenka nepatikrintos žinios, kurių konfi
dencialumą prokuratūra privalo saugoti. 
Reiškiamas taip pat apgailestavimas, kad 
be elementaraus kritiškumo skelbiami 
kaltinimai, kurių pažėrė visiškai nepati
kimas asmuo. Be to, baisūs kaltinimai 
metami mirusiam žmogui, negalinčiam 
reaguoti į šmeižtą. Toks sensacijų vaiky
masis niekaip nesuderinamas nei su 
rimtumu, kurio pagrįstai tikimasi iš ži- 
niasklaidos, nei su profesine etika. □

Vytautas.
“Tada sakysiu - trys OI”, - pareiškė 

Balakauskas.
Sv. Kazimieras - partietis?

Tik ketvirtą kartą būdama Lietuvoje 
prisiverčiau užeiti į šv. Kazimiero bažny
čią, kuri buvo paversta ateizmo muzie
jumi - vis dėlto reikėjo pamatyti, kas 
daroma su mūsų šventovėmis. Tik įėjus, 
žiūriu, kad netoli durų sėdi prie stalelio 
moteriškė ir pardavinėja bilietėlius į tą 
muziejų. Sėdi ir pati sau kikena - o tai 
Lietuvoj retas dalykas, žmonės retai šyp
sosi. O ji sėdi pati viena ir negali susilai
kyti nesijuokus. Paprastai Lietuvoje žmo
nės su nepažįstamais nepradeda kalbų, bet 
jai, matyt, taip rūpėjo papasakoti, kad ji 
man pradėjo: “Na ir kvailų žmonių yra!”

“Kas atsitiko?”, - klausiu.
“Na tik pagalvokit! Ateina čia kaž

koks, matyt iš Rusijos kaimo atvažiavęs, 
ir perka bilietą. Dairosi aplinkui ir mato, 
kad gi čia labai gražu - ant lubų ir sienų 
paveikslai, skulptūros - ir klausia: “O kie
no gi čia tas namas?”

Aš jam ir sakau: “Čia Kazimiero”.
O jis vėl apsidairė, apsidairė ir sako: “O 

kas tas Kazimieras? Ar partietis koks?”
Čia ir aš pradėjau juoktis - vargšas 

sovietinis mužikėlis - jei kokį gražesni na
mą pamato, tai vis partijos nariams pri
klauso. Taip ir kikenau tą ateistinę parodą 
apžiūrinėdama, dideliam pasipiktinimui 
vadovės, atėjusios su moksleivių grupe.

Gi parodoj - primityvieji tikėjimai 
gražiai dalykiškai paaiškinti, bet kas kita, 
kai prieinama prie krikščionybės - ten 
eksponatų parinkimas, sugretinimas ir 
paaiškinimas įtaigoja į religiją žiūrėti su 
pašaipa ir panieka.

Mazgėliškis
Mazgėliškio vienkiemyje, Gedimino tė

vonijoj netoli Kupiškio, dar gyveno jo 
pusseserė Janytė Karazijaitė-Aleknienė. 
Nors dabar tai buvo kolūkis, žmonės gy
veno senuose vienkiemių pastatuose, ir 
labai norėjom ten nuvažiuoti. Apie Ovirą 

net trumpiems pranešimams. Pasigailė
kite tų, kurie neturi balso....

Antanas Kramilius

Sydnėjaus lietuvių 
dėmesiui

Mus aptarnaujantis kun. Jonas Stan
kevičius yra perkeltas į Beilingen mies
telį, 500 km nuo Sydnėjaus. Nežiūrint 
silpnos sveikatos, jis suranda laiko ir ga
limybių atvažiuoti į Sydnėjų atlaikyti lie
tuviams mišias.

Sydnėjaus tikintieji, nepamirškite, kad 
kunigas Jonas mokosi kalbėti lietuviškai, 
kad Dievo žodį galėtų mums perduoti 
mūsų gimtąja kalba ir patarnauti laido
tuvėse. Gausesnis dalyvavimas lietuviš
kose pamaldose yra mūsų visų tikinčiųjų 
reikalas, ne tik kunigo Jono.

