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Lietuvos Valstybės Diena Adelaidėje

Adelaidės Apylinkės Valdyba liepos 7 dieną Adelaidės Lietuvių Namuose surengė Valstybės 
Dienos minėjimą, kurio metu pasirodė ir tautinių šokių grupė “Žilvinas”. Nuotraukoje - 
’’Žilvino” šokėjai šoka suktinį. Platesnį reportažą apie minėjimą skaitykite MP3 psL

''iStemT“ Lietuvos įvykių apžvalga

Adelaidės Lietuvių Namai - ateities planai

Premjeras šeimininkauja
Premjero Algirdo Brazausko iniciatyva 

slapta priimtas švietimo reformą stabdantis 
Vyriausybės nutarimas sukėlė sumaištį so
cialliberalų gretose. Liepos vidury švietimo ir 
mokslo ministrui Algirdui Monkevičiui išėjus 
atostogų, Vyriausybė skubėdama priėmė nu
tarimą, kuriuo iš esmės stabdomas nedidelių 
vidurinių mokyklų reorganizavimas į pagrin
dines mokyklas. VVriausybei priėmus minėtą 
nutarimą, vėl imta kalbėti, ar tokiu būdu ne
siekiama švietimo ir mokslo ministro AMon- 
kevičiaus atsistaty dinimo. Pats ministras pri
sipažino net nesvarstęs galimybės atsista
tydinti. (19/7/2002)

Ir Parlamente, ir savivaldybėje
Beveik trys dešimtys Seimo narių jau 

dvejus metus bando suderinti parlamentaro ir 
kurios nors savivaldybės tarybos nario pa
reigas. O artėjančiuose savivaldybių rinki
muose dalyvaus labai daug dabartinių Seimo 
narių. Nemaža jų dalis gali būti išrinkta ir į 
vietinę valdžią. Tokį partijų elgesį politologai 
vadina triuku ir ragina rinkėjus gerai pa
galvoti. už kąjie balsuos. Artėjančiuose savi
valdybių tarybų rinkimuose žada dalyvauti 
beveik šimtas parlamentarų. (19/7/2002)

Šiaulių “specialistai”
Šiaulių rajono kriminalinės policijos pa

reigūnai demaskavo nusikalstamą vagių gru
puotę, kurios vienu pagrindinių veikėjų lai
komas vagis, sugebantis naktimis įsibrauti į 
miegančių žmonių butus ir, nepažadindamas 
šeimininkų, juos apvogti. (19/7/2002)

Thomas Mann’o festivalis Nidoje
Šeštasis tarptautinis Thomas Mann’o 

festivalis Nidoje, šįkart gvildenęs Thomas 
Mann’o ir egzodo temą, artėja prie pabaigos. 
Tarp garbingų festivalio svečių - Prezidentas 
Vhldas Adamkus, rašytojo Thomas Mann’o 
anūkas Fried Mann, JAV gyvenantis lietuvių 
poetas ir eseistas Tomas Venclova. Liepos 20 
d. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje 
įvyks festivalio baigiamasis koncertas.

Lietuvos lakūnai-akrobatai
Lietuvos lakūnų ekipa iškovojo Europos 

akrobatinio skraidymo čempionato bronzą. 
V.Lapėnas iškovojo bronzos medalį ir lais
vojoje programoje.

Krepšiniui pinigų suranda
Prieš savaitę Arvydo Sabonio “Žalgirio” 

krepšinio centro valdybos pirmininkas Min
daugas Plūkas Kauno miesto tarybos nariams 
įteikė kreipimąsi, kuriame valdžios atstovus 
pakvietė atsižvelgti į “Žalgirio” ekipos prob
lemas ir bendradarbiaujant jas spręsti. “Žal
girio” klubo vadovų kreipimasis į Kauno 
miesto tarybą buvo išgirstas - artimiausiu 
metu miesto valdžia žada iš esmės svarstyti 
galimybes remti tituluočiausią Lietuvos vyrų 
krepšinio komandą. Miesto valdžia nusprendė 
kasmet Kauno komandai skirti maždaug 3 
mln. litų.

Klaipėdos policija įgyja pasitikėjimo
Klaipėdos miesto vyriausiojo policijos 

komisariato prevencijos skyriaus policijos ir 
visuomenės bendradarbiavimo grupė nuolat 
atlieka gyventojų apklausas apie požiūrį į 
policiją, jos darbą, klaipėdiečių saugumo 
jausmą, prašo pateikti pasiūlymus, kaip 
galima gerinti visuomenės ir policijos 
santykius. Apklausos rezultatai šiemet visais 
atžvilgiais yra palankesni policijai. Šiandien 
ja pasitiki 33.2% apklaustų klaipėdiečių. 
Nepasitikinčių respondentų šiemet yra 26.5 
%, o 2000 m. buvo 31.3%.

Visi lygūs, bet kai kurie “lygesni”
Pailsę nuo darbo šalies kultūrai Kultūros 

ministerijos darbuotojai ir jų svečiai atsipa
laiduoja čia pat, rūsyje įrengtoje rusiškoje ir 
suomiškoje pirtyje su baseinu. Valstybės 
tarnautojai maudosi darbo laiku, o pirtis iš
laikoma iš programos “Visuomenės informa
cinis aprūpinimas” lėšų.

Čia nėra nei kainų, nei elektros ar van
dens skaitiklių, o už viską moka ministerija, 
įvairių skyrių specialistai, palikę savo kabi
netus. telefonus, ir įkyrėjusius tarnybinius 
reikalus, kelioms valandoms dingdavo mi
nisterijos prtyje. Nuo tarybinių laikų užsili
kusi pirtis išvengė net inventorizacijos, todėl 
Valstybės kontrolės auditoriai ją pastebėjo 
tik paskutinio tikrinimo metu Kultūros mi
nisterijoje - slapta pirtelė.

Napoleono karių kapai
Lietuvos ir Prancūzijos mokslininkai 

toliau tyrinėja praėjusių metų spalį Vilniuje 
rastus Napoleono armijos karių palaikus.

Atėjo jau laikas, kai būtinai reikia pradė
ti planuoti Adelaidės Lietuvių Namų rolę 
dabartiniame ir artimos ateities Adelaidės 
lietuvių gyvenime.

Adelaidės Lietuvių Namai (ALN) iki 
dabar tarnavo ir dar tarnauja Adelaidės 
lietuviams ir jų organizacijų veikimui. 
Tačiau mažėjant Sąjungos narių skaičiui ir 
senstant Adelaidės lietuviams, bei trūks
tant įsijungiančio į veiklą jaunimo, keičiasi 
ir Adelaidės Lietuvių Namų naudojimas. 
Taip pat iškyla Namų išlaikymo problemos 
ir ateities reikalavimai.

Jau ir dabar Namai stovi uždaryti ir tik 
retkarčiais savaitės bėgyje yra panaudoja
mi vakare ar dienos metu.

Daugiausia Namai yra naudojami per 
savaitgalį minėjimams ar koncertams ir 
pietums, kai susirenka apie 50-100 narių. 
Toks ribotas naudojimas vargiai pateisina 
Namų išlaikymo išlaidas.

Net ir artimoje ateityje ALN esančioje 
formoje nebus reikalingi, o po 5 ar 6 metų 
iš viso nebebus reikalo turėti savos nuosa
vybės Namus net ir lietuviškai veiklai; rei
kalui esant, galima nuomoti sales ir raštinę.

Iš finansinės pusės, ALN patys savęs 
neišlaiko, bet pardavus nekilnojamą turtą ir 
investavus pajamas, gaunamos palūkanos 
daugumoje padengtų tokias ateities nuo
mavimo išlaidas. Ori šiol jokių ateities planų 
nebuvo daroma, bet dabar jau pasidarė 
svarbu pradėti ruošti planus ateičiai.

Nuotraukoje - Adelaidės Lietuvių Namai.

Įamžins JAV lietuviškus židinius
Chicago / Vilnius (ELTA). Lietuviškų 

židinių pėdsakus Amerikos žemyne nutarė 
užfiksuoti ir JAV Lietuvių Bendruomenės 
'Kultūros Taryba.

Dar šiais metais turėtų pasirodyti al
bumas “Lietuviškų židinių pėdsakai 
Amerikoje”. Jame bus sudėtos Amerikos 
žemyne lietuviškoms organizacijoms pri
klausiusių ar priklausančių visuomeninių 
pastatų, bažnyčių bei vienuolynų foto-

Manoma, jog sostinėje aptikta didžiausia
Europoje Napoleono karių kapavietė.

A.Pauiausko “abejonės”
ELTA “Niekais” Naujosios sąjungos (NS) 

informacinio centro vadovas Vytautas

Nukelta į 2 psL

Yra neginčinamas ir neišvengiamas 
faktas, kad ALN anksčiau ar vėliau reikės 
uždaryti, bet reikia pagalvoti, kaip geriau
sia išnaudoti patalpas ir kapitalą iki to laiko.

Šis trumpas raportas duoda keletą su
gestijų diskusijoms, kurios bus iškeltos per 
sekantį metinį narių susirinkimą:

♦ ALN išlaikymo išlaidos viršija 
pajamas $30,000 į metus ir kiekvienais 
metais išlaidos kils apie 3-4 %, kaip ir visos 
kainos.

♦ Investicijos ir terminuoti indėliai 
sudaro $140,000. .Pardavus Gover Street 
butą ir realizavus iš to $100,000, ALN 
galėtų išsilaikyti dar 5-6 metus. Toks būtų 
tas laiko periodas, ant kurio reikėtų viską 
planuoti, numatant, kad Namų likvidavimą 
reiks įvykdyti maždaug metus prieš 
pabaigiant sunaudoti visą turimą kapitalą.

♦ Kai jau santaupos bus smarkiai su
mažėję, ar beveik pilnai išnaudotos, ALN 
Eastry Street prisieis parduoti, ir tai turėtų 
atnešti, sakysim, $1,000,000.

♦ Investavus tą sumą 6%, metinės 
pajamos būtų $60,000 ar $5,000 į mėnesį.

♦ Tokia suma padengtų nuomavimą 
raštinės pilnu laiku, jei tai būtų reikalinga, 
ir nuomavimą tinkamų salių porą kartų į 
mėnesį. Tos salės galėtų būti užleidžiamos 
be užmokesčio lietuviškoms organiza
cijoms, taip palaikant jų veiklą.

Adelaidės Lietuvių S-gos Valdyba
(“Šventadienio balsas”)

grafijos. Prie kiekvienos fotografijos bus 
trumpa informacija apie pastato architektą, 
statybos datą, kada ir kam jis buvo naudotas.

Renkant medžiagą šiam albumui nusta
tyta, kad Amerikoje yra 66 veikiančios 
lietuviškos katalikų ir dvi evangelikų 
liuteronų bažnyčios. Jos visos bus aplan
kytos ir nufotografuotos. Albumo rengėjai 
jau yra gavę nemažai vienuolynų nuotrau
kų. Nufotografuoti ir visi Čikagoje lietuvių 
organizacijoms priklausę ar priklausantys 
pastatai. Kultūros Tarybos nariai, pasak 
Tarybos pirmininkės Marijos Reinienės, per 
vasarą su fotoaparatais keiiaus' po kitus 
JAV miestus ir valstijas.

Fotografijų albumas - vienas ir didžiau
sių šių metų JAV Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros Tarybos projektų.

1



Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur

♦ Liepos mėnesį Nepalo karalius 10 dienų 
praleido Kinijoje. Jis išgavo iš Kinijos pre
zidento Jiang Zemin viešą pareiškimą, kad 
Kinija remia Nepalo vyriausybės pastangas 
sutriuškinti ginkluotas priešvyriausybi- 
nes pajėgas, tai yra, maoistus komunistus 
sukilėlius.
♦ Liepos 16 d. suėjo lygiai 30 metų nuo 
pagrindinės Airių Revoliucinės Armijos 
(IRA) teroro kampanijos pradžios Šiaurės 
Airijoje. Ta proga IRA vadovybė atsiprašė 
visų nekaltai žuvusių civilių ir jų šeimų. 
Apskaičiuojama, kad per 30 metų IRA nu
žudė apie 1800 žmonių, jų tarpe apie 650 
niekuo nedėtų pašaliečių.
♦ Po trumpos pertraukos, liepos 16 d. vėl 
prasidėjo palestiniečių smurto veiksmai 
prieš žydus. Trys palestiniečiai, persirengę 
Izraelio uniformomis, susprogdino bombą 
prie keleivinio autobuso prie Emmanuel 
žydų kolonijos Vakariniame Krante, po to 
apšaudė bėgančius keleivius. Žuvo 8 žydai, 
17 sužeistų. Sekančią dieną Izraelio kariai 
susišaudė su ta užpuolikų grupe, vieną jų 
nukaudami, bet žuvo ir Izraelio karininkas.

Liepos 17 d. Tel Aviv mieste susiprog- 
dino du palestiniečiai. Kartu žuvo ir vienas 
žydas bei du svetimšaliai darbininkai. Izra
elio viešąją nuomonę daugiau sukrėtė žinia, 
kad tą dieną suimtas Izraelio atsargos ma
joras ir keli kiti kariai, pardavinėję palesti
niečiams šovinius ir net ginklus.
♦ Liepos 17 d. graikų policijai pasisekė 
suimti “Lapkričio 17’ teroristinės grupės 
lyderį, 60 metų profesorių Alexandras 
Giotopoulos. Jis užkluptas savo vasarna
myje Lipsi saloje. Ši grupė kovojo prieš JAV 
ir Vakarų įtaką Graikijoje nuo 1975 metų, 
nužudydama bent 23 vakariečių pareigū
nus, policijos nesusekama. Dalis jos narių 
suimti tik liepos mėnesį, kai birželio pabai

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL Apie sienos pažeidimus
Kvietkauskas pavadino žiniasklaidoje pasi
rodžiusias publikacijas esą NS lyderis Artū
ras Paulauskas abejojąs dėl dalyvavimo Pre
zidento rinkimuose. Kaip sakė V.Kviet- 
kauskas, "visiškai neįmanoma, kad viena 
didžiausių šalies politinių organizacijų, val
dančioji partija nedalyvautų Prezidento 
rinkimuose ”.

