
566 L

MNSIIRftSTOG £
Eina nuo 1949 Australian Lithuanian Weekly Post Print Approved PP 255003/01774 Kaina-Price $1.50 2003.07.25 Nr. 29 (2845)

Grįžo pagarbą didvyriams atidavę lakūnai Gabrielius Žemkalnis - PLB pirmininkas

BNS. Renginiai, skirti Stepono Dariaus 
ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 70- 
osioms metinėms pažymėti, baigėsi pasku
tiniu lėktuvo “Lituanica” replikos skrydžiu 
ir dukart vandenyną įveikusių lakūnų Vik
toro Ramono ir Gintauto Staniulio iškil
mingu sutikimu. Pirmasis juos pasveikino 
į šventę Aleksote atvykęs Lietuvos Prezi
dentas Rolandas Paksas. "Šaunuoliai, dė
kui ”, - tarė R_Paksas ką tik nusileidusiems 
“Kauno aeroklubo” pilotams, kuriuos tuoj 
pat apspito artimieji ir žurnalistai.

Kaip ir buvo planuota, lakūnai Aleksote 
lėktuvą nutupdė 13.50 vai. Keli tūkstančiai 
žmonių juos pasitiko plojimais. Išvargę, bet 
besišypsantys pilotai mojavo jiems.

"Aišku, mes tikėjome, kad viskas gerai 
baigsis. Jei būtume tuo netikėję, nebūtume 
skridę ”, - kalbėjo V Ramonas. Lakūnai sakė 
esą pavargę, nes per visą skrydį turėjo tik 
vieną laisvą dieną. Jie džiaugėsi Amerikoje 
galėję pabūti angare, kuriame skrydžiui 
buvo rengiama legendinė “Lituanica”.

Kazius Lietuvos įvykių apžvalga

Teis teisėjus
ELTA žiniomis. LR 

Prezidentas Rolandas 
Paksas davė sutikimą 
baudžiamojon atsako
mybėn patraukti tris 
teismams vadovavu
sius teisėjus, kurie yra 
įtariami piktnaudžia

vę tarnybine padėtimi. Prezidentas taip pat 
pasirašė dekretą dėl sustabdy mo šių teisėjų 
įgaliojimų iki įsigalios (ją atžvilgiu) teismo 
sprendimai.

Šie teismų pirmininkai - Biržų rajono 
apylinkės teisėja Palmira Linkevičienė, 
Lazdijų apylinkės teismo vadovas Arvydas 
Gudas ir Panevėžio miesto apy linkės teismo 
pirmininkas Darius Japertas - yra įtariami 
darę poveikį kolegoms stambaus masto 
kontrabandos bylose. Žiniasklaidos teigi
mu, jie yra korupciniais ryšiais susiję su 
garsia kontrabandos grupuote. Teigiama, 
kad nusikaltėliams talkino ne mažiau kaip 
šeši Panevėžio apygardos ir Biržų rajono 
apylinkės teismų teisėjai.

D. Japertas ir A Gudas yra Lietuvos tei
sėjų asociacijos valdybos nariai. A. Gudas 
vadovavo Baltijos šalių teisėjų asociacijos 
tarybai ir yra Lietuvos teisėjų tarybos narys.

Šių teisėjų korumpuotą veiklą po beveik 
metus trukusio tyrimo demaskavo Valstybės 
saugumo departamento pareigūnai, pirminę 
informaciją gavę iš Seimo antikorupcijos 
komisijos. Teigiama, kad apkaltintieji teis

Lituanicos” lakūnai Viktoras Ramonas 
(kairėje) ir Gintautas Staniulis.

Lakūnai pabrėžė, kad jie nesistengė 
pakartoti legendinio skrydžio. "Mes norė
jome tik j[ paminėti ir pagerbti. To skrydžio 
neįmanoma pakartoti, nes jis jau buvo ”, - 
sakė V.Ramonas.

Lengvuoju lėktuvu ‘’Piper Twin 
Comanche” (PA-30) V.Ramonas ir 
G.Staniulis Atlantą perskrido du kartus. Jų 
kelionė truko mėnesį.

Į Kauną pilotai atskrido iš Norvegijos, 
kur kelionės pradžioje, pakeliui į JAV. 
patyrė daugiausia nesklandumų - Norve
gijos Bergeno oro uoste dėl techninių ne
sklandumų pilotai neplanuotai sugaišo apie 
savaitę. Ten teko pakeisti JAV pagaminto 
lėktuvo propelerį.
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mų pirmininkai kontrabandininkų prašy mu 
tardavosi su jiems pavaldžiais teisėjais, kad 
šie atmestų prokuratūros prašymus suimti 
įtariamus grupuotės narius.

LR Prezidentas Rolandas Paksas arti
moje ateityje ruošiasi susitikti su Aukščiau
sio teismo pirmininku Wtautu Greičium. 
Lietuvos Apeliacinio teismo pirmininku Vy
tautu Milium ir Vyriausio Administracinio 
teismo pirmininku Virgilijum Valančium, 
su tikslu drauge aptarti susidariusią situa
ciją ir priemones, kaip užkirsti kelią teismų 
autoritetą pakertantiems reiškiniams.

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas 
siūlo pagalvoti apie tarėjų ar prisiekusiųjų 
įvedimą teismuose, kad sprendimų priė
mimas nepriklausytų nuo vieno asmens. Jo 
teigimu, korupcija tokio lygio teisėjų kor
puse yra išskirtinio dėmesio ir priežasčių 
analizės reikalaujantis atvejis.
Diskusijos dėl policijos komisaro

Policijos generalinio komisaro Vytauto 
Grigaravičiaus kreipimasis į Kauno regiono 
gyventojus, kuriame komisaras juos ragi
no nesileisti į derybas su nusikalstamu 
pasauliu, bet aktyviai talkinti policijai ir 
kuriame jis kvietė nuo nusikaltėlių nuken
tėjusius asmenis kreiptis į jį asmeniškai, 
duodamas asmeninį savo telefono numerį, 
susilaukė kritikos iš Vidaus reikalų ministro 
Virgilijaus Bulovo, kuris po susitikimo su 
Prezidentu Rolandu Paksu, policijos gene
ralinį komisarą apkaltilno “politikavimu” 
ir “per dideliu savęs sureikšminimu”. Mi-

Birutė Vyšniauskaitė. “L.r.”

Vilniuje posėdžiavęs Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės (PLB) Seimas pirmininku 
išsirinko Australijoje gyvenantį 76 metų 
Gabrielių Žemkalnį. Nuo 1998 metų pra
džios jis buvo PLB atstovu Lietuvoje.

Naujasis PLB vadovas prisipažino 
nesitikėjęs šio posto. Pokalbyje jis pabrė
žė. kad svarbiausias PLB tikslas nesikeičia 
- išsaugoti lietuvybę užsienyje, tačiau 
užsiminė ir apie kitus planus.

- Nuo ko ketinate pradėti savo dar
bus? - „Lietuvos rylas“ paklausė naujojo 
PLB pirmininko.

- Išeivijos lietuviams viena aktua
liausių - naujakurių problema. Atkūrus 
nepriklausomybę iš mūsų šalies išvyko per 
200 000 lietuvių. Ne vienas jų kitų valsty
bių sienas kirto nelegaliai. Mūsų tikslas: 
naujieji emigrantai turi kuo greičiau įsilieti 
į lietuvių bendruomenes. Kai kurios valsty
bės nelegalus griežtai baudžia, laiko juos 
nusikaltėliais. PLB nelaiko šių žmonių 
nusikaltėliais.

- Kaip žadate padėti tremtiniams 
sugrįžti iš Sibiro bei kitų Rusijos vietų?

- Mes jau seniai remiame Lietuvių 
Namus, kurių mokykloje Vilniuje mokosi 
tremtinių bei išeivių vaikai. Jie čia baigdavo 
mokyklą, vėliau - aukštąjį mokslą ir 
pasilikdavo gyventi. Sieksime, dar labiau 
pagyvinti tremtinių bei jų vaikų sugrįžimą 
į tėvynę. Būtų gerai, jei Vyriausybė bent 
keliems abiturientams skirtų stipendijas, už 
kurias šie galėtų baigti aukštąją mokyklą. 
Taip prasidėtų „protų atitekėjimas“ į 
Lietuvą.

- Anksčiau išeivija Lietuvai aukodavo 
milijonus, o dabar pagalbos gerokai ma
žiau. Kodėl?

- Pagalbos dy dis iš tiesų mažesnis negu 
anksčiau. Tie. kurie į Vakarus pasitraukė 
po Antrojo pasaulinio karo, dabar jau pen- 

nistro nuomone, komisaras turi užsiimti 
“konkrečia veikla ir nedaryti tokių pareiš
kimų”. Komisarą kritikavęs ministras tikino 
nematąs ir neieškąs kitų kandidatų į Gri
garavičiaus postą.

V. Bulovas spėja, kad komisaro kreipi
mąsi į visuomenę galėjo paskatinti infor- 
macija/kaltinimai. kad kai kurie Kauno po
licininkai dirba nusikaltėliams.