Parapijos Taryba

Ryšium su Pasaulio Jaunimo Suvažia
vimu ir Popiežiaus atvykimu į Sydnėjų, 
pamaldos Sydnėjaus lietuviams sekmadie
nį, liepos 20 dieną, yra atšauktos kaip ir 
kitose parapijose. Prašome apie tai infor
muoti savo artimuosius ir pažįstamus.

Parapijos Taryba

When's the last time 
youwentto 
www.ALJS.org ? 
The young'uns have 
been busy! ALJS

nė nepagalvojom, nuėjom tiesiai pas 
Petronį, tuo labiau, kad jis buvo kupiškė
nas ir su Gediminu sutiko, kad “kupiškė
nai gerižmanas, gražūs jų nameliai”. Pe
tronis nelabai labai norėjo leisti, bet vis 
dėlto leido, tik paklausė, ar mes turėtume 
vietos automobilyje ir vienam iš “Tėviš
kės Draugijos” narių.

Aš pasakiau: “Bet mes važiuosime iš 
Kauno su Gedimino švogeriu, komunistu. 
Nejaugi jūs nepasitikit savo partijos na
riais?”

Petronis tuoj susigaudę: “Tai jūs važiuo
site ne iš Vilniaus? Ne jūsų brolio mašina? 
Na gerai, važiuokite, tik be nakvynės. Jei
gu jus kas.sustabdys, sakykite, kad suderin
ta su manim”. Bet ta pačia proga jis man 
pasiūlė pasikalbėti su “Gimtojo Krašto” 
redaktorium Kuckailiu. Negalėjau nesutik
ti, ir taip atsirado mano antras interviu su 
“Gimtuoju kraštu”.

Gavę tokį leidimą, su Jonu ir Laime iš
keliavome pas Janytę. Jonas jokių nukrypi
mų iš nustatyto kelio nepripažino, net 
mažos užtvankėlės neleido nufotografuo
ti, nes tiltų ir užtvankų fotografuoti nega
lima. Prie Kupiškio bažnyčios susitikom 
su Janytės broliu Poviliuku. Buvo ten dar 
kažkoks žmogus, kuris gan įdėmiai mus 
stebėjo. Gediminas tuoj nuėjo prie jo ir 
paklausė: “Ar mes pažįstami?”

“Ne”.
“Tai kodėl jūs taip žiūrite į mus?”
Žmogus nieko neatsakė, bet nuo baž

nyčios nepasitraukė. Poviliukas pasiūlė 
nueiti ant Kupiškio piliakalnio. “Jeigu nori, 
tegul seka”, - pasakė.

Niekas mūsų nesekė, užlipom ant pilia
kalnio, pavaikščiojom, paskui nuvažiavom 
į Karazijų sodybą. Dabar, žinoma, tai jau 
buvo Aleknų sodyba ir net ne Mazgėliškio 
vienkiemis, o Žaidelių kolūkis. Kai po 
kelerių metų vėl buvau Mazgėlišky, dalis 
Karazijų pievų jau buvo po vandeniu. Ant 
Lėvens buvo pastatyta užtvanka ir 
vienkiemis buvo ant Kupiškio marių kran
to, su savo nuosavu paplūdimiu.