Kas bus kairiųjų kandidatu?
Svyruojantis Algirdas Brazauskas verčia 

socialdemokratus ieškoti kitų variantų. "Esu 
už tai, kad A.Brazauskas Prezidento rinki
muose nedalyvautų”, - sakė vienas Social
demokratų partijos pirmininko pavaduotojų 
parlamentaras Gediminas Kirkilas.

Socialdemokratų partijos (buvusios 
LDDP) senbuviai teigė, kad, be ABrazausko, 
realiausi jų kandidatai dalyvauti Prezidento 
rinkimuose yra Vytenis Andriukaitis ir Čes
lovas Juršėnas. "Tik ČJuršėnas nenori eiti į 
rinkimus, bet jį palaiko A.Brazauskas ir par
tijos dauguma. VAndriukaitis labai norėtų 
kandidatuoti, tačiau partija jam nesimpa
tizuoja”,- sakė vienas įtakingas socialde
mokratas, nenorėjęs skelbti pavardės.

Gelbėjimo pratybos su Gudija
. Liepos 17 d. prie Baltijos jūros ir pačioje 
jūroje prasidėjusiose pratybose “Resceur- 
Medceur 2002” kartu su beveik pusketvirto 
tūkstančio kariškių, gelbėtojų bei karo medi
kų iš dvylikos šalių dalyvauja ir pora Bal
tarusijos ginkluotųjų pajėgų karininkų. Be 
to, pratybas stebi baltarusių karo attache 
Vilniuje. Juos pakvietė Lietuvos Krašto 
apsaugos ministerija. Seimo opozicijai 
priklausantys parlamentinio Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komiteto nariai Rasa 
Juknevičienė ir Algirdas Gricius pareiškė 
viešą apgailestavimą dėl tokio Krašto 
apsaugos ministerijos (KAM) sprendimo. 

goje vienas iš jų sužeistas pateko į polici
jos rankas, per anksti sprogus jo bombai 
Pirėjaus uoste.
♦ Liepos 17 d. Ispanijos kariuomenės 
dalinys staiga užpuolė šešis marokiečius 
karius, liepos 11 d. užėmusius Ispanijai pri
klausiusią Perejil salą Gibraltaro sąsiauryje. 
Sala atsiimta be šūvio, marokiečiai perduo
ti Maroko pasieniečiams. Amerikiečiams 
tarpininkaujant, pasiektas susitarimas. 
Marokiečiai pažadėjo salą palikti Ispanijai, 
gi ispanai pažadėjo nelaikyti saloje įgulos 
ir palikti ją neapgyvendinta. Užbaigiant 
konfliktą, ispanų kariai amerikiečių malūns
parniais išskraidinti iš salos liepos 20 d.
♦ Liepos 19 d. Izraelis ėmėsi naujų prie
monių sustabdyti palestiniečių užpuolimus. 
Izraelio kariai suėmė 21 palestinietį, savi
žudžių teroristų gimines ir sunaikino jų 
gyvenamus namus. Numatyta suimtuosius 
ištremti iš Vakarinio Kranto į Gazos ruožą. 
Ateityje numatoma šią bausmę taikyti vi
siems teroristų artimiesiems.

Jungtinių Tautų generalinis sekretorius 
Kofi Annan pareiškė protestą dėl Izraelio 
naujos politikos. Jis smerkia palestiniečių 
teroro veiksmus, bet tvirtina, kad giminių 
gyvenamų namų naikinimas ir jų trėmimas 
yra palestiniečių tautai taikoma kolektyvinė 
bausmė ir kaipo tokia yra nepateisinama ir 
smerktina.
♦ Vokietijos kancleris Gerhard Schroeder 
atleido iš pareigų savo krašto apsaugos mi
nistrą Rudolf Scharping, kai žiniasklaida 
išaiškino, kad ministras neaiškiose aplinky
bėse priėmė virš AUS $130,000 įmokėji- 
mą iš tarpininkaujančios bendrovės. Vokie
tijos federaliniai rinkimai yra už dviejų 
mėnesių, tad vyriausybė yra labai jautri 
bet kokiems užmetimams. □

Lietuvos sienos apsaugos tarnybos pa
reigūnai per pirmąjį šių metų pusmetį 
išaiškino 335 sienos pažeidimo atvejus. Per
nai per tokį patį laikotarpį užregistruota be
veik 500 pažeidimų. Pasak pareigūnų , šiemet 
Lietuvos siena pažeidžiama rečiau, nes buvo 
įdiegtos naujos apsaugos technologijos. Mo
derni pasieniečių įranga žlugdo kontraban
dininkus. Be to, "žmonės jau pradeda suvok
ti, kad nelegaliai kirsti Lietuvos sieną gana 
sunku. Dažnai jie atsisako tokių avantiū
ristinių nuotykių”, - sakė pasieniečiai.

Nesutaria “veteranai”
Liepos 15 d. rytą Klaipėdos priešgaisrinė 

tarnyba gavo pranešimą apie gaisrą Anti
hitlerinės koalicijos Antrojo pasaulinio karo 
veteranų organizacijoje. Kaip “Klaipėdai” 
pasakojo karo organizacijos pirmininkas 
pulkininkas tytautas Miknevičius, "Antrojo 
pasaulinio karo veteranų organizaciją pjudė 
tarpusavio narių nesusitarimai. Mes nesu
tarėme praktiškai visais klausimais”. VMik- 
nevičiui pasirodė keista, kodėl buvo sude
gintas organizacijos archyvas, kurį artimiau
siu metu buvo ketinama perduoti valstybiniam 
archyvui. Anot V.Miknevičiaus, "įsilaužimo 
metu dingo svarbus dokumentas. Gerai, kad 
išliko jo juodraštis, tad galima dokumentą 
atkurti ”. Koks tai dokumentas, V.Miknevičius 
atsisakė įvardinti.

Prienų 500 metų sukaktis
Prienuose vykstančioje antrojoje tarptau

tinėje medžio drožėjų stovykloje 15 dalyvių 
iš 8 valstybių savo sukurtas skulptūras pa
liks 500 metų sukaktį švenčiančiam miestui. 

.Į stovyklą Prienuose susirinko medžio dro
žėjai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, 
Baltarusijos, Austrijos, Čekijos, Japonijos. 
Prienų savivaldybės, viešosios įstaigos “Me
džio drožėjai” ir Tautodailininkų sąjungos 
bendro renginio organizacinio “variklio’

ŽVILGSIMU
Pasisako Bendruomenės nariai

Dar apie vizijas...
Skiltyje „Žvilgsnis“ (AfP Nr. 28, 2002. 

07.15), Viktoras Baltutis klausia: “Kur 
dingo vizijos?”. Mano nuomonė: “dingo” 
jas suėdė. Todėl išvažiuoju į Lietuvą.

Ponas Baltutis sako, kad “išeivijos liga 
- nutautėjimas” prasidėjo maždaug 15 me
tų po Lietuvių Chartos paskelbimo 1949 
metais. Tai išeitų 1964 metais - kai mes su 
tėvais atvykome į Adelaidę, kaip tik ieško
dami lietuviškos veiklos. Man, deja, jau 
buvo per vėlu lankyti savaitgalio mokyklą, 
bet įsijungiau į kitas lietuvių veiklos sritis.

Rašiau aną kartą, (AžPNr. 17,2002.04. 
29), taip pat atsakydamas į Viktoro Baltučio 
pateiktą klausimą (“Ar ne per vėlu?”), kad 
jau tada, prieš 35 metus, supratau, kad 
lietuvybės, ypač lietuvių kalbos, padėtis 
jau bloga ir vis blogėja. Taip mane sudo
mino ši tema (imigrantų kalbų išsilaikymas 
Australijoje), kad šia tema apgyniau ma
gistro laipsnio disertaciją. Kadangi ne
buvo lietuvių kalbos katedros jokiame 
Australijos universitete, rašiau disertaciją 
apie ispanų imigrantus Melbourne. (Moku 
ispaniškai.) Štai ką rašiau prieš 30 metų:

The prime factor that determines what 
a child’s dominant language will be is 
schooling: whichever language is used as 
the medium of instruction in the public 
schools that the children must attend will 
become their dominant language. This 
factor is more important than the matter of 
which language is used in the home, 
because in the child’s impressionable mind 
the language his teachers use acquires 
enormous prestige. [...] The educational 
and social conditions of life in Australia 
militate against the survival of Australian 
Spanish as a vital, functional language of 
daily use among Australian Spanish youth. 
For a start, there are too few Spaniards here. 
Children can maintain a non-school as their 
dominant language only in situations where 
this non-school language is a viable 
instrument of social intercourse, eg as with 
Schwyzertutsch (Swiss dialect of German) 
in some parts of Switzerland. Spanish could 
survive as a full-fledged language alongside 
English among these children only if the 
Spanish community of Melbourne were 

misiją prisiėmė prieniškis skulptorius Algi
mantas Sakalauskas. Jo paties kūrybinėje 
sąskaitoje - jau keliolika Lietuvoje, Danijoje, 
Austrijoje, Vokietijoje, Rusijoje (Norilske), 
Japonijoje vykusių tarptautinių medžio 
drožėjų stovyklų, parodų.

Dariaus ir Girėno paminėjimas
Šiemet, kaip ir kiekvienais metais, liepos 

viduryje į S.Dariaus ir S.Girėno žūties vietą 
PŠelniko (iki karo ta vietovė vadinosi Soldi
nas) miške susirinko lietuviai ir lenkai, kurie, 
praėjus 69 metams nuo tragiškos skrydžio 
baigties, atvyksta paminėti žygdarbį atlikusių 
lakūnų tragišką sukaktį. Retėja gretos žmonių, 
kurie daugybę metų rūpinosi PŠelniko miške 
dunksančiu paminklu. Tačiau tebedžiugina 
prieš kelerius metus užsimezgusi Kaimo 
apskrities ir Lenkijos Myšlibožo (jo teritorijoje 
yra lakūnų žūties vieta) miesto bei vaivadijos 
administracijų draugystė.

Politikų turtai ir interesai
Prezidentas, Premjeras, Seimo Pirminin

kas ir kiti valstybės pareigūnai bei politikai 
deklaravo viešuosius bei privačius interesus. 
Visuomenei pradėtos skelbti jų deklaracijos 
už praėjusius metus.

\hlstybės pareigūnai ir politikai nenoriai 
deklaruoja savo privačius interesus, dėl kurių 
gali kilti etinių nesusipratimų, tyriausiajai 
tarnybinės etikos komisijai (VTEK) pateiktų 
pareigūnų viešųjų ir privačių interesų deri
nimo valstybės tarnyboje deklaracijų nemaža 

more numerous, better organised, and more 
closely knit; in other words, only if it were 
more similar to the Spanish-speaking 
communities of New York Puerto Ricans or 
Mexican-Americans in the southwest of 
USA. Even so, these latter communities 
have an advantage that the Melbourne 
Spanish community must forever lack: 
proximity to the homeland. This is essential 
to enable frequent visits to the homeland, 
and frequent visits from relatives and 
friends in the homeland. These are vital 
factors for keeping young people interested 
in their parents’ langauge.

Aišku, lietuvių atveju buvo dar blogiau, 
nes daug daug metų (visą mūsų jaunystę) 
nei buvo įmanoma aplankyti Lietuvos, nei 
atvykdavo svečių iš tenai. Taigi, kaip galėjo 
būti lietuvių kalba įdomi ar naudinga jau
nimui, jei jie galvojo, kad niekuomet nei 
galės patys ten apsilankyti, nei susilauks 
svečių iš tenai - ypač lietuviškai kalbančio 
jaunimo.Todėl Australijos lietuvių jauni
mas laikė lietuvių kalbą “senių kalba”, ne- 
turinčiąjokios reikšmės jaunimui. Ir reikia 
pripažinti, kad buvo tokių (ne tik jaunų!), 
kurie tiesiog gėdinosi lietuvių kalbos. Ne 
vieną kartą esu girdėjęs iš pačių Australi
jos lietuvių lūpų, jog lietuvių kalba - “loser 
language”.

Galima sakyti, kad šitai kartai, mano 
bendraamžiams, nepriklausomybė perdaug 
užsidelsė, pavėlavo. Jau per daug nepatai
somos žalos buvo padaryta. Tos kartos 
vaikai išaugo neišmokdami lietuviškai. 
Kiek yra Australijos lietuvių, gimusių čia 
(reiškia, jaunesnių nei 50 metų), kurie su
sišneka “kaip reikiant” lietuviškai? Gal ant 
vienos rankos pirštų suskaičiuočiau, o gal 
reikėtų abiejų rankų pirštų, bet labai abe
joju, kad reikėtų pradėti skaičiuoti ir kojų 
pirštus!

Kaip rašiau aną kartą, man tai rūpi, ir 
todėl nematau kitos išeities: jeigu noriu 
kalbėti kasdien ir su visais gimta kalba, tada 
reikia gyventi Lietuvoje.