Po minėto ministro ir Prezidento susi
tikimo. Prezidento spaudos atstovas Ros- 
valdas Gorbačiovas pažymėjo, kad polici
jos generalinis komisaras V. Grigaravičius 
yra paskirtas “ne šio Prezidento”. (Tai 
padarė tuometinis Prezidentas Valdas 
Adamkus tuometinio premjero Rolando 
Pakso teikimu).

Šis komentaras susilaukė stiprios re
akcijos iš buvusio Prezidento Valdo Adam
kaus referento Andriaus Penkausko. kuris 
tvirtina, kad komentaras prasilenkia sus 
visais “demokratijos ir civilizuotos valsty
bės principais”.

Seimo opozicinė Liberalų ir Centro 
Sąjungos frakcija mano, kad Prezidentas yra 
suinteresuotas atleisti policijos komisarą, 
kaip “ne savą žmogų”.

PLB pirmininkas Gabrielius Žemkalnis.

sininkai. Naujai atvykusieji dar nėra tvirtai 
atsistoję ant kojų ir lėšų paramai neturi.

- Per PLB suvažiavimą išeivijos at
stovai sakė, kad atstatomuose Valdovų rū
muose Vilniuje norėtų turėti savo menę. 
Ką apie tai manote?

- Ši diskusija prasidėjo visai be reikalo. 
Ta menė rūmų planuose iš pradžių buvo 
numatyta. Galbūt kai kas įsivaizdavo, kad 
ji taps tarsi išeivijos muziejumi. Būtų gerai, 
jeigu būtų paminėti išeivijos lietuviai, rėmę 
rūmų atstatymą idėjomis arba pinigais. Bet 
niekas ir nesiekia, kad kažkokioje menėje 
būtų iškabinti jų portretai. Menės nereikė
tų suprasti paraidžiui, ją galima ir širdyje 
turėti.

- Ketinate įsikurti Lietuvoje?
- Taip. Australijoje aš gyvenau beveik

50 metų ir sakydavau, kad toje šalyje esu 
tik laikinai. Visą gyvenimą laikausi nuo
statos - kur aš esu. ten ir Lietuva. Man 
Lietuva - tai. ką aš jaučiu. My lėti ją galima 
ir Afrikoje gyvenant. q

Verta prisiminti, kad šių metų balandžio 
mėnesį policijos komisaras buvo laikinai 
pašalintas iš pareigų, kilus skandalui apie 
policijos neteisėtą duomenų rinkimą apie 
šalies vadovus ir aukščiausius teisėsaugos 
pareigūnus. Nepagrįstai generalinį komisa
rą apkaltinęs tuometinis Vidaus reikalų mi
nistras Juozas Bernatonis turėjo atsistaty
dinti iš pareigų. Į jo vietą paskirtas V. Bu
lovas.

Nesklandumai muitinėje
"Kauno diena” praneša, kad keliautojai 

į Kaliningradą yra verčiami remti privatų 
verslą.“K.d.” žiniomis, neseniai į Kalinin
gradą vykusią oficialią Kauno miesto 
delegaciją, prie pasienio užkardos sustab
dė pasieniečiai ir liepė apsilankyti priva
čioje stovėjimo aikštelėje, ten už pastovė- 
jimą užmokėti 15 litų, ir tik po to grįžus 
atgal pateikti pasienio dokumentus.

Su į Kaliningradą v ažiuojančia delega
cija vyko ir Kauno v icemeras Kazimieras 
Starkevičius. Pasak delegacijos narių, tuo 
metu pasienyje nebuvo nė vieno automo
bilio. tačiau pasienietis reikalavo kvito, 
įrodančio, kad lankėsi stovėjimo aikštelėje.
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Trumpai iš visurVytautas 
Patašius

♦ Iki šiol JAV 
karinė vadovybė 
teigė, kad irakiečių 
išpuoliai prieš oku
pacines pajėgas yra 
neorganizuoto po
būdžio. kad susidu
riama tik su pavė
niais pasipriešini
mo židiniais. Dabar 

ši nuomonė keičiasi.
Naujai paskirtas JAV karinių pajėgų Ira

ke vadas generolas John Abizaid liepos 16 
dienos spaudos konferencijoje pareiškė, kad 
JAV kariai susidūrė su "klasikiniu partizani
niu karu”. Tą pat dieną Irake nukautas dar 
vienas JAV karys. Tai jau 33-čias amerikietis 
kary s, žuvęs po prezidento George W. Bush 
gegužės 1 dieną paskelbtos karo veiksmų 
Irake pabaigos.
♦ Liepos 16 d. Saddam Hussein šalininkai 
bandė pašauti Bagdado oro uoste besi
leidžiantį C 130 tipo amerikiečių karinio 
transporto lėktuvą. Dvi iš žemės pa\ iršiaus 
iššautos priešlėktuvinės raketos nepataikė į 
taikinį ir lėktuvas laimingai nusileido.
♦ Liepos 17 d. prie demilitarizuotos zonos 
susišaudė Šiaurės ir Pietų Koprėjos sargy
biniai. Pirmieji susišaudy mą pradėjo Šiaurės 
Korėjos kariai, iš kulkosvaidžio apšaudę Pie
tų Korėjos sargybos bokštą. Šis incidentas 
įgavo didesnės svarbos. Šiaurės Korėjai 
giriantis, kad ji gaminasi branduolinius 
ginklus ir. kad jos raketos gali pasiekti ne tik 
Japoniją, bet ir JAV (bei Australijos) pa
krantes.

Kinijos vyriausy bė, rimtai susirūpinusi dėl 
branduolinio karo grėsmės, bando tarpi
ninkauti tarp Šiaurės Korėjos ir JAV vy
riausybių. Australijos min. pirmininkas John 
Howard apsilankė Japonijoje ir Pietų Korė-

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.

Be kvito pasienietis atsisakė atverti pasie
nio vartus.

Kauniečiai atsisakė mokėti neteisėtą 
mokestį ir paskambino sienų apsaugos 
tarnybos vadovybei. Po keliolikos minučių 
pasienio vartai buvo atidaryti ir delegacija 
tęsė savo kalionę.

Seimo narys Virginijus Martišauskas 
tokią lėšų rinkliavą yra pavadinęs absur
diška. Jo teigimu, dėl tokių įvykių skun
džiasi įvairių miestų gyventojai, tačiau dėl 
skubos retas atsisako mokėti neteisėtą 
rinkliavą. Politikas mini, kad dėl šios ne
legalios veiklos jau yra kreiptasi į Gene
ralinę prokuratūrą ir į Specialiųjų tyrimų 
tarnybą.

Pagal V. Martišausko informaciją, tokios 
apmokamos stovėjimo aikštelės įkurtos ne 
vien tik vykstantiems į Kaliningradą, bet ir 
pasienyje su Lenkija. Valsty bės sienos ap
saugos atstovai pripažįsta, kad ši rinkliava 
yra nelegali ir kad pasieniečiai negali liep
ti keliautojams užsukti į stovėjimo aikštelę. 
Pasieniečių tarnyba taip pat sutinka, kad 
pasienyje su Kaliningradu nebeliko eilių ir 
kad stovėjimo aikštelės neteko prasmės.
Ar užteršti Baltijos paplūdimiai?

Liepos 16-tos dienos laidoje ‘ Kauno 
diena” praneša, kad beveik visi. įskaitant 
Kuršių neriją. Kaliningrado srities paplū
dimiai yra užteršti mazuto teršalais. Kol kas 
nei Lietuvos, nei Rusijos tarnybos nega
lėjo nustatyti taršos šaltinio, nors manoma, 
kad mazutas išsiliejo iš kokio nors tank
laivio ir į krantą galėjo būti išplautas per 
audras. Rezultate smėlyje voliojasi lipnūs 
mazuto kamuolėliai. Mazuto dėmės jūros 
paviršiuje dar nėra randamos, nors jūros
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joje. aptardamas įtemptą padėtį ir galimus 
bendrus veiklsmus.
♦ Liepos 17 d. nusižudė britų mikrobio
logas dr. David Kelly; buvęs masinio nai
kinimo ginklų paieškos inspektorius Irake. 
Tris dienas prieš mirtį jis buvo išsamiai 
tardomas britų parlamento žemųjų rūmų 
užsienio reikalų komisijos, kilus įtarimui, 
kad jis suteikė duomenis BBC žurnalistui, 
užsipuolusiam D. Britanijos vyriausybę dėl 
karo prieš Iraką.
♦ Palestiniečiai nesusitaria tarp savęs dėl 
JAV propaguojamo taikos plano. Liepos 19 
d. palestiniečių prezidentui Jasser Arafat 
artimos Al-Aqsa Kankinių brigados nariai 
pagrobė palestinietį Jenin gubernatorių ir 
jį kruvinai sumušė, būk tai dėl to. kad jis 
klausęs min. pirmininko Mahmoud Abbas 
nurodymų suvaržyti pogrindinių organi
zacijų prieš Izraelį nukreiptus veiksmus. 
Pagrobtasis gubernatorius Haidar Irshed 
buvo paleistas. įsikišus pačiam Jasser 
Arafat.
♦ Liepos 20 d. sukilėliai vėl įsiveržė į Li
berijos sostinės Monrovijos priemiesčius, 
kovoja prieš prezidento Charles Tay lor 
pajėgas. Sukilėlių vadovybė yra prižadė
jusi sustabdyti karo veiksmus, tačiau jai 
esą sunku suvaldyti fronto kovotojus dėl 
silpno drausmės supratimo.
♦ Liepos 21 d. australų karo laivas
“Manoora” išplaukė iš Townsville uosto 
Queensland valstijoje į Solomonų salas su 
taikos palaiky mo kariais australais, siun
čiamais Solomonų salų vyriausybės ir par
lamento kvietimu. Papildomi daliniai bus 
nuskraidinti į sostinę Honiarą po kelctos 
dienų. Be australų, taiką palaikyti atvyks 
kariai ir policininkai iš Naujosios Zelan
dijos. Papua N. Gvinėjos ir iš Tongos kara
lystės^ Pači fike. □ 

paviršių stebi iš sraigtasparnių.
Dėl esančios taršos poilsiautojai skubiai 

apleido Kaliningrado srities paplūdimius ir 
išvyko vasaroti kitur.