Tęsinys kitame MP nr.
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XXV Australijos Lietuvių Dienos 
_ ir Sporto Šventė Sydnėjuje

^ALosYDNEvaooe Programa
Gruodžio 85 d., penktadienis

10 a.m. - 6 p.m. - Sporto klubų registracija (Liet. Klubas Bankstown)
Gruodžio S 7 d., šeštadienis

10.30 a.m. - Atidarymo šv. Mišios (St. Joachim’s bažnyčia, Lidcombc)
I. OOp.m. - ALI) ir Sporto Šventės Atidarymas (Bankstown Basketball

Stadium, Third Av., Condell Park)
4.00 p.m. - Lėlių teatras “Seku, seku pasaką” (Liet. Klubas Bankstown)
7.00 p.m. - Susipažinimo Vakaras (Liet. Klubas Bankstown)

Gruodžio as d..sekmadienis
9.00 a.m. - Sporto varžybos (Bankstown B’ball Stad., Condell Park)
II. 00 a.m. - Meno ir Tautodailės parodos oficialus atidarymas

(Bankstown Town Hall, cnr. Rickard and Chapel Roads).
11.30 a.m. - Pamaldos (St. Joachim’s bažnyčia)
4.00 p.m. - Lietuvos Baleto Bičiulių popietė (Bankstown Town Hall)
7.30 p.m. - Jaunimo Talentų Vakaras (Bankstown Town Hall)
9.00 p.m. - Meno ir Tautodailės parodos uždarymas

Gruodžio S3 d., pirmadienis
8.30 a.m. - Taut, šokių repeticija (Bankstown B’ball Stad., Condell Park)
9.00 a.m. - Krašto Tarybos suvažiavimas (Liet. Klubas Bankstown)
9.30 p.m. - Choro repeticija (Lietuvių Klubas Bankstown)
10.00 a.m. - Sporto varžybos (Bankstown B’ball Stad., Condell Park)
2.00 p.m.- Dainos ir Literatūros popietė (Liet. Klubas Bankstown)
6.30 p.m. - Tautinių Šokių Šventė (Bankstown B’ball Stad., Condell

Park)
Gruodžio 30 d., antradienis

9.00 a.m. - Chorų repeticija (Bankstown Town Hall)
9.00 a.m. - Krašto Tarybos suvažiavimas (Lietuvių Klubas 

Bankstown)
10.00 a.m. - Sporto varžybos (Bankstown B’ball Stad., Condell Park)
2.00 p.m. - Mokytojų suvažiavimas (Liet. Klubas Bankstown)
6.30 p.m. - Dainų Šventė (Bankstown Town Hall)

Gruodžio 31 d., trečiadienis
9.00 a.m. - Krašto Tarybos suvažiavimas (Lietuvių Klubas)
10.00 a.m. - Sporto varžybos (Bankstown B’ball Stad., Condell Park)
2.00 p.m. - ALI) ir Sporto Šventės uždarymas (Bankstown B’ball 

Stad., Condell Park)
8.00 p.m. - Naujų Metų Balius (La Luna Lounge, Condell Park)

Sausio 1 d., ketvirtadienis
12.00 noon- AtsisveikinimoIešminė(?)

Sausio 0 d., penktadienis
“Sutaro” koncertas, Lietuvių Klubas Bankstown.

Sausio 3 - 1 □ d.
Australijos lietuvių skautų Rajoninė stovykla.

In memoriam
AfA Alfonsas Mikalauskas

1925.01.24 - 2008.05.01

Komunizmo nusikaltimų tyrimo paramos fondas 
The Communism Crimes Research Foundation

Padėka
Gerb. Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdybai

Vykdydami komunizmo nusikaltimų tyrimus ir jų viešinimą siekiame 
istorinės tiesos ir teisingumo, tikime, kad tai pasitarnaus ateities kartoms. Tačiau 
šis darbas be geradarių - rėmėjų nuoširdžios pagalbos neįmanomas.

Nuoširdžiai dėkojame Jums už paramą $AUS 200, kurią skyrėte knygos 
“Komunizmas - (Tarptautinį tribunolą” anglų kalba išleidimui.

Linkime stiprybės įgyvendinant prasmingus darbus, lai pildosi Jūstj troš
kimai ir geri sumanymai.

Su dėkingumu ir pagarba,
Artūras Flikaitis

Fondo valdybos vardu, pirmininkas

Alfonsas Mikalauskas, also known as 
Tėvelis (to his children), Papa (to his 5 
grandchildren) and Alfie & Alfa to his 
many friends.