O kas bus Australijoje dar po 10 metų? 
Nevyniosiu į vatą: artėja pabaiga lietuvių 
kalbai ir veiklai. Jokie kongresai ir vizijos 
nepadės, kai nėra atžalos. Kaip susiklostys 
“naujų imigrantų” reikalas? Turbūt labai 
panašiai kaip senųjų. Didžiausia dalis su- 
australės, nutautės. Nes sąlygos nelabai pa
sikeitė. Lietuvių kolonija vis dar per maža, 
išsiskleidusi. Australija vis dar per toli nuo 
Lietuvos.

Gintautas Kaminskas

dalis skilčių liko neužpildytos. Dauguma 
užpildžiusiųjų privačias deklaracijas apsiri
bojo savo per 2001 m. sukaupto arba prarasto 
turto bei pajamų pateikimu. Beveik 90% tar
nautojų, pateikusių privačias deklaracijas, 
ignoravo skiltis apie gautas brangias dova
nas, įsiskolinimus, turimą privatų verslą ar 
gimines, kurių veikla gali sukelti pareigūno 
viešųjų ir privačių interesų konfliktą.

Lietuvos baidarininkas pirmauja
Pasaulio baidarių ir kanojų irklavimo 

taurės ketvirtame etape, kuris vyko Milane 
(Italija), Lietuvos baidarininkas Romas Pet- 
rukanecas iškovojo dvi pirmąsias vietas ir 
pirma laiko užsitikrino pasaulio taurės 
varžybų nugalėtojo titulą

Centristų ir liberalų barniai
Tradicinis centristų šeimų stovyklavimas 

prie Skrebio ežero netoli Aukštadvario 
šeštadienį, liepos 13 dieną prasidėjo riete
nomis. Centristai ir barėsi tarpusavyje, ir 
koketavo su svečiais. K. Glaveckas aiškino, 
kad derybos su liberalais sustojo, bet nenu
trūko, ir viskas paaiškės rudenį: “...jeigu 
rugsėjį paaiškės, kad Algirdas Brazauskas 
sieks prezidento posto, manau, greitai su
sitarsime. Juk nei mums, nei liberalams ne
naudinga, kad valdžią savivaldybėse paim
tų kairieji ”.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNSirLGTIC biuleteniais.
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Lietuvos Valstybės Diena Adelaidėje
Valstybės Dieną pradėjome švęsti Lietu

vai atstačius nepriklausomybę 1991 m. Tuo
metinė Vyriausybė vietoje Tautos Šventės 
rugsėjo 8 d., nutarė švęsti Mindaugo karū
navimo Lietuvos karaliumi dieną - liepos 6.

Sekmadienį, liepos 7 d., ALB Adelaidės 
Apylinkės Valdyba Lietuvių Namuose su
ruošė šventę, kuri buvo pradėta jau šešta
dienį per lietuvišką radijo valandėlę. Sek
madienį ramovėnai pakėlė vėliavas Lietuvių 
Namų sodelyje ir Šv. Kazimiero koplyčios 
šventoriuje. Pamaldas laikė kun. Juozas N. 
Petraitis MIC, pamokslo metu pateikdamas 
šiek tiek žinių apie karalių Mindaugą ir jo 
pastangas sukurti Lietuvos karalystę.

Minėjimas vyko Lietuvių Namuose. Me
ninėje dalyje dalyvavo Adelaidės teatras 
“Vaidila”, choras “Lituania” bei tautinių šo
kių grupės “Branda”'ir “Žilvinas”. Minėji
mą pradėjo Apylinkės Valdybos pirmininkė 
Jūratė Grigonytė, pakviesdama šventės 
proga žodį tarti Janiną Vabolienę OAM, kuri 
trumpai pabėrė šviežių minčių apie šventės 
prasmę ir reikšmę lietuviams. Teatras “Vai
dila” suvaidino ištrauką iš Justino Marcin
kevičiaus dramos “Mindaugas”. Vaidino 
Vytautas Straukas ir Aurelija Stapleton (rež. 
Vytautas Opulskis). Choras “Lituania”,

Nuotraukoje - Adelaidės lietuvių choras “Lituania” su vadovu Jonu Pociumi viduryje.

Nuoširdžiai sveikiname 
Melbnurno Socialinės Globos 

Moterų Draugijų,
švenčiančią savo veiklos Auksinį Jubiliejų.

Dėkojame visoms Draugijos narėms už jų įdėtą didžiulį 
pasiaukojantį darbą, kuris tęsiasi jau 50 metų.

Linkime ir toliau neprarasti jaunatviškos energijos, 
pasiryžimo bei sveikatos globojant mūsų tautiečius.

ALB Melboumo Apylinkės Vaidyba

v

Valstybės Šventė Canberroje
Sekmadienį, liepos 14 dieną, Canberros 

Lietuvių Būstinėje susirinko apie 50 tautie
čių paminėti karaliaus Mindaugo / Valsty
bės Šventę. Canberros Lietuvių Bendruo
menės Sąjungos pirmininkui Viktorui Mar
tišiui formaliai atidarius minėjimą, Val
dybos narė Sigita Gailiūnaitė pristatė pre
legentą - Sydnėjaus Apylinkės Valdybos 
pirmininką dr. Ramutį Zakarevičių, kuris 
giliai semdamasis iš rečiau prieinamų isto
rinių šaltinių, lietuvių ir anglų kalbomis 
įdomiai apšvietė klausytojus apie XIII 
amžiaus Lietuvos vidinę ir tarptautinę po
litiką, kurios įtakoje Mindaugas nusipelnė 
karūną.

Rimtus istorinius duomenis sekė poeto 
Justino Marcinkevičiaus eilės, kurias su 
tinkamu dramatiškumu pristatė svečias iš 
Lietuvos - aktorius ir režisierius Aurelijus 

AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ PASTOGĖS” PRENUMERATĄ?

vadovaujamas Jono Pociaus, sudainavo tris 
dainas, o jaunieji “Žilvino” šokėjai sušoko 
du šokius (vad. Vida Brindley). Nuo jų 
neatsiliko senjorai “Brandos” šokėjai, 
sušokdami irgi du šokius (vad. Antanas 
Pocius). Šokiams akordeonu grojo Leonas 
Vasiliūnas, kuris po ilgesnio laiko ir darbo 
Pietų Australijos provincijose vėl grįžo 
Adelaidėn.

Apylinkės Valdyba per savo renginius 
stengiasi duoti ką nors naujo. Per šią šventę 
ji pakvietė Aldoną ir Rimą Daugalius su
ruošti savo tautodailės darbų parodėlę. Pa
rodėlėje buvo išstatyti Aldonos keramikos 
kūriniai - daugumoje lėkštės, o Rimas išstatė 
tautiniais motyvais medyje išdegintas akva
reles ir kt. Parodėlė įdomi ir kai kuriuos 
eksponatus buvo galima įsigyti. Sveikiname 
Rimą ir Aldoną, kuri pirmą kartą pasirodė 
viešumoje su savo keramikos darbais. Lauk
sime daugiau!

Valstybės Dienos šventė baigta nulei
džiant vėliavas Lietuvių Namų sodelyje. 
Šventėje dalyvavo virš 120 tautiečių. Įdomi 
ir trumpa šventės programa, užsitęsusi ly
giai vieną valandą, visiems šventės daly
viams paliko gražų įspūdį.

Viktoras Baltutis

Šliavas, jausmingai įtraukdamas klausy
tojus į poeto vaizdžią mąstyseną apie kara
lių Mindaugą.

Minėjimo nuotaika pasikeitė, kai Ra
mona Ratas-Zakarevičienė pristatė Lietuvos 
Baleto Bičiuliams atsiųstą vaizdajuostę iš 
Lietuvos baleto “Carmen” spektaklio. Ba
letas ne tradicinis. Klasikiniai elementai 
susijungė su modernaus šokio judesiais. 
Emocingame “Carmen” fone Lietuvos 
baleto trys geriausi šokėjai - Eglė Špokaitė, 
Edvardas Smalakys ir Mindaugas Baužys 
- žavingai suderino šiuos du šokio žanrus. 
Žiūrovams - grynas malonumas.

Tautos Himnu baigus minėjimą, Lietu
vos Baleto Bičiulių loterijos traukimą sekė 
dosnios vaišės. Gerai nusiteikę minėjimo da
lyviai šaltą Canberros žiemos dieną skirstėsi 
į savo šiltus namus. Dr. A.V. Stepanas

Nuotraukoje - Aldona ir Rimas Daugaliai prie savo tautodailės dirbinių.

Valstybės Šventė Melbourne
Liepos 7 dieną, 11 vai. ryto Melboumo 

lietuviai Lietuvos Valstybės Šventę pradėjo 
Šv. Marijos Jūros Žvaigždės bažnyčioje. 
Ramovėnai ir šauliai su vėliavomis įlydėjo 
kun. J. Petrauską į bažnyčią, kur jis atlaikė 
šv. Mišias už Lietuvą ir pasakė tai dienai 
pritaikytą pamokslą.

Papietavę Lietuvių Namuose, dalyviai 
rinkosi į minėjimą kurį suorganizavo Mel
bourne Apylinkės Valdyba. Pranešinėjo 
Zigmas Augaitis.

Buvo įneštos vėliavos, ir invokaciją - 
maldą pravedė kun. J. Petrauskas.

Po invokacijos Melboumo Apylinkės 
Valdybos pirmininkas prof. Paulius Kabaila, 
kuris neseniai grįžo iš Lietuvos, trumpai 
papasakojo savo kelionės įspūdžius (lankėsi 
Kernavėje - pirmojoje Lietuvos sostinėje, 
teko pabendrauti su Lietuvos mokslininkais 
ir t.t.). Kalbėjo lietuvių ir anglų kalbą.

Pagrindinę paskaitą lietuvių ir anglų 
kalbomis skaitė ALB Krašto Valdybos 
pirmininkė Birutė Prašmutaitė. Pateiksiu 
kelias ištraukas iš jos paskaitos:

(...) Praėjusiais metais Valstybės Dienos 
Minėjime Sydnėjuje paskaitininkas Juozas 
Almis Jūragis sakė: “ Mindaugo garbė - 
mūsų pačių garbė!.. Nesame vargų žmonės, 
bet karališko Mindaugo palikuonys ”. Šian
dien galime vertinti karaliaus Mindaugo 
atliktus darbus, nes sunkiai, su didelėmis 
aukomis Lietuva susivienijo į valstybę. Ta
čiau galime Valstybės Dienos proga vertin
ti ir mūsų lietuvių bendruomenės pastangas 
išsilaikyti kaip dalis Lietuvos tautos, nežiū
rint to, kad negyvename Lietuvos valstybės 
žemėje. Kokie mes esame čia Australijoje?

(...) Galime didžiuotis mūsų bendruome
nės praeitimi. (...) Šiandien Valstybės Dienos 
proga galime pažvelgti ir į mūsų ateitį čia 
Australijoje. Vida Luimaitė, buvusi ALJS 
Valdybos pirmininkė, 2000 gruodžio 30, 
berods ALB Krašto Tarybos suvažiavime 
Sydnėjuje sakė: “Išlaikydami lietuvybę išei
vi j oje, stipriname pačios Lietuvos nepri
klausomybę”. Kunigas Egidijus Arnašius 
viename pamoksle sakė: “Reikia meilės mū
sų veiklai ”.(...)

[domiai rašo Bronius Nainys (2001) kny
goje “Lietuvai ir Lietuvybei”. Knygaišleis- 
ta JA V Lietuvių Bendruomenės 50-mečio su
kakties paminėjimui. Knygoje Bronius 
Nainys iškelia klausimą apie ateities lietu
vybės išlaikymo perspektyvą. Gyvenant už 
Lietuvos ribų, esame lietuvių tautos dalis, 
o tauta nėra tiktai prigimtinė bendruomenė. 
Labai svarbus yra žmogaus apsisprendimas, 
laisvas pasirinkimas dalyvauti ar nedaly
vauti tautos gyvenime.

Viena iš Vytauto Landsbergio kalbų, 
surinktų knygoje “Atgavę viltį” (1991), skir
ta lietuvių jaunimui išeivijoje. Kreipdama
sis [jaunimą V Landsbergį s teigia, kad jau
nimas gali “būti su Lietuva ir gyvendami, 
ir dirbdami kitur” ir skatino jį "šį tą veikti 

ir Lietuvos naudai, padėti jai nors iš tolo ”. 
Jis galvoja, kad ne tiktai Lietuvai jaunimas 
reikalingas, bet Lietuva reikalinga jaunimui. 
Kad “buvimas su Lietuva, sujungimas savo 
gyvenimo su Lietuva, nors kiek, nors ne
daug, bet toks sujungimas pakeis visam lai
kui, kitaip nuspalvins jūsų gyvenimą”.

Gal taip nuspalvins mūsų "Gintaro” 
ansamblio jaunimo gyvenimą - jie prieš 
savaitę užbaigė koncertinę kelionę Lietuvo
je ir Lenkijoje. Nuspalvino vidurinės kartos 
atstovo Andriaus Žilinsko gyvenimą, kai jis 
sutiko eiti atsakingas LR Garbės konsulo 
pareigas. Nuspalvino ir mano gyvenimą, kai 
sutikau eiti ALB Krašto Valdybos pirminin
kės pareigas, ir net kai pasisiūliau (savo 
lietuviųkalbos pagerinimui) skaityti paskai
tą šiam Valstybės Dienos minėjimui. Nus
palvintas ir vidurinės kartos atstovo žurna
listo Jono Mašanausko gyvenimas. Praėju
siais metais, paminint 60 metų nuo išvežimų 
į Sibirą sukaktį, jis parašė straipsnį apie 
išvežimus “Herald-Sun ”. Mūsų ALB Mel
boumo Apylinkės Valdybos pirmininko gy
venimas irgi neseniai nuspalvintas. Dr. 
Paulius Kabaila ką tik grįžo iš Lietuvos, kur 
dalyvavo mokslinėje konferencijoje. Muzi
kas Darius Polikaitis “Pasaulio Lietuvio” 
š.m. gegužės numeryje sako: “lietuviška 
veikla būtina mano sielai ”. (...)