Taršos padėtis šiame rajone yra grės
minga ir apie tūkstantis Baltijos laivyno 
karių yra pradėję naftos teršalų valymą. Per 
liepos 12-13 savaitgalį buvo surinkta 1576 
kg mazuto. Specialistams kol kas nepavy
ko nustatyti, kokios markės mazutas yra 
išmetamas į Rusijos ir Lietuvos pakrantę.

Kaliningrado jūros inspekcija kreipėsi 
į srities gubernatorių siūlydama įvesti ne
paprastosios padėties režimą.

Ekologinės apsaugos darbuotojai tvir
tina. kad mazuto teršalų padėtis pakrantėje 
yra (turizmo atžvilgiu) artima katastrofai.

Lietuvos aplinkosaugininkai tikina, kad 
iki šiol Lietuvos paplūdimiai yra švarūs. Šis 
taršos įvykis pasitaikė kaip tik tuo metu, 
kai Lietuva nerimauja dėl Rusijos netoli 
Kuršių nerijos planuojamos naftos verslo
vės. Nepaisant Lietuvos rūpesčių ir pastan
gų. Rusija nėra pateikus apie šį projektą 
jokios informacijos ar ekologinių išvadų.

Populiariausių politikų 
dešimtukas

ELTA. Dešimties populiariausių politikų 
priekyje išsilaikė tie patys žmonės kaip ir 
prieš mėnesį. Tą parodė liepos 3-6 dienomis 
atlikta “Vilmorus” atlikta apklausa, kurios 
rezultatus skelbia šeštadienio “Lietuvos 
rylas”. Tai - LR Prezidentas Rolandas Fak
sas. buvęs Prezidentas Valdas Adamkus, 
Premjeras Algirdas Brazauskas ir Seimo 
Pirmininkas Artūras Paulauskas.

Šioje apklausoje net 20 šalies politikų 
populiarumas buvo įvertintas daugiau nei 
1%. Geriausiai žmonių interesams atsto-

Celebrating Lithuania’s Statehood

We have gathered today to celebrate 
Lithuania’s statehood and. in particular, to 
commemorate 750 years from the 
coronation of Mindaugas - the first and 
only crowned King of Lithuania.

This celebration of Lithuania’s 
statehood is relatively new. It has been 
linked to the commemoration of its 
statehood dating back to the time of 
Mindaugas. It commemorates the crowning 
of Mindaugas in 1253 as King of Lithuania 
on July 6.

The Lithuanian communities in 
Australia and other countries around the 
world for many years celebrated Tautos 
Šventė - National Day which was linked to 
the intended day for the coronation of 
\Mautas. The coronation never eventuated. 
So it was. in a way. a day of celebrating and 
mourning for what may have been.

After Lithuania regained its 
independence in 1990 we experienced a 
change in what were considered to be the 
official days of national celebration. The 
focus shifted from what may have been to 
what we have now and had in the past. That 
is. that the right to self determination by 
Lithuania in the 20th century was justified, 
as Lithuania had a long and substantial 
history as a state and its roots of statehood 
went back over 700 years. Here in Australia 
during the early 1990s it was difficult in a 
way to comprehend the reasoning for the 
shift between celebrating national day and 
Lithuania’s statehood.

_Lam. however, very' fortunate to have 
had the experience of celebrating this 
special occasion in Lithuania in Vilnius. By 
participating in the day’s events I was able 
to develop a new outlook, a new perspective 
on this special day. It is a day of celebration 
and joy. It is an eventful and colourful day 
focusing on the past, the present and the 
future. Commencing on the eve before with 
a formal commemoration for the diplomatic 
corps, dignitaries and officials it is followed 
by a program focusing on involving the 
whole community'. As you go into the city 
y ou arc greeted with a sea of flags - flags 
are raised on all building large and small. 
Early in the morning, a group of savanoriai 
- freedom fighters assemble at the gate by 
Aušros Vartai. After the trumpet has 
sounded they enter the city along the old 
city streets and march towards the 
Parliament. After a formal flag raising and 
a roll call of all cities and towns of the 
country a parade assembles in front of 
Seimas. Led by savanoriai, the 
representatives of the three armed forces, 
brass band, then banners with the emblems 
of each city' and town in Lithuania flanked 
by those in the folk costume of that 
particular area. What struck me was the 
variety' of costumes, the colours and styles. 
It was obvious that some areas had retained 
the authenticity of the costumes/dress from 
many years ago. The parade sets off at a 

vauja LR Prezidentas R. Paksas (2.1.4 %). 
Vis dar tvirtai antroje vietoje laikosi buvęs 
LR Prezidentas V. Adamkus, kurio popu
liarumas po birželį vykusios apklausos dar 
ūgtelėjo daugiau nei vienu procentu - nuo 
18.4 iki 19.6%.

Trečioje ir ketvirtoje vietoje pagal 
populiarumą - Ministras Pirmininkas 
Algirdas Brazauskas (14.8%) ir Seimo 
Pirmininkas Artūras Paulauskas (7.0 %).

Daugiau nei 1% per mėnesį išaugo ir

Rasa Mauragienė

Kalbėdama per Valstybės Dienos Minė
jimą, Rasa Mauragienė kreipėsi ir į tuos, 
kuriems anglų kalba yra suprantamesnė 
negu lietuvių. Red.

very brisk pace 
down Gedimino 
Prospektas to the 
President’s 
residence. Young 
girls and boys 
dressed in national 
costumes carrying a 
braided greenery 
hedge march along

each side flanking the official party on both 
sides. As the parade passes, those lining the 
streets join in the parade. So the further it 
goes the bigger it gets as parents with children, 
grandparents, young and old join in. By the 
time the parade reaches the President’s 
residence it is of massive proportion, 
impressive to the onlooker who cannot stay 
on the sidelines as one gets engulfed with the 
spirit of the celebrations. Here in front of the 
residence, cannon from the past with soldiers 
decked out in medieval uniforms greet the 
crowd. As the President emerges with his 
official entourage the crowd goes silent for a 
moment. The flag is raised, the President 
speaks and a cannon salute is fired. The 
parade as if on cue turns and now heads for 
the Cathedral. An awesome sight.

After Mass has finished people spill out 
in all directions to participate in the 
activities at the various venues. Traditional 
craftsman demonstrate their wares outside 
the Cathedral. Creative arts activities 
dominate Užupis area where children 
improvised the enactment of Mindaugas as 
King of Lithuania and other moments in the 
country ’s history'. A carnival atmosphere 
prevails at Vingio Parkas and many other 
activites are spread throughout Vilnius. The 
year I was there the famous plane flight 
under the bridge by the then mayor of 
Vilnius, our current President, took place.
It was telecast live on TV throughout the 
land. In the evening, as the sun was setting.
a live concert outside the Cathedral brought 
the day’s celebrations to a close.

What struck me was the pride with 
which people celebrated. When asked 
children all knew what they were 
celebrating - with pride they answered my 
questions about why they were there. We 
have our statehood back, they would say, 
and we have to keep it that w'ay.

This year as the country celebrates 750 
years from the coronation of Mindaugas - 
the point in history acknowledged as the 
birth of the Lithuanian state. The government 
has undertaken a number of major projects 
including the building of a statue of 
Mindaugas, restoration of Vilniaus old town 
and an extensive and diverse cultural/arts 
program to commemorate this important 
time in history.

Whilst projects provide a physical focus 
for the nation the emphasis has also been 
on those elements that focus on

•being proud of reinstating Lithuania’s 
statehood;

•being proud that the flag once again 
flies on rooftops, flagpoles around the world 
as a symbol of the nation’s existence; and

•taking a moment in time to reflect and 
remember the past of which we must be 
proud. □ 

gyventojų pasitikėjimas Liberalų ir centro 
sąjungos pirmininku Artūru Zuoku. Tam, 
ko gero, turėjo įtakos palankiai A. Zuokui 
pasibaigę sostinės valdžios rinkimai, per 
kuriuos šis politikas tapo Vilniaus meru.