Alfonsas was born in Pušalotas, 
Lithuania on 24 January 1925 to Karolis 
and Paulina Mikalauskas.

At the age 17 Alfonsas left home to join 
the Lithuanian Army as he wanted to help 
protect his homeland. Sadly, this is the last 
time his parents were to see him as the 
outbreak of war was to change many lives.

Unfortunately, his squad was captured 
by the Germans and all the Lithuanian 
soldiers were forced to become members 
of the German Army. During his time with 
the German Army he witnessed and 
survived the horrific bombing of Dresden.

He was eventually captured by the 
Russian Army and has many times 
recounted how he and other Lithuanians 
were lined up to be shot. He recounted 
how he looked at his body and wondered 
where the bullets would pierce as a Russian 
General came and told them that it was 
their lucky day as it appeared that the war 
was over. They were led back to their 
compound but once he realised that they 
would be sent to Siberia instead, he 
orchestrated an escape. I le and a number 
of the other prisoners managed to escape 
into the forest that night. One of his escapee 
partners lives in Adelaide and was able to 
speak to him a few weeks before his death, 
where they recounted this experience.

After the war, whilst at the Displaced 
Persons Camp in Wiesbaden, Germany, 
he met his future wife Nijolė Makarovaitė. 
After meeting Nijolė, Alfonsas changed 
his plans from going to America and 
followed Nijolė and her family to 
Australia. They arrived in 1949 and were 
married later thatyear. After working hard 
they bought a property with a tiny 4 room 
house in Fairfield.

On Alfonsas birthday in 1952 he 
celebrated the birth of his son Mindaugas. 
In 1954 they again celebrated with the 
birth of a daughter Rūta.

In the late fifties he began to build his 
drcam house on his property and lived 
there for the rest of his life. This showcased 
his many talents not only as a handyman/ 
builder but as a dedicated hard-working 
man as he built the house during his free 
time.

His talents extended to the creative 
side as he loved to paint, particularly 
landscapes. He also developed a passion 
for creating images on copper. Some of 
his copper work has been sent Lithuania.

Unfortunately, the war and economics 
prevented him from any formal study in 
the arts.

He was also an avid gardener and had a 
great love for orchids. I Ic enjoyed growing 
vegetables as well.

He spent most of his working life at 
Cable Makers, Liverpool where he 
showcased his innovative talent by 
developing a special process for the cables 
he worked with, which resulted in the 
company maintaining a major project.

Although he never saw his parents 
after the age of 17 he did return to his 
homeland on two separate occasions, once 
with Nijolė in the late eighties and again 
on his own in 1999, when he saw his older 
sister for the last time.

In 1992 his beloved wife Nijolė passed 
away and he spent the rest of his life living 
on his own, fiercely independent and on 
his own terms whilst still helping his family 
and friends in anyway that he could.

He was an easygoing person who made 
many friends during his life. Although he 
suffered from several health issues later in 
life he rarely complained and moved on as 
best he could. Even the doctors and nurses 
at the three hospitals he was in commented 
on what a lovely man he was.

He was fiercely loyal to his family and 
generous with his time and support, always 
wanting the best for them. He was greatly 
loved by all.

Throughout Iris life Alfonsas remained 
fiercely loyal to his Lithuanian heritage. 
He was proud to call himself a Lithuanian 
passing many of the traditions on to his 
son, daughter and grandchildren.

We love you, Tėveli.
Rūta ir Mindaugas

Sveikiname geelongiškę GBflĘ l/nlaitienĘ ir melbourniškę 
Danutfį Lį/nikienĘ, kurios įrašytos į Victorian Refugee 
Recognition Record 2008.

Dėkojame Jums už pavyzdingą ir nenuilstamą veiklą Australijos 
Lietuvių Bendruomenės ribose. ALB Krašto Valdyba

AABS Conference
The Association for the Advancement of Baltic Studies (Australasian Chapter) is 

organising the 14th AABS Conference to be held at the University of Melbourne on 
the 5th-6th of September this year. We would like to cordially invite ALB members to 
this AABS conference.