Žvelgiantį netolimą ateitį (...) pagalvo
kime, kaip mes asmeniškai galime nuspal
vinti savo gyvenimą šį tą veikiant Lietuvai. 
(...) Kaip Lietuvių Chartoje parašyta: “Žmo
gus turi prigimtąją teisę laisvai išpažinti ir 
ugdyti savo tautybę ”. Tad didžiuokimės ne 
tik Lietuvos praeitimi, bet ir kuo mes esame, 
žiūrėdami su viltimi į mūsų lietuvišką atei
tį ir veiklą Australijoje.

Po paskaitos prasidėjo programa. Mar- 
tynukas Didžys papasakojo, kaip jis myli 
tėvų žemę, Lietuva jam gražiausias kraštas. 
Jis didžiuojasi esąs lietuvis.

Entuziastės Lilija ir Aliutė suruošė vaikų 
piešinių parodą, kurioje dalyvavo septy
niolika vaikų. Jiems buvo įteiktos dovanos 
už geriausius piešinius.

Į sceną įžygiavo trylika Melboumo ir 
Geelongo balsingų vyrų su chorvede Danu
te Levickiene. Jie sudainavo “Karo žygį” 
(žod. VPutino, muz. J.Strolio), “Ramovėnų 
maršą” (ž. K. Inčiūros, muž. E. Gailevi- 
čiaus) ir “Žygisį Vilnių” (ž. F Kiršos, muz. 
V. Banaičio.) Melboumiškiai džiaugiasi ir 
didžiuojasi tokiu stipriu vyrų choru.

Minėjimas baigtas Tautos Himnu. Kas 
turėjo laiko ir noro - dalis tautiečių pasiliko 
salėje - tiems M. Kozlovskis parodė video 
juostos ištrauką iš “Pasaulio Lietuvių Seimo 
atidarymo 2000 metais Lietuvoje, Vilniuje”. 
Į šį Suvažiavimą buvo sukeliavę lietuviai iš 
trisdešimt vieno krašto. Labai aiškiai ir 
įspūdingai susukta videojuosta.

Aldona Vyšniauskienė
-2________________________ 1 . j..'..;________ ;______
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Lietuva iš arti Buvęs MP redaktorius - Tėvynėje
Žvilgsnis į Lietuvos Respublikos Seimą

Dažnai kyla klausimas: kodėl Lietuva 
yra ekonominiai atsilikusi nuo Estijos - 
trečiosios Pabaltijo respublikos. Daug argu
mentų tenka išgirsti ir skaityti spaudoje. Iš 
jų ypatingai dėmesį patraukė LR Seimas - 
aukščiausioji valstybės įstatymų leidybos 
veikla. Sutrauktoje formoje, be komentarų, 
bandysiu perduoti įvairių partijų atstovų 
mintis šiuo klausimu. Manau, kad skaity
tojams bus įdomu patiems susidaryti nuo
monę apt. tisų dabartinius Seimo atsto
vus. Žinios surinktos iš žurnalo “Veidas” 
2001 gruodžio mėn. Nr. 48 straipsnio “Nusi
vylimas Seimu rodo visuomenės nusivylimą 
savimi”. Straipsnio autoriai - apžvalginin
kai Jonė Kučinskaitė ir Gintaras Sarafinas.

Vytautas Radžvilas teigia: “...jog rinkė
jai nėra nei kvaili, nei akli ar kurti, jie 
suvokia, kad pažadų karalius nuogas, bet 
vis tiek už jį balsuoja. ” Kodėl? Nes, “...jie 
neturi aiškių nei moralinių, nei dalykinių 
kriterijų, kurie jiems padėtų atsirinkti tuos 
žmones, kuriuos jie norėtų matyti parla
mente. "

Arūnas Degutis dar griežčiau pasisako: 
“...todėl, kad visuomenė yra nepilietiška, 
atlaidi žiopliams ir piktavaliams. ”

Anot akademiko Eduardo Vilko, “...jei
gu lygintume dabartinio Seimo ir Aukš
čiausios Tarybos intelektini lygį, tai pa
aiškėtų, kad dabar lygis yra nukritęs. Ir 
Aukščiausioje Taryboje buvo neintelektua
lių politikų, bet jie turėjo proto per daug 
nesireikšti. To negalėčiau pasakyti apie kai 
kuriuos dabartinius vadinamuosius poli
tikus. Daugelio mūsų Seimo narių supra
timas apie valstybę, apie privatizavimą, 
apie finansus yra gatvės lygio. Man keistai 
atrodo, kai vadinamieji verslininkai, kurie 
pralobo keistomis aplinkybėmis ar net ne
švariomis priemonėmis, pradeda mokyti, 
kaip reikėtų tvarkyti valstybės ekonomiką. ”

Prof. Rolandas Pavilionis skirsto savo 
kolegas Seime į dvi grupes: "tai specialis
tai - puikiai išmanantys jei ne keletą, tai 
bent vieną sritį, ir vadinamieji “leimenai” 
(laymen) - žmonės, kurie šiek tiek nutuo
kia kažkokiose srityse, tačiau nenori pripa
žinti savo ribotumo, nei stengiasi tobulė
ti....Šitų arogantiškų “leimenų "parlamente 
yra daugiausiai... Dauguma “leimenų” iš 
anksto negatyviai nusiteikia prieš mokslo 
žmones... “Leimenai ” kalba labai paprastai, 
buitiškai ar net primityviai valstietiškai. Tai 
ir traukia tam tikrą elektorato dalį. Jie pa
taikauja, be galo daug žada rinkėjams, pa
tys dažnai net nesuvokdami, ką kalba. Jų 

Nesutaria dėl Dušanskio
Izraelis atsisakė išduoti Lietuvai 83 

metų Nachmaną Dušanskį, kuris įtariamas 
Lietuvos piliečių genocidu prieškario ir 
pokario metais.

Į ankstesnius Lietuvos prašymus ap
klausti šį pilietį Izraelis taip pat atsakydavo 
neigiamai. Pagrindinis motyvas - baudžia
mojo persekiojimo senaties terminai šiam 
asmeniui yra pasibaigę pagal prašančios 
arba prašomos šalies teisę. Pagal Izraelio 
įstatymus, senaties terminas jau yra suėjęs, 
.todėl N.Dušanskis negali būti išduotas 
jokiai valstybei.

Aukšti Izraelio pareigūnai savo rašte 
jau nebe pirmą kartą negailėjo kritikos 
lietuvių kolegoms. Izraelis priekaištauja, jog 
daugiau kaip 20 aukšto rango karininkų, 
tarnavusių NKVD bei KGB, tebegyvena 
Lietuvoje ir jiems nėra iškeltos baudžia
mosios bylos.

X Kai kurie Lietuvos teisėsaugos 
pareigūnai tokius priekaištus vertina kaip 
spaudimą, nepagarbą bei kišimąsi į

• svetimos valstybės reikalus.
. a Šiauliuose gimęs Nachmanas Dušanskis

Mūsų Pastogė Nr. 30, 2002.07.29, psl. 4

sakinio pradžia paprastai prieštarauja sa
kinio pabaigai. Bet jie vis tiek žavi rin
kėjus. ”

“Vilniaus universiteto Tarptautinių san
tykių ir politikos mokslų instituto direkto
rius Raimundas Lopata įsitikinęs, kad ir 
JAV senatoriai ir kongresmenai nėra iš
minties bokštai. Tačiau jie yra pakanka
mai išmintingi, kad suvoktų savo ribotumą. 
Visus sprendimus jie priima įvertinę kelias
dešimties patarėjų, ekspertų išvadas. ”

“R. Andrilao žodžiais, prie žemo parla
mento reitingo prisideda ir mažas Seimo 
perrenkamumo procentas. Neabejoju, jeigu 
iki šiol būtų nepakitusi arba pakitusi iki 10 
% Aukščiausios Tarybos — Atkuriamojo 
Seimo sudėtis, su tais protais šiandieninis 
Seimas būtų labiausiai piliečių pasitikė
jimo verta institucija. O vėlesnių Seimų 
nekompetencija, įstatymų leidybos chaosas, 
nesistemingumas - neginčytini. ” (“2000 m. 
L.R. Seimas priėmė 520 įstatymų, 2001 m. 
iki lapkričio mėn. pabaigos jau 282. Kai 
kurie įstatymai taisyti jau po šimtą ir 
daugiau kartų. Pastarąjį dešimtmetį iš viso 
priimta daugiau nei 2500 įstatymų. Iš jų 
ankščiau priimtų įstatymų pataisos sudaro 
1600, o naujai priimta 900 įstatymų. Iš 
naujai priimtų įstatymų du trečdaliai jau 
keisti , kai kurie po keliasdešimt kartų. 
Didžiojoje Britanijoje kasmet priimama ne 
daugiau kaip po dešimt įstatymų. ” 
“Veidas”, 2001 gruodžio 5 Nr. 48, psl. 28)

‘‘Psichologai ir analitikai pastebi, kad 
maždaug du trečdaliai Seimo narių nemo
ka sieti ir panaudoti turimų žinių, nesuge
ba įžvelgti naujų socialinių ir ekonomi
nių procesų bei reiškinių, neplanuoja ke
lių ėjimų į priekį, nemato svarbiausių spręs
tinų problemų, nemoka organizuoti darbo, 
ramiai priimti kritikos. ” (Ten pat psl. 31)

Na, užbaigiant šias politikų, psichologų 
ir analitikų nuomones apie LR Seimą ver
tėtų gal žvilgterėti į apklausos įvertinimus. 
(“Veidas”, 2001 gruodžio 5, psl. 31)

Ar pasitikite Seimu?
Taip - 52%, ne - 19% (1991 rugsėjis) 
Taip - 10%, ne - 60% (2001 lapkritis). 
(Šaltinis: Visuomenės nuomonės ir rin

kos tyrimų centras “Vilmorus”)
Ar pasitikite savo šalies parlamentu?
Islandija: taip - 72%, ne - 28% 
Vokietija: taip - 36%, ne - 64% 
Estija: taip - 27%, ne - 73% 
Lietuva , taip - 11%, ne - 89% 
(Šaltinis: “Baltijos tyrimai”, 1999)

Isolda Poželaitė-Davis AM

buvo aktyvus NKGB-MGB-KGB, NKVD- 
MVD darbuotojas. 1971 m. jis išėjo į pensi
ją, o dar po 18 metų'emigravo į Izraelį.

Pagal bylos duomenis, N.Dušanskis įta
riamas prisidėjęs prie telšiškių keturių as
menų Volpertų šeimos ištrėmimo 194 Im. 
birželio 13-ąją. Yra duomenų, kad tą pačią 
dieną jis padėjo ištremti taip pat Telšiuose 
gyvenusią penkių asmenų Vilkų šeimą.

1949 m. spalio 28 d. Anykščių rajone, 
Butkiškės kaime, buvo sunaikintas partiza
nų bunkeris. Per šią sovietų specialiųjų 
tarnybų operaciją žuvo partizanai Antanas 
Slučka, slapyvardžiu Šarūnas, ir Janina 
Railaitė (Vincukas): Pagal archyvinius duo
menis, N.Dušanskis vadovavo ir partizano 
Antano Kraujalio (Siaubūno) likvidavimo 
operacijoje. Jis buvo nužudytas 1965 m. 
kovo 17 d. Utenos rajone, Papiškių kaime.

N.Dušanskis taip pat minimas ir garsaus 
partizano, Lietuvos laisvės kovotojų sąjū
džio pirmininko Adolfo Ramanausko (Va
nagas) nužudymo istorijoje. Yra dokumen
tų, patvirtinančių, kad būtent N.Dušanskis 
vadovavo sekimo bei suėmimo operacijai. 
 N.Dušanskis taip pat yra įtariamas pri-

Gal Papilėje dar yra 
vyresnio amžiaus žmo
nių, atsimenančių Juo
zo ir Anastazijos Au- 
gustinavičių šeimą iš 
Dusų kaimo. Gal ir ne
bėra, nes jau tolimi tie 
1920-ieji metai, kai gi
mė jauniausias Augus- 
tinavičių sūnus Vincu
kas. Be jo, išaugo dar 
du sūnūs, Aleksas ir 
Juozas, bei dukterys 
Nastė ir Liuda. Kiek 
brolių ar sesučių mirė 
kūdikystėje, jau devin
tą dešimtį metų kabi
nantis ponas Vincas 
sako nepamenąs. Iš 
visos šeimos tik viena 
sesuo Klaipėdoje su 
liga sunkiai grumiasi. 
Gimtojo Dusų kaimo 
vietoje plynas laukas. 
Ir jis, tolimiausius ke
lius apkeliavęs, matyt, 
galėtų ne vieną kartą visą pasaulį tais ki
lometrais apjuosti, o dabar sugrįžęs į tėvy
nę Lietuvą.