Mažiau nei vieną procentą apklausos 
dalyvių balsų gavo šį kartą 60 politikų ir 
visuomenės veikėjų.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNSirLGTIC biuleteniais.
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BENDRUOMENĖ/ BARUO/E________

Valstybės Diena Canberroje
Liepos 13 dieną Canberros Jachtų Klu

be susirinko virš 60 žmonių paminėti 
Valstybės Dieną ir Karaliaus Mindaugo 750 
metų karūnavimo sukaktį.

Canberros LB Sąjungos pirmininkas 
Viktoras Martišius trumpai pasveikino vi
sus susirinkusius ir pakvietė Rasą Mau- 
ragienę skaityti paskaitą.

Rasos Mauragienės paskaita buvo įdo
mi ir kruopščiai paruošta. Ji sėkmingai su
jungė įvairias dalis su definicijomis kas yra 
valsty bė ir kodėl mums ši šventė yra rei
kalinga: "Gyvenimas rodo, kad negalim 
užmiršti istorinių pamokų, kitaip kartosi
me praeities klaidas”. Buvo iškelti trys 
valstybės įkūrimo punktai:

“7. Valstybingumo kūrimosi pradžia, 
kuri sutampa su 1253 m. Mindaugo karū
nacija.

2. Nepriklausomybės paskelbimas 1918 
m. vasario 16 dieną.

3. Nepriklausomybės atkūrimas 1990 m 
kovo 11 dieną. ”

“Hierarchinę sistemą liudija XIII a. 
pradžios šaltiniai. Ypač Volinijos kronika 
mini, kad 1219 m. pasirašyti sutartį tarp 
Lietuvos ir Haličo-Vladimiro Rusijos buvo 
atvykę 21 Lietuvos kungaikščiai, jų tarpe 
ir Mindaugas. ”

Prelegentė mini bandymus apkrikštyti 
Baltijos plotų gyventojus, genčių suartėjimą 
prieš bendrą priešą - Kalavijuočių ir Kry
žiuočių Ordinus: “Iš visų baltų grupių tik 
lietuviams pasisekė per tą etapą sukurti 
valstybę, kuri išsilaikys 600 metų iki XVIII 
a. galo, iki padalinimo etapo, kuris įvyko
tarp 1772-1795”.

“Nepriklausomybės atstatymo laikotar
pį mes visi asmeniškai patyrėm, nors tikžiū-

dainų pavadinimus pirmai ir antrai koncerto 
daliai. Solistės taip puikiai susidainavu
sios. be galo jautriai išpildė visas dainas. 
Net akys sudrėko klausant dainą “Brangiau
sios spalvos” - geltona, žalia ir raudona -

rovų akimis. Žinios ir vaizdai plaukė iš 
Lietuvos ir Rusijos į visus pasaulio kampus. 
Tautinis sąmoningumas, išlikęs per penkias
dešimt sovietų okupacijos metų, vėl jungia 
visus, ieškant kelio į valstybinę Nepriklau
somybę. Sąjūdžio atsiradimas yra glaudžiai 
susijęs su Nepriklausomybės atstatymu. Kol 
pasaulio dėmesys buvo atkreiptas į Kuwaito 
karą, sovietinė Rusija regis galvojo, kad 
niekas nekreips dėmesio į jų nusižengimus 
sausio 13-tą Lietuvoje. Betgi pasaulis pa
stebėjo, kai sukilome visur - Lietuvoje, už
sienyje. Demonstravome visur ir pasaulis 
negalėjo nepastebėti. Sąjūdis, vedamas ly-

Lietuvos partizanų dainą, bei kitas dainas, 
kurias mūsų motinos dainuodavo.

Nenuostabu, kad 2002 m “Tembras” 
turėjo tokį didelį pasisekimą koncertuo
damas Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, 
bei Punske. “Tembras” koncertavo su 
Melbourne tautiniu šokių ansambliu “Gin
taras” ir su Jungtiniu Australijos lietuvių 
choru. Klausytojai Lietuvoje stebėjosi, kad 
štai po pusės šimtmečio tautiečiai, gyveną 
tolimojoje Australijoje, išlaikė lietuvišką 
kultūrą. Žiūrėkite, kaip džiaugsmingai jie 
dainuoja ir šoka!

Šiek tiek pasikalbėjau su dainininkėmis.
tauto Landsbergio, vingiavo 
lyg tarp užminuotų takų, 
visad ieškodamas kelio į 
valstybės atstatymą”.

Dar noriu paminėti, kad 
angliška Rasos Mauragienės 
paskaitos dalis, po trumpo pa
aiškinimo. ką mes švenčiame, 
nupasakojo jos įspūdžius, kaip 
buvo švenčiama Nepriklauso
mybės šventė Vilniuje. (Angliš
koji paskaitos dalis spausdi
nama psl. 2. Red.) Pabaigai R. 
Mauragienė perskaitė Bernar
do Brazdžionio “Karaliaus 
Mindaugo Priesaiką”. Vikto
ras Martišius ir susirinkusieji 
padėkojo prelegentei.

Meninę programos dalį 
pradėjo Sigita Gailiūnaitė. 
pristatydama iš Melbourne 
atskridusias “Tembro” solistes
Birutę Kymantienę ir Ritą Ma- Tado Žilinsko nuotraukoje iš kairės: Sigita Gailiūnaitė, Romas Katauskas, dainininkė Birutė 
čiulaitienę, kuri ir akompanavo. Kymantienė, Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos pirmininkas Viktoras Martišius, dai- 
S.Gailiūnaitė perskaitė 13-kos nininkė ir akompanuotoja Rita Mačiulaiticnė. Barbara Šilinis ir Laima Žilinskienė.

Jos sakė, kad jų repertuaro pasirinkime yra 
tęstinumas. Birutės Šaulytės-Kymantienės 
uošvis buvo Gcelongo choro dirigentas ir 
kompozitorius. Ritos Mičiulaitienės mamy
tė - Birutė Tamošiūnicnė-Maksvytytė. kuri
Melbourne išleido savo labai populiarių 
dainų plokštelę.

Susirinkę plojome ir plojome, tai išsipra
šėme dar dvi dainas: “Puikos rožės gražiai 
žydi” ir “O. ramunėle, pasakyk”. Buvome 
įtraukti ir mes padainuoti ar bent paniū
niuoti. Po koncerto sugiedojome Lietuvos 
Himną.

Valdyba solistes apdovanojo gėlėmis. 
Pavalgėme šiltus pietus, pasišnekučiavome, 
o už lango mirgėjo Burley Griffin ežero 
vanduo, kuriame plaukė nedideli būriniai 
laiveliai.

Vida Kabailienė.

Viena Menininkė -
Dailininkės Leekos Gruzdeff paskuti

nėje parodoje “ Hardware” meno galerijoje 
išryškėja dvi skirtingos žanrų tendencijos. 
Jos skiriasi tiek tematikos, tiek kompozi
cijos kaip ir spalvų gamos bei potėpių 
atžvilgiu. Tačiau bene didžiausias skirtumas 
tarp matytų paveikslų yra jų intelektualinė 
arba improvizacinė koncepcija.

Pirmoje salėje yra Gruzdeff abstraktai. 
Tai yra vienuolika iš anksto apsvarstytų, 
suderintų spalvų kūriniai, kurie pasižymi 
nešabloniškais, drąsiais potėpiais, bet ne
išsiveržiančių iš minties parametrų. Antroje 
salėje yra dvylika aktų, tapytų per maždaug 
penkias iki dešimt minučių, pasikliaunant 
akių pastabumu ir rankos potėpių miklumu. 
Tai yra grynai inspiracijos ir momento 
darbai.

Pirmos ir antros salės kūriniai yra tapyti 
labai greitai - jie dvelkte dvelkia šviežumu, 
naturalumu ir byloja apie dailininkės šakotą 
talentą ir meistrišką technikos apvaldymą.

Gruzdeff abstraktai yra gamtos inspi
ruoti, nors ir kelioliką kartų perėję per vi

Leeka Gruzdeff NUDE Leeka Gruzdeff WHAT - NR. 10

du skirtingi stiliai 
dinės akies sietą ir. tuo pačiu, patyrę formų 
ir spalvų sublimaciją. Visi abstraktai yra 
tapyti akrilo dažais. Aktams ji naudoja 
akrilą ir temperą ir intriguojančiai įkompo
nuoja abi dažų rūšis keturiuose paveiksluo
se - Heavenly Body; Nude 1, 2 ir 3. Kita 
dailininkės įdomi savybė yra jos pomėgis 
eksperimentuoti. Todėl ji tapo akrilu ne tik 
ant drobės, bet ir ant akvarelės popieriaus: 
naudoja specialią akvarelės techniką ir ak
rilo laką. Tokie paveikslai kaip What - Nr. 
10 yra įvairių technikų mini-šedevrai. Juo
se vyrauja šviesiai gelsvų, smiltainio, rudų 
ir juosvų bei juodų spalvų dramatiški 
priešpastaty mai, o lakiai žiūrovo vaizduo
tei nėra ribų. How - Nr. 8 yra, iš Brisbane 
atvykusio ir parodoje apsilankiusio meni
ninko nuomone, paveikslas, prilygstantis 
savo šviečiančių spalvų deriniais garsio
jo Pierre Bonnard (priklaususio “Nabis” 
grupei) kūrybai. Leeka Gruzdeff naudoja 
žalsvai mėlyną ceruleumą. sodriai mėlyną 
indigą, geltoną, citrininį ir ry škiai oranžinį 
bei raudonąjį kadmį. Pastarojo niuansai 

įvairuoja nuo šviesiai raudonų iki tamsiai 
kaštonininių atspalvių. Prie jų derinasi 
švelnūs rausvi permanent - rose spalvų to
nai ir žydrūs ultramarino “šmėkštelėjimai”.