The conference dinner is scheduled for the Friday evening, the 5th of September.
Andrew Blumbergs, President AABS

Please do not hesitate to contact me via email: andrew.blumbergs@bigpond.com 
or aabs@y7mail;com or via telephone (H) (03) 9533 7977, (Mi) 0434244728. .

The Month of July is dedicated to Visual 
Impairment

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija ruošia popietę, 
kurios metu kalbės atstovas/ė iš The Visually Impaired Institute (The Blind 
Institute).

Data: trečiadienį, liepos 23 dieną, 2008,2 vai. p.p.
Vieta: The Lithuanian Club, 16-20 Meredith Street, Bankstown

In conjunction there will be a demonstration by Australian Essential Oils 
and Cosmetics

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame Stasiui Norvilaičiui, brolio a.a. Antano Norvilaičio 

atminimui parėmusiam chorą “Daina” $200.
Choras “Daina”
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Valstybės Diena - liepos 6-oji
Šios Dienos minėjimas Sydnėjuje rengiamas sek

madienį, liepos 6 dieną, Lietuvių Klubo “Dainava” 
patalpose, 16-20 Meredith Street, Bankstown.

Pradžia -14.30 vai.
Meninėje dalyje pasirodys Sydnėjans lietuvių ehoras 

“Daina”. Tautiečiai nuoširdžiai kviečiami atvykti į šį 
renginį. Įėjimas-aukomis.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba
maloniai kviečia narius atšvęsti

Valstybės Šventę
sekmadienį, liepos 6 dieną, Canberra Club, West Row, Canberra City. 

Galima rinktis nuo 12.30 vai. p.p. Pradžia -1 vai. p.p.
Šia proga žodį tars ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pirmininkė Greta 

Savickaitė - Fletcher. Seks tnimpa kultūrinė programa ir pietūs.
Prašome registruotis pas Barbarą Šilinis tek: 6288 6283 iki antradienio, 

liepos 1 dienos.
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16-20 Meredith Street, Bankstown

Tel.: (02) 9708 1414 E-mail: conlactus@lithuaniaiiclub.org.au 
vnvw.lilliuanianclub.org.au

Klubo darbo valandos:
Pirmadieniais ir antradieniais - Klubas uždarytas.
Trečiadieniais - sekmadieniais Klubas dirba nuo 12 vai. dienos.

Restoranas dirba:
trečiadieniais — šeštadieniais: 

pietūs 12 vai. dienos - 2.30 vai. p.p.
vakarienė 5.30 vai. p.p. - 8-30 vai. p.p.

sekmadieniais:
12 vai. dienos - 6 vai. p.p.

Skambinkite: Algiui tek: 0417 674 599; Gary tel.: 0400 401 703;
Alvydai tel.: 0422 655 902.

“Vakaras Džiunglėse’

Valstybės Dienos minėjimas Melbourne 
įvyks sekmadienį, liepos 6 dieną, 13.30 vai. Melbourne Lietuvių Namuose. 
Paskaitą skaitys svečias iš Adelaidės Viktoras Baltutis.
Meninėje programos dalyje - choras “Dainos Sambūris”. 
Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

ALB Melbourno Apylinkės Valdyba

Adelaidėje - TURGUS
Sekmadienį, liepos 20 dieną, nuo 12.30 vai. p.p. Adelaidės Lietuvių Namuose, 

Norwood, vyks TURGUS.
Rengėjai (Lietuvių Namų Bibliotekos darbuotojos) prašo paaukoti nereikalingus, 

tačiau gerame stovyje, įvairius daiktus. Tai gali būti virtuvės reikmenys, indai. įrankiai, 
knygos, žurnalai, paveikslai, žaislai, papuošalai, lietuviški rankdarbiai, augalai, uogienės, 
pyragai ir t.t., išskyrus drabužius). Piniginė auka taip pat laukiama. Surinkti pinigai bus 
paskirti kun. Hermano Šulco Jaunimo sodybai Kretingoje ir Lietuvių Namų Bibliotekai.