Bandome su garbiuoju senoliu sugrįžti 
į anuos tarpukario laikus, kai Papilėje veikė 
pradinė mokykla, vedėjo P. Šliauterio rū
pesčiu išplėsta iki šešių klasių. Mokyklos 
vedėjas buvęs Vinco tėvams giminė, bet 
pradinukui dėl to jokių nuolaidų nebūda
vę. Ir nereikėję, nes smalsus buvo, godžiai 
mokslo siekė. Iš mokyklos laikų prisimenąs 
Vasario 16-osios minėjimus. Nesvarbu, jei 
ir speigas ar pūga, mokytojas vaikus atsi- 
vesdavęs į turgaus aikštę, kurioje kaip tik 
jo mokymosi laiku, 1930-aisiais, buvo 
pastatytas aukštas paminklas Daukantui. 
Prie to paminklo mokytojas surengdavęs 
Tėvynės istorijos ir meilės Tėvynei Lietuvai 
pamoką ir niekuomet jos netrumpindavęs.

Kaip ir daugelį kitų šio krašto jaunuo
lių, Vincą Augustinavičių Antrojo pasau
linio karo banga nubloškė į Vakarus. Pro 
Klaipėdą ir Karaliaučių atsidūrė Vokietijos 
mieste Ravensburge, ten sulaukė taikos, 
baigė dar Lietuvoje neakivaizdžiai pradėtą 
gimnazijos kursą, o 1949 pasirinko vieną 
iš tolimiausių maršrutų, kuriuos siūlė Bal
tijos kraštų pabėgėliams - į Australiją. Ten 
pirmuosius dvejus metus negalėjai rinktis 
darbo - kur pasiuntė, ten ir malonėk dar
buotis. Dirbo stiklo fabrike, bet netrukus 
gabiam, ne tik vokiečių, bet ir anglų kalbas 
mokėjusiam jaunam vyrui atsirado vertėjo 
pareigos. Daug metų dirbo Sydnėjaus mies
te esančio stambaus Macquarie Universi
teto ūkio vedėju, pamažu įsitraukė į lietuvių 
bendruomenės gyvenimą. O Australijoje 
vienu metu buvę net 10 000 tautiečių. Va
dovavo sporto klubui, lietuvių Apylinkės 
Valdybai, porą metų buvęs ir visos Austra
lijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Val
dybos nariu. Matyt, veikliai darbavosi, nes

Signatarų balsai - kompaktinėje plokštelėje
ELTA. Kovo 11-osios Akto signatarų 

balsai bus įamžinti kompaktinėje plokštelėje. 
Liepos 19 d. Seimo valdyba pritarė Seimo 
pirmojo vicepirmininko Česlovo Juršėno 
siūlymui išleisti tokią plokštelę. Už ją pasi
sakė ir signatarų klubas, žadėdamas aktyviai 
prisidėti prie šio sumanymo įgyvendinimo.

Kompaktinėje plokštelėje numatoma 

sidėjęs ir prie Rainių miškelio žudynių.
Generalinės prokuratūros pareigūnai jau 

yra priėmę nutarimą patraukti N.Dušanskį 
kaltinamuoju. Vilniaus antrosios apylinkės 
teismas yra leidęs šį asmenį suimti. Tačiau 
Izraeliui nesutikus bendradarbiauti, N.Du- 
šanskio byla gali žlugti.

Donatas Stravinskas,”L. r.”

Buvęs MP redaktorius Vincas Augustinavičius (kairėje) ir 
Vytautas Doniela Vilniaus senamiestyje 2001 m. vasarą.

porą kartų buvęs deleguotas į Pasaulio 
Lietuvių Seimo posėdžius, o 1986 metais 
jam buvo pasiūlyta redaguoti Australijos 
lietuvių laikraštį “Mūsų Pastogė”. Taip, 
neturėdamas specialaus išsilavinimo, pen
ketą metų leido laikraštį. Vartau jo komp
lektą, ir atsiveria toli nuo tėvynės atsidū
rusių, tačiau nepaliovusių jos likimu rū
pintis tautiečių gyvenimas, kultūrinė, spor
tinė veikla, protesto prieš tarybinės impe
rijos politiką aktai. Paprasta, bet gana sklan
di ir žodinga kalba, aprėptos didelės šalies 
lietuvių kolonijų aktualijos.

Dabar jau šešti metai mūsų kraštietis 
Vincas Augustinavičius gyvena Lietuvoje, 
Vilniuje. Kai tik grįžo, buvo aktyviai poli
tikų eksploatuojamas, į visokius minėjimus 
kviečiamas. Pastaruoju metu ir sveikata 
nebeleidžia judriai suktis, ir politikos ak
centai pakitę. Kas vis dėlto privertė grįžti, 
palikus Australijoje už turtingo kroato ište
kėjusią dukrą, du sūnus, ant kurių tėtukas 
pyksta, kad į mokslus nepasidavė? Gal 
žemaičio užsispyrimas. “Vis dažniau tautie
čiai, bendraminčiai, buvusių renginių or
ganizatoriai, susirinkdavome ne į šventes, 
o į laidotuves. Kraupu žiūrėti, kaip į sveti
mos šalies smėlyje išraustą duobę nulei
džiamas lietuvio karstas. Net kunigo lietu
vio nebeturėjome, atvažiuoja vietinis, ang
liškai pamurma maldas...” - nelinksmai 
šypteli ponas Vincas. - “O čia tėveliai ant 
Papilės piliakalnio palaidoti, ir brolio pa
laikai iš Amerikos prie jų prisigaudę. 
Sakau, nebūsiu aš žemaitis, kad negrįšiu 
kur mano šaknys. ”

Vincas Augustinavičius sako ir dabar 
esąs užsispyręs žemaitis. Per tą užsispyrimą 
nemažai praradęs, bet ir nemažai laimėjęs. 
Tačiau ir atkaliam, stipriam tėviškės pasto
gė meilesnė.

Leopoldas Rozga, “Vienybė”

abėcėlės tvarka kiekvienam signatarui skirti 
po 7-10 minučių. Signatarų balsus numatoma 
pateikti interviu forma, siekiant kuo plačiau 
atskleisti asmenybę, vengiant politikavimo.

Amžinojo poilsio atgulusių signatarų 
balsus, o tokių jau šeši, numatoma paimti iš 
Seimo, kitų archyvų.

Seimo pirmasis vicepirmininkas ir signa
taras Česlovas Juršėnas pasiūlė autorinę 
sutartį visai žurnalistinei medžiagai sudaryti 
su signataru, Lietuvos radijo žurnalistu Benu 
Rupeika.

Kompaktinę plokštelę su signatarų balsais 
numatoma išleisti iki 2003 metų vasario 16 
d. Seimo valdyba nustatė, kad autorinės teisės 
į kompaktinę plokštelę priklausys Lietuvos 
Respublikos Seimui. □
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FIliutčs kampelis
Dar apie Jeronimą

Jeronimas Radvila buvo žiaurus ne tik kariuomenei. Nuo
lat vaidijosi su broliu ir savo motinai suteikė daug skausmo. 
Jis buvo tris kartus vedęs, tačiau su žmonomis elgėsi taip
žiauriai ir despotiškai, kad visos, trumpai su juo pagyvenusios, pabėgo.

Trečiais metais po sutuoktuvių Jeronimas rašo iš Varšuvos savo antrąjai 
žmonai Magdalenai.

“... Norėdamas išsaugoti amžiną Tau meilę, įspėju ir prašau, kad kitą kartą 
teiktumeis geriau įsiminti mano įspėjimą neslėpti nuo kitų, kad kaip gera žmona, 
esi man paklusni. Nes kiek tarp mūsų kyla vaidų... neturi akivaizdžiai rodyti vi
siems, kad vyras esą neturėjęs įsakinėti savo žmonai. Kad turiu tai daryti, linkiu 
nepatirti, nes mano tipo vyrai privalo būti kitokie, mąstydami galva, o ne uodega. 
Gal tai ir nepatinka, bet prašau manęs klausyti, kad nereiktų įrodinėti, jog noriu 
būti ir būsiu klausomas! Nors žodžiais ir elgesiu demonstruoji, kad esi paklusni, 
iš tikrųjų slapta kreti man išdaigas ir žmonėms rodai, kad tuo nesirūpini...”

O dar po dvejų metų iš Pokrivnicos :
Magdute, brangioji žmonele! Seniai, dar prieš išvykdamas, sužinojau apie 

Tavo, Magdute, aną sprendimą (pabėgti pas vyro motiną), su kuriuo sutikdamas 
linkiu prakilniajai Jos Malonybei poniai vaivadienei, mūsų motinai, kuo geriau
sios sveikatos, nes būtinai, Jūsų Malonybe Ponia, privalai pas mane sugrįžti, juk 
esi ten jau ilgą laiką. Atsikalbinėji dėl naktinių pasijodinėjimų, kadangi tai di
džiausias Tau, mano ponia, malonumas trankytis naktimis. Rašau tai smulkiai ir 
duodu Tau suprasti, kad puikiai pažįstu gudragalves lapes.

Tie laiškai nieko nepadėjo. Žmona pas jį negrįžo ir sekančiais metais su juo 
išsituokė.

Ii REDAKCIJOS PAŠTO
Ar paremsime

V

kun. Hermano Šulco 
globojamą jaunimą?
Labai sujaudino “Mūsų Pastogėje” (Nr. 

27) kun. Hermano Šulco laiškas, rašytas vi
siems “Brangiems bičiuliams lietuviams 
Australijoje”. Jame jis iš širdies dėkoja už 
lankantis Australijoje patirtą meilę, svetin
gumą ir vaišingumą. Visa tai pajutęs jis liko 
giliai padrąsintas padėti neturtingam ir 
apleistam jaunimui Lietuvoje ir Afrikoje, 
tęsti anksčiau praėtą darbą. Kun. H. Šulcas 
vis labiau pradeda įsipareigoti Žemaitijo
je, kur ant jo senelių žemių statomi nameliai 
jaunimo susitikimams ir stovykloms, pla
nuojamas ekologinis ūkis bei eilinių amatų 
dirbtuvėlės - staliorystės, šaltkalvystės ir 
automechanikos.

Tačiau tam nėra lėšų. Yra gerų žmonių 
ir bičiulių, kurie tiki, kad jo užsimojimas 
bus įvykdytas, nes tai yra būtinai reikalin
ga jaunimo šviesesnei ateičiai. Bet to ne
užtenka.

Pasitarus su kai kuriais asmenimis, 
nutarta kaip nors prisidėti aukomis. Tam 
tikslui praėjusią savaitę “Talkoje” atidaryta 
sąskaita (kun. H. Šulcas - Lietuvos jauni

mui). Tikimasi, kad atsiras norinčių ir su
prantančių, kad šį kilnų kun. Hermano Šul
co darbą ir rūpestį būtinai reikia paremti.

Aukas prašome siųsti Lithuanian Coop. 
Credit Society “Talka”, 44 Errol St., North 
Melbourne, Vic. 3051. Sąskaitos numeris 
361-01-02, tel. 9328 3466. Galima skam
binti ir V. Vaitiekūnienei tel. 9379 0579.

V. Vaitiekūnienė

Gerb. Redaktore,
“Mūsų Pastogės” Nr. 26, “Aliutės kam

pelyje” rašoma: ... "Mindaugas vėliau nuo 
krikšto atsimetė”. Mūsų istorikų dr. A.Ša
pokos, dr. V. Daugirdaitės-Sruogienės, dr. 
Z.Ivinskio Lietuvos istorijose nerašoma, kad 
Mindaugas atsisakė krikščionybės. Taip pat 
ir Bostone išleistoje “Lietuvių Enciklopedi
joje” neminimas Mindaugo atsisakymas nuo 
krikšto, nors yra spėliojama, bet neįmanoma 
jokiais istoriniais dokumentais patvirtinti. 
Tik sovietinės Lietuvos išleistoje “Lietuviš
koje tarybinėje enciklopedijoje” (1981) rašo
ma, kad pasikeitus politinėms aplinkybėms. 
Mindaugas 1261 atsisakė krikščionybės. 
Jeigu jis būtų atsisakęs krikšto ir vėl tapęs 
pagoniu, kodėl jis buvo savo priešų nužu
dytas? Aš manau, kad mūsų istorikais gali
ma labiau pasitikėti, negu sovietiniais.

Su pagarba Viktoras Baltutis

Gen. konsulas lankėsi Atėnuose
Po nepriklausomybės atstatymo, Lietu

va aktyviai dalyvauja tarptautinėse olim
piadose - ir, nors nedidelis kraštas, pasie
kia gražių rezultatų. Tačiau olimpiečių de
legacijos sėkmei daug reikšmės turi ne tik 
sportinis pasiruošimas namie, bet ir tokie 
administraciniai dalykai, kaip patogus ap
gyvendinimas svetimoje šalyje, racionalus 
žaidynių darbotvarkės sudarymas, pakan
kamai aiškūs ryšiai su olimpiadą pravedan
čiomis organizacijomis ir taip toliau.'

Apžvalgy ti būsimas sąlygas bei susipa
žinti su sekančios olimpiados vadovais 
Atėnuose, liepos pirmoje pusėje į Graikiją 
buvo nuvykę du Lietuvos Tautinio olimpinio 
komiteto atstovai - gen. direktorius Vy
tautas Zubernis ir Sporto departamento 
direktorius Vytas Nėnius. Jų kvietimu, tuo 
metu iš Australijos į Atėnus nuskrido ir LR 
Garbės generalinis konsulas Viktoras Šlite- 
ris. Kaip gerai žinoma, Viktoras Šliteris la
bai daug prisidėjo sukuriant teigiamas ap
linkybes ir užmezgant tvirtus bei naudin
gus kontaktus, kai Lietuvos olimpinė dele
gacija atvyko į žaidynes Sydnėjuje. Šioje 
srityje Viktoras Šliteris, kaip ir to meto 
olimpinis attache Antanas Laukaitis, turi 
daug patyrimo. Atrodo, Viktoro patarimų 
bei pagalbos Lietuvos Tautinis olimpinis 
komitetas tikisi ir Graikijoje.