Aktuose dailininkė tapo guviais potė
piais šviesotamsos (chiaroscuro) efektus. 
Couple I - Nr. 17 yra kompozicijos atžvil
giu aukšto lygmens vyro ir moters aktas, 
kuriame dramatiniai tamsius fonas atsimu
ša į neįprastus balkšvus temperos potėpius 
ant abiejų kūnų susipynusios kompozicijos. 
Sakytumei, tai lyg ir panašėja į Caravaggio 

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Vaidyba 
širdingai sveikina

p. Janiną Vabaiieną O AM
Australijos Federalinės Valdžios apdovanotą 

Centenary Medai už nuopelnus visuomeninėje 
veikloje.

Linkime geros sveikatos ir neišsenkančios 
energijos tęsiant pasiaukojantį darbą mūsų 
Bendruomenėje, kuris puoselėja ir turtina Ade
laidės bei visos Australijos lietuvių veiklą.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba 
reiškia nuoširdžią padėką Canberros Lietuvių Ben
druomenės Sųjunyos Vaidybai už $1 OOO auką 
“Mūsų Pastogei". Jau ne pirmą kartą Canberros Lietuvių 
Bendruomenė rodo savo susirūpinimą Bendruomenės 
spaudos ateitimi.

Vytautas Patašius
LB Spaudos Sąjungos Valdybos pirmininkas

(XVII a.) chiaroscuro stilistinės kūrybos 
pakraipą. Nude 2 paveikslas yra tikras mo
teriškumo simbolis - žaismingame raus\,ų 
tonų fone, jaunos moters nugara prasitęsia 
iki galvos ir pasibaigia taiklia gėlės užuo
mina tamsių plaukų kuodelyje.

Sveikiname dailininkę Leeką Gruzdeff. 
ieškančią naujais būdais išreikšti savyje 
sukauptų jausmų, minčių ir pojūčių gausą 
bei atverti meno mėgėjams dar vieną savo 
talento mažiau pažįstamą aspektą.

Isolda Poželaitė-Davis AM

Mūsų Pastogė Nr. 29, 2003-.07.25, psl. 3

3



Lietuva iš arti
Iš Pasaulio Jaunimo Kongreso

Į Vilniuje esančią K.Sirvydo aikštę 
liepos 12 dieną rinkosi lietuvių jaunimas iš 
viso pasaulio. Visą popietę prie Prancūzų 
kultūros centro įkurtoje aikštėje veikė 
Pasaulio lietuvių jaunimo organizacijų 
mugė. Apie savo veiklą vilniečiams pa
sakojo esperantininkai, merginų ir moterų 
klubo atstovai, jūrų skautai, jaunieji 
ūkininkai ir daugelio jaunimo politinių 
organizacijų nariai. Iš viso mugėje dalyvavo 
apie 50 jaunimo organizacijų.

Mugėje prisistatė ir iš svetur atvykę 
lietuviai. Apie užsienyje susibūrusius lie
tuvių jaunimo klubus pasakojo vaikinai ir 
merginos iš Vokietijos. Brazilijos. Austra
lijos. Rusijos ir kitų kraštų.

.. Vokietijoje daugiausia lietuviškai 
kalbančiu jaunuolių gyvena Hamburge, 
daug jų yra Berlyne ir Miinchene. I Įsi mes 
renkamės, kad palaikytume lietuvišku
mą ", - tikino netoli Frankfurto prie Maino 
gyvenantis aštuoniolikmetis Arūnas Dami
jonaitis.

Brazilijoje. San Paulo mieste, apsisto
jusi 21 metų Tatjana Kasteckaitė sakė, kad 
ten gyvenantys lietuvių vaikai susitinka 
kiekvieną savaitgalį.

„Kai Brazilijoje baigsiu biochemijos 
studijas, tikriausiai gyvensiu lllniuje. Šis

Grįžo pagarbą...
Atkelta iš 1 psl.

Birželio 20 dieną pradėję kelionę iš 
Kauno į JAV. pilotai 7500 kilometrų dis
tanciją nuo Kauno iki New Yourk’o tikėjosi 
įveikti per 35-37 valandų skrydį. Dėl 
nepalankių oro sąlygų ir techninių prob
lemų skrydis užtruko net 16 parų.

Iš Čikagos atgal į Lietuvą skridę V. Ra
monas ir G.Staniulis. be Norvegijos, dar 
buvo nutūpę Kanadoje. Grenlandijoje ir 
Islandijoje.

V.Ramono ir G.Staniulio pilotuojamas 
JAV pagamintas dv imotoris lėktuvas "Piper 
Twin Comanche’' yra gerokai modernesnis 
už vienmotorę “Lituanica”. tačiau jame, 
kaip ir "Lituanica”. nėra tolimojo ryšio prie
monių. nuo apledėjimo apsaugančios si
stemos.

Skrydį per Atlanto vandeny ną į JAV ir 
atgal kauniečiai pilotai skyrė prieš 70 metų 
tragiškai pasibaigusiam legendiniam 
"Lituanica” skrydžiui. Tai pirmasis skry dis 
iš Lietuvos per Atlantą ir atgal lengvuoju 
lėktuvu.

Renginio pradžioje į susirinkusiuosius 
kreipėsi Prezidentas Rolandas Paksas. kuris 
patsai yra žymus, net akrobatinių skrydžių 
lakūnas. “Steponas Darius ir Stasys Gi
rėnas savo skrydžiu sujungė tautą, gy
venančią Lietuvoje ir už Atlanto. Tai bu
vo didis skrydis, kuris buvo ir bus mūsų 
širdyse”, - sakė jis.

"Kai pagalvoju apie Stepono Dariaus 
ir Stasio Girėno skrydi, mane apima pa
sididžiavimas, kad esu lietuvis". - šnekė
jo Kauno vicemeras Erikas Tamašauskas.

Liepos 20 dieną vykusios aviacijos 
šventės metu žiūrovai galėjo gėrėtis įvai
riausių orlaivių parodomaisiais skrydžiais. 
Šventėje dalyvavo apie 90 Lietuvos kariuo
menės Karinių oro pajėgų karių, žiūrovai 
išvy do įspūdingus parašiutininkų šuolius.

Teigiama, kad paskutinį kartą į dangų 
pakilo ‘’Lituanica” kopija, kurią pilotavo 
ją sukonstravęs 70 metų panevėžietis Vla
das Kensgaila.

“Lituanica” kopija buvo sukurta 1983 
metais, kai lėktuvo reikėjo režisieriaus 
Raimondo Vabalo filmui “Skrydis per 

AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ PASTOGĖS” PRENUMERATĄ?
Mūsų Pastogė Nr. 29, 2003.07.25, psl. 4

miestas man labai gražus. Nors orai buvo 
lietingi ir priminė žiemą Brazilijoje, man 
Lietuvoje labai patinka - darkyta lietuvių 
kalba dėstė T.Kasteckaitė.

„Neseniai į Australiją atvykę jaunuo
liai iš Lietuvos svetimame krašte neieško 
tėvynainių. Nesuprantu jų. Pats džiau
giuosi, kad esu lietuvis, nes atvažiuodamas 
į Lietuvą patiriu tai, ko niekada nepatirs 
kiti Australijoje gyvenantys žmonės“. - 
kalbėjo iš Melbourne atvykęs lietuviu save 
vadinantis V tautas Antanaitis.

(Pagal Lietuvos spaudą) 
* * *

Vienuoliktasis Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresas prasidėjo Vilniuje liepos 
11 dienų. Nuo sekmadienio, liepos 13 - 
osios. iki liepos 27 dienos jis tęs savo dar
bą Lenkijoje ir Vokietijoje.

Stovykloje Punske (Lenkija) Kongreso 
dalyviai susipažins su lietuviškų vestuvių 
papročiais ir apeigomis, lankys gražiausias 
apylinkių vietoves. Liepos 19 d. Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresas persikels į 
Vokietiją, kur įvyks Studijų Dienos. Tai bus 
Vasario Šešioliktosios Gimnazijoje. Hiitten- 
feld. Pirmasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas buvo surengtas 1965 metais 
Čikagoje. □

Atlantą”. Pastaruoju metu lėktuvas buvo 
laikomas Lietuvos aviacijos muziejuje 
Kaune, neseniai dalyvavo lėktuvų skry dyje 
aplink Lietuvą. Po aviacijos šventės lėktu
vas vėl grįš į muziejų.