Daiktus į Lietuvių Namų Biblioteką galima pristatyti sekmadieniais (birželio ir liepos 
mėnesiais) iki liepos 13 dienos. (“Šventadienio Balsas” Nr. 11)

Tautodailininkų dėmesiui
Ruošiantis XXIV ALD Šokių Šventei Geelonge paaiškėjo, kad 

didesnių Australijos miestų lietuvių tautinių šokių grupėms trūksta 
rūbų, ypač jaunimui ir vaikučiams.

Jei kas dar siuvinėja marškinius, audžia juostas/juostelcs. prijuos
tes arba gal net ir audinius tautiniams rūbams, dėl užsakymų ir par

davimo prašau atsiųti mums savo pašto arba e-mail adresus, kad galėtume juos įtraukti į 
mūsų interneto svetainės informaciją. Vienas iš svetainės tikslų - rūpintis mūsų kultūra 
bei tautodaile. Loreta Čižauskaitė-Tigani

ALBKV specialių projektų ir išteklių vadybininkė 
c-mail: lorela@austlb.org paštu: P.O.Box620, Belmont,Victoria3216.

Parduodi! moteriškus autentiškus naujus tautinius rūbus (dydis 12-14).
Kaina $350. Skambinti 03 - 9874 2456

Daugiau egzempliorių?
Skaitytojai, kuriems reikia kai kurių “MP” numerių papildomų egzempliorių, juos 

gali gauti pranešant įprastiniu adresu: “Mūsų Pastogė”, P.O. Box550, Bankstown NSW 
1885, ir nurodant tikslų savo adresą.

Atsižvelgiant j siuntimo išlaidas, ekonomiškiausia užsakyti šitaip: 3 egz. - $5,6 egz. - 
$10, ir t.t. “MP” Administracija
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LITHUANIA: Honorary 
Australia

Consuls in

Jurisdiction:...... New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras Šliteris, Honorary Consul-General
40 B Fiddens Wharf Road Tel.: (02) 9498 2571
Killara, NSW 2071 Fax: (02) 9498 2571
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:.......Victoria and Tasmania....................................................................
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul-General
56 Somers Street Tel.: (03) 9819 5515
Burwood, VIC 3125 Fax: (03) 9808 8300
Hours of Business: Fridays: 9.00 a.m. - 5.00 p.m. e-mail: litconmelb@bigpond.com

Šeštadienį, liepos 26 dieną. Pradžia - 7 vai. vakaro.
Kviečiame dalyvauti Klubo ruošiamame karnavale - baliuje “Vakaras 
Džiunglėse”. Kaina - $60 asmeniui.
Į laukinę puotą įeina džiunglių kokteilis, vakarienė, pramogos (dvi valandas 
bus vaišinama alumi ir vynu).
Bus renkami geriausi “Džiunglių” karaliaus ir karalienės aprėdai.
Laukia prizai nugalėtojams ir daug siurprizų!
Susidarius 20-tics vaikų grupei (iki 12 metų), organizuosime atskirą
“Džiunglių Balių” vaikučiams. Kaina - $15 asmeniui.
Paskutinė bilietų pardavimo diena - liepos 20-ta.
Teirautis Klubu telefonu: 97081414 arba Klubo administracijoje.

Lietuviškų Gaminių Mugė
Sekmadienį, liepos 20 dieną, nuo 12 vai. iki 3 vai. p.p.
Norintys prekiauti prašomi skambinti:
Jadvygai Burokienei tek: 9522 8275, Ventai Protaitei tek: 9968 3479

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

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. 
Lietuvių Klubas “Dainava”, 16 - 20 Meredith Street, Bankstown.

Ibi.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: vvvvw.users.bigpond.com/mpastogc 

Redaktorė Dalia Doniela
Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Anskis Reisgys, 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 S65.

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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