“Svarbus mūsų tikslas Atėnuose buvo 
iš anksto susipažinti su būsimos olimpia
dos komitetais: apgyvendinimo, transporto 
ir kitų įprastinių reikalų, kurie liečia pa
čių žaidynių tvarką. Tokiam susipažinimui 
ir numatytų pagrindų išsiaiškinimui pra
leidom apie tris dienas - galima sakyti, be 
pertraukos”, - sakė Viktoras Šliteris. Vienas 
jo įspūdžių buvo tai, kad atsirasdavo sun
kumų kalbos atžvilgiu, nes Graikijoje anglų 
kalba nėra plačiai paplitusi. Tačiau jam 
daug padėjo iš anksto užtikrintieji ryšiai.

J.Mačiūnui skirtas japonų projektas - Vilniuje
(ELTA). Tarptautinį projektą “Garsai ir 

mintys” (“Sounds And Thoughts”) Lie
tuvoje rengia pasaulinio garso japonų me
nininkė Takako Saito. Liepos 24 d. projektą 
“Arkos” galerijoje Vilniuje pradėjo šešių 
jaunesnės kartos japonų menininkų paro
da, skirta Fluxus judėjimo pradininko Jurgio 
Mačiūno atminimui.

Takako Saito yra New York’e gyvenusio 
ir kūrusio išeivijos menininko Jurgio Ma
čiūno (1931-1978) didžiųjų XX amžiaus 
meno perversmų bendražygė. Norėdama 
išreikšti pagarbą Fluxus judėjimo lyderiui 
ir jo gimtajam miestui, japonų dailininkė 
atsisakė pasiūlymo surengti parodą Pary
žiuje ir savo kūrybą pristato Kaune.

Didžiausia projekto paroda liepos 26 
dieną bus atidaroma Kauno paveikslų ga

Sydnėjaus olimpiados olimpinis attache 
Antanas Laukaitis (kairėje) ir LR Garbės 
gen. konsulas Sydnėjuje Viktoras Šliteris.

Vienas pažįstamas graikas verslininkas 
Sydnėjuje jį supažindino su savo geru 
draugu Atėnuose, o tai palengvino orienta
ciją Graikijoje ir greitesnį sutvarkymą tų 
reikalų, kurie yra svarbūs atvykstantiems 
lietuviams.

“Pavyzdžiui, olimpiados metu vis sun
kesnis darosi apgyvendinimo klausimas. 
Graikų Olimpinis Komitetas užsakė viską 
praktiškai 60 km spinduliu. Bet kaip ir 
kitiems, taip ir lietuviams reikia šiek tiek 
papildomų vietų. Atrodo, kad šį klausimą 
pavyko išspręsti i r vi e tų dar gavome. Tačiau 
paklausa olimpiados metu yra nepaprasta, 
todėl ir mums reiks akylai budėti ”, - sakė 
Viktoras Šliteris.

įvairūs rūpesčiai - kad Lietuvos delega
cija nesusidurtų su netikėtomis bėdomis ir 
kad ją lydėtų sėkmė - nepaliks Viktoro tur
būt iki pačios olimpiados. V. Dn.

lerijoje. Čia bus eksponuojami Takako Saito 
kūriniai, dvi specialiai Kaunui sukurtos ir 
dovanojamos instaliacijos, atliekamas per- 
formansas “Jurgi, ar girdi?”.

Norint suteikti visam projektui daugiau 
spalvų, organizatoriai rengia dvi palydi
mąsias parodas Vilniaus'galenjoje “Arka” 
ir Architektų namų galerijoje Kaune.

Tuo pat metu japonų pianistė Yumiko 
Okava Lietuvoje surengs porą koncertų, bus 
įrašytos dvi kompaktinės plokštelės, viena 
iš jų - pas Tėvą Stanislovą Paberžės baž
nytėlėje Kėdainių rajone.

ELTA primena, kad Šiuolaikinio meno 
centre Vilniuje prieš penkerius metus ati
daryta nuolatinė Jurgio Mačiūno kūrybos 
ekspozicija - Fluxus kabinetas.

□
Pijušo Dulkelės nuotykiai

JTTT3—n^rr^rnTT-Tir c1 nj/

Kelios slaugės jį apstoję, 
Jo “sėdimą” remontuoja: 
Dygliai taip giliai įaugę, 
Kol ištraukia - skausmas smaugia! 
Pijušėlis tyliai keikias, 
Joks anestetikas neveikia!

Šešios valandos praslinko, 
Kol visus dyglius išrinko, 
Skyles išdezinfekavo, 
Ir su “band-aid” užklijavo. 
Patarė jam nesėdėti, 
Vien tiktai kniūpščiom gulėti!

Reiks “ramentų”, kad paėjus: 
Skauda kaulai sėdimieji, 
Pikto buliaus sudaužyti! 
Iš “palatos išrašyto”, 
Pijaus parsivežt atėjo, 
Ta geroji jo mergytė!

Dulkė jau savajam bute, 
Ant minkščiausios paduškutės, 
Valgo grybus atsisėdęs, 
Lyg savaitę būt’ neėdęs! 
Žino tiktai jo Loreta, 
Kaip suruošt tokį banketą!

Stasio Montvido eilės ir piešiniai
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Antanas Laukaitis: Atostogos Lietuvoje
III Lietuvos 

Tautinė olimpiada
Birželio 28 dieną prasidėjo III-ji Lie

tuvos Tautinė olimpiada, kurioje varžėsi 
1500 Lietuvos bei keliolika užsienio šalių 
sportininkų. Pagrindine olimpine vietove 
buvo Šiauliai, kur vyko 18 sporto šakų iš 
buvusių 23 varžybos. Kitos vyko Trakuose, 
Kaune ir Vilniuje. Uždarymas vy ko gražioje 
Šiaulių Salduvės vietovėje.

Atidarymo dieną gausi varžybų dalyvių 
ir organizatorių bei svečių kolona pradėjo 
savo eiseną nuo viešbučio “Šiauliai”, kur 
buvo apgyvendinti dauguma sportininkų. 
Eisenos priekyje eisenos buvo olimpiados 
ir miesto simboliai. Pražygiavę didžiąsias 
miesto gatves, eisena sustojo Vasaros parko 
estradoje. Skambant grupės “Vairo” sukur
tam olimpiados himnui, į aikštę įčiuožė 
riedutininkai su sporto šakų vėliavomis. Po 
šokių kolektyvo “Želmenėliai” gražaus 
pasirodymo, buvo įvežtos I, II ir III-osios 
olimpiadų vėliavos. Paskutinąją pašventi
no Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Pagrindinę atidarymo kalbą pasakė LR 
Prezidentas Valdas Adamkus, kuris čia 
dalyvavo su žmona Alma. Savo kalboje 
Prezidentas pasakė: "džiugu, kad nuo an
tikos laikų deklaruojama dvasios ir kūno 
darna randa gražų atgarsį ir daugelyje šių 
dienų lietuvių gyvenime Jis palinkėjo III- 
jai Tautinei olimpiadai būti tautos bendra
vimo, vienybės ir geranoriškumo švente. 
“Malonu, kad šiandien ir vėl susirinko 
Lietuvos sūnūs ir dukros kurti tokią Lie
tuvą, kokią kiekvienas mes nešiojame sa
vo širdyje”, - baigė jis.

Po Prezidento kalbos šventės dalyvius 
sveikino Kūno kultūros ir sporto gen. 
direktorius V. Nėnius ir Šiaulių miesto 
meras V. Volkovas. Po šių kalbų, giedant 
visiems Lietuvos Himną, buvo iškelta 
Lietuvos vėliava, kurią kėlė buv. pasaulio 

dviračių čempionė Edita Pučinskaitė ir 
Tautinės olimpiados vėliavą - valstybinės 
vyrų krepšinio rinktinės treneris A. Sereika, 
buvęs šiaulietis. Olimpinę priesaiką per
skaitė baidarių čempionas M. Lankas.

įspūdingas olimpinis momentas buvo 
olimpinės ugnies atnešimas ir uždegimas 
specialiame aukure. Ši olimpinė ugnis buvo 
uždegta 1236 metais vykusio Saulės mūšio 
vietoje Janiūnų kaime, Joniškio rajone. Šią 
olimpinę ugnį atnešė ir aukure uždegė leng- 
vaatletas A Kazilionis. Prieš tai Joniškio 
kultūros namų šokių kolektyvo atliko ug
nies senovinį ritualinį šokį. Olimpiados 
atidarymo pradžią paskelbė patrankų ir 
pasklidusių konfeti šūviai, “country Joni
nės” muzika ir šventiniai fejerverkai. 
Olimpiada prasidėjo.

Sportiniai ir kiti renginiai
Olimpiados metu vyko tiek daug įvairių 

sportinių renginių, kad visų ir pamatyti 
buvo neįmanoma, nes atskiri sporto sta
dionai ir salės buvo gana tolokai vienas 
nuo kito. Tačiau mačiau ir stebėjau Bu- 
biuose vykusias dviračių varžybas, kur 
startavo ir keletas mano pažįstamų iš Syd- 
nėjaus olimpiados. Ypač man buvo malonu 
būti šioje vietovėje, nes apie ją daug buvau 
girdėjęs iš savo gerų draugų Natos ir Jur
gio Liutikų, kurie čia praleido vaikystę.

Teko matyti kelias vyrų ir moterų 
krepšinio rungtynes ir, nors čia nebuvo 
pačių geriausių profesionalių mūsų 
komandų, tačiau kiekviena iš žaidusių 
komandų būtų labai didelis priešininkas 
mūsų Australijos vyrų ir merginų krepši
nio rinktinėms. Stebėjau futbolo (soccer) ir 
rugby žaidynes, o taip pat ir moterų žolės 
riedulio, kurio žaidėjos buvo aukšto lygio.

Ypač gražūs buvo žirginio sporto 
pasirodymai, o šokime su žirgu per aukštą 
kliūtį po 37-rių metų buvo pasiektas nau
jas Lietuvos rekordas, raiteliui Šarkai su 

žirgu peršokus 2 metrų ir 9 centimetrų 
aukščio kliūtį.

Didžioji olimpiados bėda ta, kad pačios 
Lietuvos vasaros viduryje oras buvo kaip 
mūsų Australijos žiemą - šalta, lietus ir 
vėjas. Tačiau ir tai netemdė puikios olim
pinės nuotaikos.

Mero priėmimas
Labai gražų ir iškilmingą priėmimą 

iškiliesiems svečiams bei kitiems kvies
tiniams žmonėms surengė Šiaulių miesto 
meras V. Volkovas. Jis vyko Dailės gale
rijoje. Dalyvavo ir keli I-sios Tautinės 
olimpiados Kaune dalyviai. Tarp jų - ir iš 
Amerikos atvykęs G. Kazlauskas. Gaila, 
kad šioje šventėje negalėjo dalyvauti nė 
vienas buvęs tos olimpiados dalyvių iš 
Australijos.

Puikiai paruoštų vaišių metu vyko la
bai draugiški pasikalbėjimai ir ypatingai 
buvo diskutuojama apie ateities olimpia
das, nes buvo pasisakymų, kad gal jos jau 
neturi dabar tokios reikšmės, kaip kad 
buvo pati pirmoji 1938 m. Kaune. Tuo rei
kalu turėjom keletą posėdžių ir apie priim
tus nutarimus parašysiu vėliau.

Pagyros žodžius rengėjams pasakė 
Olimpinio komiteto pirmininkas Artūras 
Poviliūnas ir kiti. Maloniai pasikalbėjau ir 
su dabartiniu Šiaulių vy skupu Eugenijum 
Bartuliu, kuris labai šiltais žodžiais prisi
minė savo viešnagę Australijoje ir apie tai 
viešai visiems pasakė. O aš jam priminiau, 
kad mes vis dar neturime Sydnėjuje lietu
vio kunigo ir prašiau, kad tuo reikalu jis 
mus užtartų prieš kitus vyskupus. Jis 
nuoširdžiai pažadėjo tai padaryti.

Labai nuoširdžiai pabendravau ir se
nesnius laikus prisiminėm su Prezidentu 
Valdu Adamkum. O kai aš jam tiesiai ant 
duonos riekės atnešiau atpjovęs skanaus 
lietuviško kumpio ir su ranka padaviau, tai 
šalia buvusios ponios, nustebusios susi- 
šnibždėjo, kaip Prezidentui galėjau paduo
ti be lėkštutės. Tačiau mes, skaniai užkan
dę ir vyneliu nuplovę, to net nepastebė

jome. O Prezidento paklausus, ar jis kan
didatuos į prezidento postą per būsimus 
rinkimus, jis pasakė, kad dabar jau Alma 
(žmona) tam neprieštarauja. Taigi, manau, 
kad jis bus ir vėl prezidentu, nes kito 
geresnio už jį dabar nėra.