Šventės metu pasiektas ir naujas Lie
tuvos rekordas. Parašiutininkai danguje 
išskleidė 212 kv. m pločio tautinę vėliavą. 
Žiūrovai užvertę galvas stebėjo įspūdin
gus lėktuvu "An-2” atliekamus triukus, tarp 
jų - ir mirties kilpą. Skraidymai tęsėsi iki 
\ akaro. o vėliau programą tęsė muzikantai. 
Žiūrovams koncertavo Viktorija bei Stasys 
Povilaitis su grupe "Rebelheart”.

Lietuvos Prezidentas Rolandas Paksas 
laiką leido specialiai pastatytoje svarbių 
asmenų palapinėje. Jis vaišinosi sumuš
tiniais. vaisiais, kartu su pilotais VRamonu 
ir G. Staniulio išgėrė alaus. Prezidentas 
daug bendravo su kitais lakūnais. Jis 
nusišypsojo, kai išvydo priešais palapinę 
atlekiantį karinį sraigtasparnį "MI-8”. iš 
kurio dar paleista tuščių šovinių serija - 
tai buvo jėgerių parodomosios progra
mos dalis.

“Manau, ne vienam lakūnui yra kilę 
minčių lėktuvėliu perskristi Atlantą. Prieš 
keletą metų net buvo idėja pastatyti 
“Lituanica ” analogą ir juo pakartoti skrydi 
be nutūpimo iš Lietuvos į Ameriką. Dabar 
turime tokią techniką, kad nėra jokių 
problemų skristi be nutūpimų. Tačiau ne tai 
svarbiausia. Norėtųsi, kad šis žygis būtų 
pakartotas ne technine prasme, o kad po 
tokio skrydžio Lietuvos vardas vėl skambė
tų visame pasaulyje ”, - sakė R. Paksas.

Steponas Darius ir Stasys Girėnas 1933 
metų liepos 15 dieną pakilo iš New York’o 
nedideliu vienmotoriu lėktuvu "Bellanca”. 
kurį pavadino "Lituanica”. Lietuviai sva
jojo be nutūpimo perskristi Atlanto vande
nyną ir pasiekti Kauną.

Sėkmingai įveikę Atlantą ir didžiąją 
Europos dalį jie žuvo liepos 17 dieną tuo
metinės Vokietijos Soldino miške (dabar 
Lenkijoje), telikus vos keliems šimtams 
kilometrų iki kelionės tikslo. Per 37 va
landas 11 minučių įveiktas 6411 kilometrų 
atstumas buvo antrasis to meto aviacijos 
pasiekimas. □

Iš PLB Seimo

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo metu. Kairėje - Lietuvos Respublikos 
Prezidentas Rolandas Paksas, centre - kardinolas Audrys Juozas Bačkis ir ALB 
Krašto Valdybos pirmininkė Lolita Kalėda, dešinėje - prof. Vytautas Landsbergis ir 
buvęs PLB pirmininkas Vytautas Kamantas.

Pakartojo pagarbos žygį
ELTA. Istorinį kelią, kuriuo karalius 

Žygimantas Augustas nuo Krokuvos iki 
Vilniaus lydėjo karalienės Barboros karstą, 
daugiau kaip po 450 metų pakartojo Lietu
vos dviratininkai. Kelio ilgis - 826 km.

Istoriko Gedimino Ilgūno iniciatyva su
rengtas dviratininkų žygis "Karalienės su
grįžimas” buvo skirtas Lietuvos valstybės - 
karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų 
jubiliejui ir Barboros Radvilaitės atminimui.

Žygį iš Krokuvos į Vilnių dviratininkai 
pradėjo liepos 16-ąją Vavelio rūmuose, prie 
karaliaus Žygimanto Augusto karsto. Čia 
žygeiviai uždegė žvakę ir. pusei jos sude
gus. kitą pusę vežė į Lietuvą kad uždegtų 
prie Barboros Radvilaitės karsto Vilniaus 
katedros požemiuose - kaip mylimo \yro 
simbolinį pasveikinimą.

Lietuvos istorijoje Barbora Radvilaitė 
(1520-1551) užima y patingą vietą. Tai mo
teris. kuri tapo karaliene ištekėjusi iš meilės.

Savinos! ir
Kauno finansiniai aferistai atrado naują 

aukso gy slą. Jie nusitaikė į SAPARD lėšas, 
kurias Europos Sąjunga skiria Lietuvos 
žemės ūkiui remti. Jonavos rajono Praulių 
kaime esančias apleistas fermas įforminę 
kaip paramos reikalaujantį objektą, sukčiai 
spėjo pagrobti beveik 200 000 litų.

Tai buvo pirmoji paskirtos paramos da
lis - lėšos tariamiems konsultavimo bei 
statybos ir renovavimo darbams. Tie patys 
nusikaltėliai kėsinosi ir į 740 000 litų - an
trąją bei trečiąją paramos dalis, skirtas liku
siems statybos ir renovavimo darbams bei 
šėrimo-girdymo ir vėdinimo-šildymo įran
gai. Beveik milijonas litų Europos Sąjungos 
paramos lėšų nusikalstamoms struktūroms 
būtų atitekę pagal sutartį, kurią su jokios 
veiklos nevykdančia bendrove pasirašė Na
cionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės 
ūkio ministerijos direktorius Evaldas Či- 
jauskas.

Šią gerai suplanuotą aferą praėjusią 
savaitę demaskavo Finansinių nusikaltimų 
tyrimo tarnybos (FNTT) Kauno apskrities 
skyriaus pareigūnai.

Sutartį dėl SAPARD paramos lėšų sky
rimo su Nacionalinio mokėjimo agentūra 
pasirašė tariamas Šilų paukštyno direkto
rius 27 metų Žilvinas Burinskas. Šis kau
nietis stalius suvaidinti direktorių sutiko 
vos už kelis šimtus litų. Tiek jam pažadėjo 
aferos ideologai ir strategai. Formaliai Ž. 
Burinskas yra vienintelis tariamo Šilų 
paukštyno darbuotojas. Jis vykdė kito kau
niečio - 41 metų Andriaus Pakštaičio - 

o to karalių santykiuose nebūdavo. Iki šiol 
apie jos gyvenimą sklando legendos.

Barbora Radvilaitė su busimuoju Lenki
jos karaliumi. Lietuvos didžiuoju, kunigaikš
čiu Žygimantu Augustu slapta susituokė 
1547 m. Jungtuvėms nepritarė tėvai - kara
lius Žygimantas Senasis ir karalienė Bona, 
taip pat Lenkijos didikai, bijodami Radvilų 
įsigalėjimo. Lenkijos karaliene Barbora vai
nikuota 1550 m. tačiau karūna džiaugėsi 
neilgai. Po sunkios ligos 1551 m. gegužės 
25 d. ji mirė. Žygimantas Augustas, pildy
damas Barboros norą būti palaidotai Lietu
voje. 1551 m. gegužės 27 d. karstą sujos 
palaikais iš Krokuvos išlydėjo į Vilnių. Di
džiulėje procesijoje buvo daugybė didikų, 
dvariškių, apie 400 arklių. Žygimantas Au
gustas žmonos karstą lydėjo raitas, o per 
miestelius ir kaimus - pėsčiomis. Karstas 
pasiekė Vilnių birželio 22 d. ir buvo karališ
kai palaidotas Katedros rūsio kriptoje.

ES paramq
pavedimus bei turėjo atiduoti jam iš para
mos programos gautas lėšas.

Liepos 10-ąją Kauno apylinkės teismas 
leido suimti A.Pakštaitį. Jam kitoje byloje 
jau buvo paskirtas namų areštas. Bet šis 
Jonavos rajone registruotas kaunietis pra
dingo - paskelbta jo paieška.

Apklausiamas Ž. Burinskas nurodė, kad 
iš Nacionalinės mokėjimo agentūros į 
„Hansabanko“ sąskaitą pervestus beveik 
200 000 litų jis paėmė Maironio gatvėje 
Kaune įsikūrusiame banko skyriuje gry
naisiais ir iš karto atidavė A.Pakštaičiui. 
Šis kaunietis yra siejamas su Kauno nu
sikaltėlių gaujomis.

2000-aisiais A.Paukštaitis buvo sulaiky
tas turto prievartavimo byloje (reikalavo 
perrašyti butą už tariamą skolą) kartu su 
pernai parodymų patikrinimo metu nuo 
pareigūnų pabėgusiu ir iki šiol ieškomu 
Broniumi Siručiu. Vienam teisiamųjų pasi
slėpus, byla yra sustabdyta.

Manoma, kad A.Pakštaitis grobiant Eu
ropos Sąjungos lėšas nėra pagrindinis 
asmuo, o tik vidurinės aferos grandies at
stovas. Pareigūnai tikisi atskleisti aferos 
sumanytojus ir jiems talkinusius Naciona
linės mokėjimo agentūros darbuotojus.

Šia proga Lietuvos spauda prisiminė ir 
tuos sukčiams “aukso laikus”, kai anksčiau 
Lietuva imdavo dideles tarptautines pasko
las, ojų dalis milijonais beveik tiesiog nu
tekėdavo į vienas kitą dangstančių “gerų 
draugų” tinklo kišenes.

(Pagal Lietuvos spaudą)
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Baisi rakštis - kaip rąstas
Motiejus Valančius, valdydamas Žemaičių vyskupiją, 

platindamas lietuviškas knygas ir skatindamas lietuvybę, bu
vo baisi rakštis rusų caro akyje.