Olimpiados metu Šiaulių “Laiptų” gale
rijoje buvo atidaryta Vytauto Augustino ir 
Eugenijaus Onaičio fotografijų parodos, 
skirtos prisiminti prieškario ir šių dienų 
olimpiadų vaizdus. Prieškarinėje Lietuvoje 
žinomo fotografo V. Augustino kolekciją į 
Šiaulius atvežė Vilniaus sporto muziejaus 
vadovas V. Gudelis. Tai buvo nespalvotos 
nuotraukos iš 1938 metų olimpiados Kaime 
ir tų istorinių akimirkų sportininkų prie Ne
žinomojo kareivio kapo, atidarymo iškil
mių, prezidento Antano Smetonos svei
kinimas, olimpinės ugnies atnešimas ir 
daug kitų. Iš viso tai buvo 2492 negaty
vai, kuriuos prieš įnirtį V. Augustinas pa
dovanojo Lietuvai.

E. Onaičio nuotraukos yra iš buvusių 
sporto švenčių ir II-sios mūsų Tautinės 
olimpiados, krepšinio įvairų pirmenybių ir 
kitų. Ši paroda turėjo labai didelį pasise
kimą ir buvo gausiai lankoma.

□

Antanas Smetona

Paskutinės nepriklausomybės dienos
Tęsinys, pradžia MP Nr. 24

O gal jau ir ketintoji delegacija Kybar
tuose? Ką rasime Eitkūnuose? Taip mąsty
dami dūlinome takais ir takeliais ir atsi
dūrėme stotyje. Buvojau po 12 nakties: va
dinasi, birželio 16 d. pradžia. Čia radome 
besėdinčius gen. ir pik. Musteikius su žmo
nomis ir dukrelėmis. Ir jų, mat, išskyrus 
generolą, pereita per žaliąją sieną. Visa bū
tų gerai, tik jų daiktai palikę Kybartuose. 
Kaip juos iš ten gauti?

Netrukus jaunas vokietis karininkas, 
rodos, vyr. leitenantas, mus pasitiko ir 
pranešė, jog tuojau ateisiąs jo viršininkas 
ir pasakysiąs, kas mums žinotina. Kiek 
palaukus tikrai jis atėjo ir pasakė esąs 
Doktor Greefe. Mandagiai mus pakalbinęs, 
jis pareiškė negalįs, deja, dabar pasakyti, 
ar mums būsią leista palikti Vokioje. 
Paklausius Berlyno vyriausybę ir duosiąs 
atsakymą tik rytmetį. Labai nusiminėme, 
tokią žinią gavę. Kas daryti, jei Vbkios 
vyriausybė neleis mums gyventi savo 
Žemėje? Kodėl abejoja mus priimti? Juk 
mūsų (tegu ne visų) yra pasai, vieni vizuo
ti, kiti nevizuoti, Kauno Vokios Pasiun
tinybėje?! Truputį keista! Jei grįžtume Lie
tuvon, tai Maskvos valdovai, kurie dabar 
ten šeimininkauja, tikrai mūsų, kaip pa
bėgėlių, nepagailėtų. Sunku būtų mums 
gauti leidimas ir kurin neitralian kraštan 
patekti. Tokių ir kitokių minčių buvome 
varginami.

. Pasikalbėjimas su įgal. min.
Škirpa ir su delegacija

Mandagusis karininkas pasiūlė mums 
kiek pamiegoti, kol ateis iš Berlyno atsa-
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kymas. Nuvedė mudu su pulk. Žukaičiu 
šiokin tokin viešbutin (geresnio nėra 
Eitkūnuose) kiek toliau nuo stoties. Mums 
parodytame kambaryje aš atsiguliau lovon, 
o pik. Žukaitis ant kanapos. Nors labai 
norėjome miego, nes kelias naktis iš eilės 
nemiegoję, tačiau negalėjome užmigti, o tik 
vartėmės, košėm prisirūkę ir snaudėme. 
Rodos, niekuomet gyvenime nėra buvę tiek 
liūdna, kaip dabar. Šit mes pabėgėliai, pa
likę savo kraštą, taip sparčiai žengusį vis 
didesnėn gerovėn! Dabar jį apspito gro
buonys, galžūdos... Ir ką iš jo padarys? Ar 
grįšime kada ir kokį jį rasime? O ir mūsų 
pačių likimas baisi mįslė. Kuo veršimės, kuo 
gyvensime?... Dar blogiau gal tiems, kurie 
paliko. Išnaikins, išžudys mūsų priaugusią 
visuomenę, suvedžios, sugadins mūsų jau
nimą. Taip kamuojamiems sunkiai užmigti.

Jau išaušus, apie 4 vai. pasibeldė į duris 
karininkas ir pranešė, jog delegacija iš 
Kauno norinti matyti Prezidentą ir su juo 
kalbėti. Ar priimsiąs? Sutikau. Vadinasi, jos 
neišvengiau. Tik čia jau kita kalba, čia nebus 
taip, kaip ant tilto. Pik. Žukaitis pasakė, kad 
tegu delegacija palaukia. Dabar Prezidentas 
turi bent kiek pasilsėti.

Truputį lukterėjus, gal už 15 minučių, 
vėl praneša karininkas, jog iš Berlyno įgal. 
min. Škirpa norįs kalbėti su Prezidentu. 
Išlindęs iš lovos, apsimetęs apsiaustų, 
skubinu kitan kambarin į telefoną. Min. 
Škirpa kalbėjo lietuviškai. Jis tikino mane 
grįžti. Kaunan. Man paaiškinus, jog su min. 
pirmininku ir Ministrų Tarybos žinia taip 
darau, kaip buvo sutarta, min. Škirpa atsakė, 
jog teisės atžvilgiu mano ne visa tvarkoje 
-palikta, jog, rodos, trūsta parašo po kai 

kuriais dokumentais. Aš, esą, nepasirašęs 
Min. Tarybos posėdžio protokolo. Išsiaiš
kinome ir tą dalyką. Pridūriau: jei tikrai būtų 
reikalinga man kur pasirašyti, kaip įstaty
mai reikalauja, tegu Kaunas atsiunčia 
tekstą, o aš jau žinosiu, kur reikia ar kur 
nereikia pasirašyti. Min. pirmininką raštu 
įgaliojau eiti Prezidento pareigas, kaip 
Konstitucija reikalauja, taigi jis dabar mane 
Lietuvoje atstoja. Vadinasi, viskas tvarkoje. 
Ar kits kitą, aš su min. Škirpa, telefonu visai 
susipratome, negaliu tvirtinti. Gal kai kur 
būsiu ir paklydęs, jo mintis perduodamas.

Pasikalbėjus pamaniau, ar nebus reika
lingas mano parašas tiems Maskvos reika
lavimams, su kuriais nesutikau? Tegu juos 
pasirašo tie, kurie sutiko, jei turi drąsos.

Apie 6 vai. įsiprašė mudviejų su pik. 
Žukaičiu viešbučio kambarin delegacija: 
min. Galvanauskas, gen. Talat-Kelpša ir 
juodu lydėjusis baro viršininkas Žemaitis. 
Pasisakė atvykę prašyti manęs, kad grįž
čiau Kaunan. Pradėjus man dėstyti argu
mentaciją, jog nieko negalėčiau padėti 
prieš Maskvos bolševikų antplūdį, įėjo 
kambarin mano sūnus, jau perėjęs, pasi
rodo, per tiltą, ir kreipėsi į mane, jog never
ta esą kalbėti su žmonėmis, nenorėjusiais 
jo ir kitų (manųjų) išleisti per sieną. Iš 
Kybartų neleidę nė automobilių, nė mūsų 
daiktų pervežti. Ir kai pagaliau buvę leista, 
tai vis dėlto sulaikę mūsų daiktus. Tik gerie
ji žmonės padėję juos surinkti ir atgabenti 
Eitkūnuosin. Šauliai šiaip ir taip žeminę 
Prezidentą, o jų vadas, pik. Saladžius, šalia 
stovėdamas, tylėjęs.

Liūdna buvo klausytis tokio pasakojimo. 
Jokios pagarbos Prezidentui nebelikę Ky
bartuose! Tai jau bolševikiškai...

Sustabdžiau sūnų, kad toliau nebekarš- 
čiuotų, ir vėl kalbėjausi su delegacija. Aiš
kinau jai, jog klysta tie, kurie tikis, Mask

vos valdovai skaitysiąs! su Lietuvos 
Prezidentu. Delegacija mėgino mane tikinti, 
esą, mano sugrįžimas nuramintų, bet ne
trukus jie įsitikintų, jog Prezidentas bejė
gis prieš Maskvos smurtą. Bolševikai vers
te jį verstų rašytis po aktais, naikinančiais 
Lietuvos nepriklausomybę, ir daryti kitus 
žygius, priešingus Konstitucijai.

Paklaustas, kaip dabar Kaune, p. Galva
nauskas atsakė, jog gyvenimas ten esąs vi
sai normalus. Jam pritarė ir gen. Kelpša. Aš 
paabejojau, ar tikrai taip yra. Pabrėžtinai 
priminiau delegacijai, jog darau taip, kaip 
buvo sutarta su Ministrų Taryba. Man 
sunku suprasti, kas tą sutarimą galėjo pa
keisti: aš buvau už tai, kad ginklu priešin
tumės smurtui, bet savo nusistatymą ne
galėjau įvykdyti, dėl to man nieko kito ne
liko, kaip pasišalinti iš Lietuvos. Taigi 
negaliu grįžti Kaunan...

Mačiau, jog tie žmonės, ypatingai gen. 
Kelpša, negalėjo suprasti, kodėl aš taip la
bai užsispyręs. Mat, kaip žinome, min. 
Galvanauskas nebuvo, nedalyvavo Minis
trų Tarybos birželio 15 d. posėdyje, tai gal 
ir dėl to nesivaizdino, jog Prezidentui pa
singam nedera likti Lietuvoje, kada jai 
kertamas mirštamas smūgis. Kažkas pasi
rodė neaišku, per mano dialogą su dele
gacija. Man pasirodė, jog ji buvo atsiųsta, 
kai kam smarkiai spustelėjus min. pirmi
ninką. Baigdamas jai pasakiau, jog negrį
šiu Kaunan. Labai nusiminę vis trys atsi
sveikinę išėjo. Man buvo jų gaila, kad nesu
pranta susidariusios Lietuvos būklės.

Beje, dar va kas įdomu. Pakilus eiti iš 
kambario gen. Kelpšai ir min. Galvanaus
kui, paklausiau baro viršininką Žemaitį, 
kodėl prieš vakarienę Kybartuose sakė tegu 
visi, kurie nori, eina per sieną, o paskum ją 
uždarė?

(Tęsinys kitame MP numeryje)
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“Tour de France”: R.Rumšas - trečias
Raimondas Rumšas įnirtingai skinasi 

sau kelią “Tour de France” daugiadienių 
dviračių lenktynių viršūnės link.

Labiausiai prestižinėse dviratininkų var
žybose debiutuojantis 30 metų lietuvis po 
liepos 21 d. vykusio 14-ojo etapo bendrojo
je įskaitoje iš ketvirtosios vietos pakilo į 
trečiąją. Italijos ekipai “Lampre-Daikin” 
atstovaujantį R.Rumšą lenkia tris kartus 
“Tour de France” čempionas amerikietis 
Lance Armstrong iš “US Postal” bei ONCE 
komandos dviratininkas ispanas Joseba 
Beloki. Raimondas Rumšas į ketvirtąjąvietą 
nustūmė dar vieną ONCE atstovaujantį 
ispaną Igor Gonzalez Galdeano, kuris prieš 
lenktynių dalyviams įvažiuojant į kalnuo
tas Prancūzijos trasas vilkėjo lyderio 
marškinėlius’.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS

Sydnėjaus Lietuvių Klubas Bankstowne. Nuotr. Lolitos Kalėdos

Lietuvos baidarininkui - Europos čempionato bronza
Lietuvos atletas Romas Petrukanecas 

iškovojo baidarių ir kanojų irklavimo Euro
pos čempionato bronzos medalį.

Varžybose Vengrijoje 29 metų vilnietis 
finišavo trečias vienviečių baidarių 200 m 
distancijoje. Lietuvos irkluotojas šį nuotolį 
įveikė per 35.621 sek. Greičiau plaukė Eu
ropos čempionu tapęs vokietis Ronald Rauhe 
(35.201 sek.) bei antruoju užbaigęs vengras 
Vince Fehervari (35.441 sek.). Romas Petru

Sekmadienį, rugpjūčio 18 dieną, 2 vai. p.p., Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
Bibliotekos Bičiulių Būrelis kviečia susipažinti su aktoriaus, rašytojo ir dramaturgo

ANTANO ŠKĖMOJ KŪRYBA
Įvadas - Elenos Jonaitienės.
Prozos ištraukas skaito Vytenis Šliogeris.
Antano Škėmos 1 veiksmo pjesė “Vieną vakarą”.

Režisierė Onutė Maksvytienė.
Vaidina: J.Barila, RBukevičius, A.Danusas

G.Janulevičius, O. Maksvytienė.

kanecas baigė šeštas 500 m nuotolyje.
Sėkmingiausią savo karjeroje sezoną 

tęsiantis Romas Petrukanecas šiemet tvirtai 
pirmauja pasaulio taurės varžybų bendrojoje 
įskaitoje. Po keturių iš penkių etapų jis jau 
beveik užsitikrino trofėjų.

Europos čempionate Vengrijoje dviviete 
baidare plaukę Alvydas Duonėla ir Egidijus 
Balčiūnas užėmė ketvirtąją vietą 200 m 
nuotolyje bei penktąją - 500 m distancijoje.