Ištraukos iš generalgubernatoriaus raporto carui apie 
vyskupą Valančių:

Įstatymas pripažįsta Telšių, arba Žemaičių, vyskupijos pavadinimą, tačiau 
tas pavadinimas primena lietuviams laisvo gyvenimo laikus ir gali pasitarnauti 
politinio išsilaisvinimo propagandai. Įvairiose Romos katalikų maldaknygėse 
žemaičių-lietuvių kalboje Kauno gubernija vadinama “mūsų šalis”, “mūsų tėvynė” 
arba “Žemaičių kunigaikštija”... Lankydamas parapijas vyskupas sugebėjo pa
veikti žmones sudėti žymias aukų sumas, iš kurių jis atnaujino daugelį bažnyčių 
ir priešingai įstatymui pastatė naujų bažnyčių... Parenkant dvasininkus įvairiom 
pareigom, jis nušalindavo dvarininkiškąjį elementą ir papildydavo jų eiles iš 
valstiečių tarpo, kad per giminystes sustiprintų dvasininkų įtaką valstiečiams...

Telšių seminarijoje buvo ruošiami kunigai priešiškų nusistatymų prieš mūsų 
vyriausybę ir jos politiką. Visa dabartinė Kauno gubernijos dvasininkija išėjo iš 
šitos vysk. Valančiaus mokyklos. Varnių miestelis yra visai nedidelis, bet dėl 
vysk. Valančiaus valdymo tapo antrąja Roma... Dar būdamas eiliniu kunigu jis 
išleido Žemaičių vyskupijos istoriją, kurioje raudona gija praeina mintis, kad 
Žemaitijos prijungimas prie Rusijos tapo visų nelaimių žemaičiams ir lietuviams 
pradžia... Jis parašė arba aprobavo maldynus, kuriuose kreipiamasi į Dievą dėl 
“eretikų ir priespaudėjų išnaikinimo” ir dėkojama šv. Kazimierui, “kad maskolius 
nugalėjo ir iš vergijos išlaisvino”... Dvasininkai savo vyskupo įsaku, pradėjo 
skleisti blaivybės idėją. Žmonės, kurie nepriklausė blaivybės draugijoms, buvo 
išjuokiami, o pažeidę įžadus, buvo baudžiami piniginėmis baudomis, kurios buvo 
naudojamos sukilimui finansuoti. Organizuojamos minėjimo iškilmės ir pro
cesijos Kosciuškos garbei, pavirsdavo politinėmis demonstracijomis. Vyskupas 
aiškinosi, kad tos eisenos yra Tado Kulviečio - kuris mirė 20 m. prieš revoliuciją 
- mirties minėjimai.

Savo ganytojiškame laiške 1863 m. jis rašo: “... kad šis karas atneštų mums 
laimingą išsigelbėjimą - mums ir mūsų kraštui”. Periodiškus sukilimus jis aiškina 
kaip istorinį reiškinį, visiškai analoginį su rusų tautos siekimais išsilaisvinti iš 
totorių priespaudos.

Iš to seka tik viena išvada - vyskupas Valančius negali būti paliktas ne tik 
dabartiniame savo poste, bet ir iš viso Šiaurės-Vakarų (t.y. Lietuvos) krašto ribose.

Vyskupui buvo [sakyta iš Varnių persikelti į Kauną. Generalgubernatorius 
jau rengėsi vyskupą ištremti, bet pasklidęs garsas sukėlė ant kojų tikinčiuosius, 
ir tūkstančiai vežimų patraukė į Kauną atsisveikinti su ganytoju. Nustebinta 
Kauno valdžia aliarmavo generalgubernatūrą, kuri pabūgo, kad vyskupo 
išvežimas sukels naujus neramumus. Valančius buvo paliktas.

Miela Redaktore,
Praėjo gražios - įspūdingos švenčių 

dienos. Lieka prisiminimai...
Buvau ir aš su kolegėm Vilniaus Rotu

šėje. Salėje - visos vietos užimtos. Tad te
ko glaudžiau susėsti ir susipažinti su ponia 
Gražina Žemkalniene. ponu Gabrielių Žem- 
kalniu ir jųjų puikiais jaunaisiais anūkais.

Gražią šventę suruošė ponia Lolita. Tik
rai yra kuo didžiuotis: ir vyresniąja karta ir 
jaunaisiais šokėjėliais, kuriems smagumo ir 
linksmumo sėdintys salėje šiek tiek pavy
dėjo... ypač mūsų jaunosios kolegės.

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdybos pirmininkė ponia Kalėda 
įteikė Vytauto Didžiojo universitetui vertin
gą dovaną. Ypatingai didelę ir įdomią kny
gą apie Australiją. Ši knyga surado savo 
vietą VDU bibliotekoje. Esame dėkingi.

Pamažu visi sugrįš į savo namus ir vėl 
dalinsis savo įspūdžiais. Kas gera prisi
minkime, o kas bloga - lai išblės.

Iki malonaus,
Jūratė Sakalauskienė,

VDU, Kaunas

Nesutinku!
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Sei

mo posėdyje kalbėjo ir Australijos LB 
Krašto Valdybos pirmininkė Lolita Kalėda. 
Jos pasisakymai buvo paminėti per radiją 
ir dienraštyje “Respublika”.

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkė, pati Australijoje gyvenanti 

tik kelerius metus, teigė iš pradžių atsidū
rusi kone visiškoje izoliacijoje. “Iš karto 
klausiama, ko čia atvažiavai, kiek turi pi
nigų ir kada išvažiuosi. Man buvo sakoma: 
“Užteks mokytis ir sėdėti ant vyro spran
do, tavo vyras storas', nešerk jo cepelinais, 
pas mus niekas tokių trumpų sijonų nene
šioja, jūs ten prie komunistų gyvendami 
nieko neišmanėte apie tikrą biznį, mokate 
tik vogti ”. “Respublikai” ji pasakojo apie 
senesnių tautiečių požiūrį į naujuosius lie
tuvius. Ji susidurianti su lietuvių moterų 
įvaizdžio Australijoje problema. “Šį balan
dį per vietos televiziją buvo rodomos is
torijos, kaip baigiasi vyrams, kurie veda iš 
Lietuvos atvykusias moteris. Australijos 
įstatymai yra palankūs moterims ir jei vy
ras yra apkaltinamas sumušęs žmoną, jis 
išmetamas į gatvę, o žmona gauna jo tur
tą ”, pasakojo Australijos LB Krašto Valdy
bos pirmininkė. “Buvo rodoma istorija, 
kaip viena lietuvė, vardu Jolanta tuo 
galėjo tyčia pasinaudoti. Aš po to visiems 
pažįstamiems net melavau, kad ji rusė”.

Perskaitęs visa tai negalėjau suprasti, 
kodėl p. Pirmininkė tai pasakė Lietuvai, 
tikrai įžeisdama mus, senuosius Australijo
je gyvenančius lietuvius. Būdamas Lietu
vos olimpiniu atstovu Sydnėjuje, aš tikrai 
daugiausiai susidurdavau ir susiduriu su 
atvykstančiais iš Lietuvos tautiečiais, o jų 
čia būdavo iki 150. Sunkiai šešias dienas 
per savaitę dirbdami ir pinigus siųsdami į 
Lietuvą, jie pagal galimybes gražiai ben
drauja su mumis. Turėjo savo futbolo, krep
šinio komandas, dalyvauja Klubo gyvenime, 
o Gintaras Janulevičius Sydnėjuje yra net

Reikšmingas dr. G.Kazokienės įnašas
Tiek daug kalbėta ir rašyta vietinėje 

spaudoje, kad iki šiol neturime svaraus 
leidinio anglų kalba, atspindinčio pokario 
lietuvių gyvenimą Australijoje. Todėl šian
dien dr. Genovaitė Kazokienė tampa pir
mąja kregžde savo daktarinėje disertacijoje, 
parašytoje 1992 metais, išnagrinėjusi 1944 
metais iš Lietuvos pasitraukusių tautiečių 
menininkų likimus.

Šių metų birželio 20 dieną disertacija 
išvydo dienos šviesą grožinės literatūros 
knygos pavidalu. “Lithuanian Artists in 
Australia 1950-1990” ne tik žvilgteli į XX 
amžiaus Lietuvos istoriją, bet ir nukelia 
skaitytoją į kunigaikščio Gedimino laikus 
(1251-1263), krikščionybės įvedimą(1387) 
bei plačiau apsistoja ties Lietuvos mitolo
gija. Todėl neatsitiktinai knygos viršelyje 
puikuojasi Henriko Šalkausko juodame fo
ne saulės intensyvumą ryškinantis rugių 
vainikas.

Lietuvių menininkai dr. Genovaitės Ka- 
zokienės leidinyje suskirstyti į pirmosios 
(gimusios prieškarinėje Lietuvoje) ir antro
sios (gimusios Vokietijoje ar Australijoje) 
kartos atstovus, o taip pat į profesionalus, 
mėgėjus ir liaudies meistrus. Knygoje vi
siems užteko vietos, ko negalima pasakyti 
apie iliustracijas: redaktorės Jane Arms 
nuožiūra, kai kurie mažiau reikšmingesnių 
mėgėjų ar liaudies meistrų darbai nėra eks
ponuojami. Nežiūrint to. jų pateiktose auto
biografijose aiškiai atsispindi kiekvienos 
asmenybės susiformavimo ir kūrybos 
bruožai.