Pasibaigus finansiniams metams, Klubo 
Valdyba jau yra paruošusi provizorinę me
tinę apyskaitą. Mums dabar aišku kad Klu
bo smarkus finansinis nuosmukis yra su
stabdytas. Deja, peržiūrėjus šią provizorinę 
apyskaitą, matome kad 2001/2002 metus 
pabaigsime su dideliu finansiniu nuostoliu.

Tačiau, kaip palyginome pirmus šešių 
mėnesių nuostolius su antruoju šešių mėnesių 
laikotarpiu, buvome maloniai nudžiuginti, 
kad paskutinių šešių mėnesių nuostolis yra 
per pusę sumažėjęs. Ypač malonu, kad pasku
tinių trijų mėnesių palyginimas rodo, kad 
dabar esame beveik sugrįžę į pelningumą.

Lietuvių Klubo Valdyba numato, kad 
2002/2003 finansinius metus pradėsime 
pelningai.

Pereitame mūsų straipsnyje “Mūsų Pa
stogėje” minėjome, kad reikalui esant šauk
sime nepaprastą Klubo narių susirinkimą. 
Kadangi ši provizorinė apyskaita parodė 
Valdybai kad “Klubo durų dar nereikia 
uždaryti”, nešauksime nepaprasto susirin
kimo. Metiniam Klubo narių susirinkimui, 
kuris įvyks rugsėjo 15 dieną, nariams jau bus 
pateikta pilna metinė apyskaita, ir per šį su
sirinkimą padarysime platesnius paaiškini
mus, surištus su finansiniais nuostoliais.

Per metinį susirinkimą Klubo Valdyba to
liau ruošiasi pristatyti Klubo nariams pasiū
lymus. kokia kryptimi reikėtų toliau žengti ir 
kaip Vildyba numato Klubo ateitį. Pristaty
sime tris ar keturis variantus ir paliksime juos 
Jums, Klubo nariams, apsvarstyti.

Per sekantį nepaprastą narių susirinkimą 
kuris įvyks po kelių mėnesių, kviesime Klubo 
narius Valdybos pasiūlymus išdiskutuoti 
plačiau. Taip pat prašysime Klubo narius 
įgalioti naujai išrinktą Klubo Valdybą vieną 
iš pasiūlytų variantų išvystyti plačiau.

Kviečiame visus Klubo narius būtinai 
atvykti į Klubo metinį susirinkimą rug
sėjo 15 dieną

Taip pat, dar sykį prašome visus Klu
bo narius susimokėti 2002/2003 nario 
mokestį ($11). Kadangi turime atsižvelgti 
į griežtus NSW Valstijos įstatymus, prane
šame, kad nariai, kurie nebus susimokėję 
nario mokesčio iki rugpjūčio pabaigos, bus 
išbraukti iš Klubo narių sąrašo. Jeigu visi 
nariai dabar greitai susimokėsite, sutau
pysite mums darbo ir bereikalingų pašto 
išlaidų siunčiant Jums paraginimo laiškus.

AČIŪ iš anksto.
Lietuvių Klubo Valdyba

Sydney

Ieškome kandidatų į 2002/2003 metų 
Melbourne Klubo Valdybą

Klubo metinis susirinkimas šiais metais įvyks rugsėjo 21 dieną, 2.00 valadą p.p. 
Kandidatų pareiškimai Valdybai turi būti pristatyta ne vėliau kaip rugpjūčio 21 dieną. 
Po to Valdyba dar privalo paruošti balsavimo lapelius su kandidatų pavardėmis ir išsiųsti 
Klubo nariams su visais kitais pranešimais.

Pageidaujame, kad daugiau antros kartos lietuvių kilmės asmenų prisidėtų prie mūsų 
bendruomenei svarbaus darbo. Į jus kreipdamiesi mes suprantame, kad golfas yra labai 
įdomus žaidimas, bet galbūt surasite laiko ir golfą, ir visuomeninį darbą suderinti.

Taip pat prašome ir pirmosios kartos atstovus, sugebančius dirbti visuomeninį darbą, 
taip pat prisidėti prie Klubo administracijos. Be jūsų mes negalėtume apsieiti. Visokių 
darbų ir darbelių yra gan daug. Viens kitam padėdami lengvai galime ta našta pasidalinti. 
Norėtume, kad ir kandidatai, kurie galbūt dar neįeis į formalų Valdybos narių skaičių, 
taip pat prisijungtų prie Valdybos darbų.

Melboumo Klubo Valdyba

Perth’o Apylinkės Valdyba praneša, kad sekmadienį, rugpjūčio 

18 d., ruošiamas Žolinės minėjimas. Jis prasidės 11 vai. su šv. Mišiomis šv. 
Pranciškaus Ksaveriečio bažnyčioje. Po pamaldų - 12 vai. Lietuvių Namuose vyks 
minėjimas. Bus bendri pietūs, minėjimo programa, loterija ir kavutė.

Visi maloniai kviečiami dalyvauti minėjime.

Aukos per “Šalpos būrelį” paremti partizaną 
Klemensą Širvį - Sakalą

Po $50 - A Jankevičius, M.Matulionienė; po $20 - VPumputis, ARaudys; po $10 - 
VKružienė, AMiškinis, MSodaitis, P.Šiuškienė. (Iš viso surinkta $581)

K. Širvio vardu dėkoju visiems aukotojams. Aukos įdėtos į sąskaitą “Talkoje”.
Aukas galima siųsti iš visos Australijos į SA “Talkos” sąskaitą Nr. 8154, Adelaide;
Humanitarian Aid Commettee, 6-8 Eastry Street, Norwood, SA 5066 arba čia, vietoje 

A Vyšniauskienė, 6 Alfred Crt, Bundoovą Vic. 3083. Tel: 9467 4945.
A. Vyšniauskienė

" ' rįi

In memoriam
Ilgametei “Dainos Sambūrio” choristei

a.a. Liucijai Milvydienei
mirus, dukrą Rasą žentą Gediminą (abu “Dainos Sambūrio” choristai), anūkus 
Daivą Gintą Rimą sūnų Algį ir jo šeimą gimines bei artimuosius skaudaus 
išsiskyrimo valandoje užjaučiame ir kartu liūdime.

Melboumo “Dainos Sambūris”

Netekus mylimos mamos, sesers ir močiutės

A^A Liucijos Milvydienės,
nuoširdžiai užjaučiame sūnų Algimantą dukrą Rasą jų šeimas, gimines bei
artimuosius. if-

ALFAS Valdyba

Gerbiama a.a. Bernardo Brazdžionio šeima bei giminės!
Netekus įžymaus lietuvių poeto

a.a. Bernardo Brazdžionio,
Melbourne lietuvių bendruomenė nuoširdžiai užjaučia, giliai liūdi ir dalinasi 

skausmu su velionio artimaisiais.
Gyvenant išeivijoje, Poeto nuostabūs eilėraščiai mus guodė, ramino. Suteikė 

jėgą stiprybės pakelti sunkią emigranto dalią. Padėjo nugalėti Tėvynės ilgesį, mokė 
ją mylėti. Skatino kovoti už Gimtinės išsivadavimą ir sustiprino viltį dar pamatyti 
išsvajotą Lietuvą laisvą nuo komunistinės vergovės.

Su Poeto posmais išaugo ištisos lietuvių kartos. Jie cituojami, deklaruojami bei 
spausdinami įvairiomis progomis. Poeto eilės niekada nebus pamirštos, kaip ir pats 
Poetas - taip visų mūsų didžiai gerbiamas ir mylimas, taip giliai ir amžinai įaugęs 
į mūsų atmintis ir širdis. ALB Melbourne Apylinkės Valdyba

Mūsų Pastogė Nr 30, 2002.07.29, psl.7
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'PRANEŠIMAS
Nuo rugpjūčio 1,2002, naujiems ir atnaujinamiems 

indėliams galioja sekanys procentai:

Terminuoti indėliai:
12 mėn. 5.0%
6 mėn. 4.5%
3 mėn. 4.0%

(Sąskaitos minimumas $500)
Terminui pasibaigus, indėlį galima išimti ar pervesti 

i kitą sąskaitą. Jei klientas nepraneša savo 
pageidavimo, sąskaita automatiškai pervedama į 

naują tokį patį terminuotą indėlį. Pinigus iš 
terminuotu indėlių galima išimti terminui nesuėjus. 
Tuo atveju mokama tik 0.5% už išimtus pinigus.

Einamosios sęskaitos:
$5,000 + 2.0%
$1,000-$4,999 1.5%
$10-$999 1.0%
Vaikų sąskaitos 2.0%

Paskolos:
Su turto užstatu 6.39%

Naujos paskolos 4.95%
(12 mėn; virš $60,000)

Asmeninės (iki $5,000) 12.0%
Talka viršminėtus paskolų procentus gali keisti metų 

bėgyje atsižvelgiant j ba"hkų siūlomus procentus.

Sekmadienį, rugpjūčio 4 dieną, 
Melbourne Lietuvių Namuose 

įvyks 

susirinkimas /

prie apvalaus stalo dėl pasiūlymų 
ALB Krašto Tarybos suvažiavimo dar
botvarkei Adelaidėje. 2002 metų gale.

Kviečiame dalyvauti visus Krašto 
Tarybos narius iš Melbourne ir 
Geelongo, visus, kurie buvo susirinkę 
Sydnėjuje 2000 metais (įskaitant ex 
officio narius). Taip pat kviečiame 
visus norinčius pasisakyti arba pasi
klausyti diskusijų bei pasiūlymų.

Susirinkimas įvyks po šv. Mišių ir 
pietų Melboumo Lietuvių Namuose, 
Jubiliejinėje salėje, nuo 1 vai. iki 2 vai. 
p.p. Tarybos suvažiavimas yra mūsų 
visų reikalas, ir nuo mūsų priklausys, 
kas ten bus diskutuojama.

ALB Krašto Valdyba

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 kVlECia 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 tik antradieniais.
Sekmadieniais nuo 3 vai. iki 4 vai. po pietų rodomi lietuviški filmai

Raginame visus Lietuvių Klubo narius sumokėti nario
mokestį už 2002-03 metus ($11) ir paraginti savo artimuosius ar draugus 
papildyti narių gretas.

TURGUS
visų atvykstant.

vyks liepos 28 dieną 2 vai. po pietų. Laukiame

Adelaide 8362 7377 
Melbourne 9328 3466
Sydney 9796 8662
E-mail: talka@access.net.au

LIETUVIU 
KOOPERATINĖ 
KREDITO 
DRAUGIJA

Pranešimas Melbourne)
Lietuvių Pensininkų 

Sąjungos nariams
Rugpjūčio 13 dieną (antradienį) 

bus išvyka į Point Cook aviacijos mu
ziejų. Po to visi vyks į Geelong’ą pie
tums pas Smorgi’s.

Užsirašę išvykai nariai renkasi 9 
vai. ryto ne Lietuvių Namuose, bet 
Spencer Street stotyje.

Valdyba

“&ižamuc 6ulius"

DISCOUNT AIRFARES WORLDWIDE
Including LITHUANIA

VILNIUS return from $1480 plus taxes

48 The Boulevarde, Strathfield NSW 2135 
Tel.: (02) 9745 3333 Fax: (02) 9745 3237 

Lie. 2TA000888 ABN 11001344323 
Email: agent@russian-gateway.com.au 
Website: www.gatewaytravel.com.au 

(Airfare subject to availability.)

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 close at the Club, at 4 pm on 18.08.02.
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 18.08.02.
• 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

“Mūsų Pastogės” prenumeratoriams
Retėjant prenumeratorių eilėms bei nuolat kylant spaustuvės ir pašto 

persiuntimo išlaidoms, “Mūsų Pastogės” leidėjai yra priversti pakelti prenumeratos 
kainą nuo šių metų liepos 1 dienos. Nuo šios datos metinės prenumeratos' 
mokestis yra $65 Australijoje, S140 užsienyje, SUS Naujojoje Zelandijoje. 
Pavienio numerio kaina S1.50.

Kainos pakėlimas neliečia skaitytojų, jau apmokėjusių prenumeratos mokestį 
į. priekį.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba

Mūsų Pastogė Nr.30,2002.07.29, psl. 8
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įvyks šeštadienį, rugpjūčio 17 dieną, 730 vai. vak.

PROGRAMOJE:
♦ Gražiausių šlepečių konkursas
♦
♦ Moterų pižamų konkursas
♦ Pagalvių mušimosi konkursas
♦ Pagalvių metimo į krepšį konkursas
♦ Aiškiaregė, aiškinanti sapnus

Šokėjos dar renkamos, lau
kiame Jūsų patarimų, pasiūly
mų, pageidavimų. Skambin
kite Gintarui teL 9635 5061 
(mob. 0445 574 563).
Bilietus jau sparčiu tempu par
davinėjame. Bilietus prašome 
įsigyti iš anksto Klubo rašti
nėje. Lauksime visų atvykstant. Bus labai smagus vakaras / naktis.
Įėjimas - $10 su užkanda.

Vyrų pižamų konkursas

Virtuvė P 3 S Aldoną’’dirba

• šeštadieniais nuo 12.30 iki 8.00 vai. vakaro ir
• sekmadieniais nuo 12.30 iki 6.00 vai. vakaro.
Kviečiame visus lankytis ir ragauti naujos ir energingos virėjos - Aldonos 
patiekalus.

Klubas kviečia savo narius kandidatuoti
Į Klubo direktorių postus. Nominacijų formas galima 
gauti Klubo raštinėje.

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.
Tel.: (02) 9790 2319, Faksas: (02) 9790 3233, E-mail: mpastoge@bigpond.com

Tinklapis: www.users.blgpond.com/mpastoge 
Redaktorė Dalia Donieiienė

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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