Autorė kruopščiai nagrinėja Sy dnėjaus. 
Melboumo, Adelaidės bei mažesnių lietu
vių bendruomenių atstovų meninę kūrybą. 
Kadangi rugpjūčio mėnesį knygos prista
tymas numatytas Adelaidėje, norėčiau pla
čiau apsistoti ties 29-iais Adelaidės meni
ninkais. Štai ir jų sąrašas: Antanas Rukš
lelė. Aleksandras ir Eleonora Marčiulio- 
niai, Balys Milaknis. Leonas Žygas. Stasy s 
Neliubšys, Jonas Rudzinskas. Balys Grėb- 
liūnas. Vytautas Vosylius. Alfonsas Budrys. 
Borisas Borjeras, Ieva Pocius. Algirdas 
Kudirka, Rimas Daugai is, Aurimas Dum
čius, Vytas Kapočiūnas, Vytas Šerdis. Ži
ba Vilmanis. Rosemary Aliukonis. Vaclovas 
Rydlinskis, Pranas Savenis. Bronė Moc- 
kūnas. Vilią Dunda. Janina Maželis. Eu
genija Šimkus. Leonardas Kanas. Valentina 
Vens, Aloyzas Kviklys ir Vytautas Opulskis.

Įdomu, jog dauguma adelaidiškių yra 
gimę Lietuvos kaimuose, penki Kaune ir 
trys St. Peterburge. Autorės žodžiais ta
riant, palyginus su kitomis vietovėmis, 
Adelaidėje randame daugiausiai profesio
nalų, tokių kaip dailininkas Antanas Rūkš-

Po pristatymo bus galima įsigyti dr. Genovaitės Kazokienės knygą “Lithuanian 
Artists in Australia 1950-1990”. Knygos kaina - S39.50. Pelnas, gautas už parduotas 
knygas numatytas skirti iš Lietuvos į Viktorijos Universitetą ateityje atvykstančių mokytis 
studentų stipendijoms.

Lietuvių Klubo vicepirmininkas, daug nau
jovių įnešęs į mūsų gyvenimą. Ir pačiai p. 
Kalėdienei, manau, gyvenimas Australijoje 
pasisekė: gavo puikų vyrą, ir tikrai be ce
pelinų, įsijungė į mūsų gyvenimą, ir aš 
negirdėjau, kad kas nors išmetinėtų naujai 
atvykusiems. Duok, Dieve, kad jų daugiau 
pas mus būtų.

Antanas Laukaitis.
dabar Lietuvoje

Gerb. Redaktore,
Karaliaus Mindaugo karūnacijos 750 

metų jubiliejaus proga Lietuvoje vyko daug 
įdomių ir įvairių renginių.

Kauno pilyje buvo pastatytas spektaklis

LITHUANIAN ARTISTS IN AUSTRALIA 
1950-1990

GENOVAITĖ KAZOKAS

telė, skulptoriai Aleksandras Marčiulio
nis. Balys Milaknis. Balys Grėbliūnas, ke
ramikė Eleonora Marčiulionienė, meno fo
tografas \ytautas Vosy lius ir karikatūristas 
Borisas Boijeras.

Adelaidės talentai atsispindi Antano 
Rukšlelės paveiksle “Sekmadienis Lietu
voje”, politinį atspalvį turinčioje Boriso 
Borjero karikatūroje “Baltijos šalys”, 
Vytauto Kapočiūno verkiančių kūdikių 
kančioje bei Vyto Šerelio bandyme “griu
vėsių vietoje kurti naują pasaulį”.

Viršelyje pavaizduotas rugiapjūtės 
vainikas tapo simboliniu lietuvių meni
ninkų apvainikavimu bei nesibaigiančios 
žemiškos kelionės tąsa. Ne visi aprašyti 
menininkai turėjo progos išvysti savo kū
rybą dr. Genovaitės Kazokienės knygoje, ne 
visi sulaukė šios reikšmingos atomazgos... 
Gyvenimo ratas tebesisuka ir belieka tik 
džiaugtis žaviu saulėlvdžiu. įprasminančiu 
ilgą ir daugumai skausmingą “prigijimą 
Australijos žemėje, paženklintą svyrančio
mis lietuviškų talentų varpomis.

Knygos pristaty mo Adelaidėje metu 
(rugpjūčio 17 dieną), taip pat vyks leidinyje 
minimų Adelaidės menininkų darbų paro
da. Jeigu aukščiau išvardinti menininkai ir 
jų giminės ar draugai galėtų paskolinti 
kūrinius parodai, prašome skambinti tele
fonu: (08) 8276 8353 šios popietės orga
nizatoriui Vytautui Opulskiui. Iš anksto 
dėkojame ir laukiame visų atvykstant į 
meno šventę, kur rodos lūš stalai nuo “Li- 
tuania” choristų vaišingumo, kur vynas 
liesis per kraštus, o meninė dvasia ras at
garsį lietuviškoje dainoje.

Gražina Pranauskienė
(Bus daugiau)

’’Mindaugas”. Veiksmas vyko natūralioje 
gamtoje su žirgais. Susirinko labai daug 
žmonių - pilni šlaitai nusėdo. Buvo raiteliai 
su puikiais žirgais, net gyvas milžiniškas 
vilkas narve, saugantis karūną.

Buvo tikrai įdomu. Atrodė, kad pati 
patekau į tą gilią senovę - jautėsi tų laikų 
dvasia. Mindaugo karūnavimo šventės 
proga spektaklis baigėsi labai įspūdingu 
fejerverku.

Kitą dieną ten pat buvo pastatyta ope
retė. kurioje dalyvavo daug žymių atlikė
jų. Po to vėl buvo fejerverkai. Žmonės ne
noriai skirstėsi namo.

Taigi, buvo daug švenčių su fejerver
kais. tik gaila, kad jos taip greitai baigėsi.

Vanda A.. Kaunas
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Vingiuoti Bendruomenės keliai
Mūsų Australijos Lietuvių Bendruo

menėje esame įsteigę daug organizacijų su 
joms būdingais tikslais bei savais statutais. 
Manau neklystu teigdamas, kad jų bendras 
tikslas yra lietuvybė ir tautos gerovė. Ne
abejotina, kad Australijos Lietuvių Ben
druomenė, nors ir su nelabai dideliu tau
tiečių skaičiumi, yra daug pasiekusi. Už tai 
galime dėkoti visai eilei darbščių ir pasi
šventusių žmonių šiame darbe. Daugiau 
kaip 50 metų p. Viktoras Baltutis yra vienas 
iš tų pasišventusių žmonių.

Deja, ne visuomet Bendruomenės keliai 
yra lygūs. Nuomonių skirtumai. objektyvu- 
mo ir tiesos išsireiškimuose stoka išugdo 
grumstelius veiklos keliuose, kurie papurto 
“veiklos vežimėlį”. Nuomonių skirtumai 
yra sveikintinas reiškinys, o jų viešas pa
reiškimas pagyvina ir praturtina mūsų veik
lą. Mūsų veiklos informaciniai aprašymai 
spaudoje informuoja platesnius visuomenės 
sluoksnius apie mūsų Bendruomenės gy
vastingumą.

Šių metų pradžioje p. Viktoras Baltutis 
rašė “Pasaulio Lietuvyje”, informuodamas 
apie Adelaidėje įvykusių Australijos Lie
tuvių Dienų renginius, bet visiškai ignora
vo Australijos Lietuvių Fondo susirinkimą.

“Mūsų Pastogės” 12 numeryje išreiškiau 
savo nepasitenkinimą dėl šio ignoravimo. 
Rašiau “M.P.”. o ne “P.L.”. nes mano many
mu. tai lietė mūsų Bendruomenės veiklą ir 
interesus. Ponas Baltutis rado reikalą į ma
no straipsnelį reaguoti “P.L.” - tai jo rei
kalas. Deja, jo pasisakymą skaitau įžeidžian
čiu Fondo Valdybai, nes jis prasilenkia su 
tiesa. Cituoju jo pasisakymą gregužės mėn. 
“P.L.” 5/403 numeryje: “Š.m. kovo mėnesio 
“Pasaulio Lietuvyje ” aprašiau apie vyku
sias 2002 m. Adelaidės Lietuviu Dienas. Ten 
nepaminėjau tuo metu įvykusio Australijos 
Lietuvių Fondo susirinkimo. Š.m. “Mūsų 

Pastogės“ 12 numeryje, ALF pirm. A. Šim
kus priekaištauja, kad aš ignoruoju tokią 
svarbią Australijos lietuvių organizaciją. 
Pilnai sutinku, kad ALF yra labai svarbi 
organizacija, bet įvykęs Adelaidėje susirin
kimas to neparodė, jis buvo nevykęs, blogai 
suorganizuotas, ir tautiečių, ir dalyvių 
skaičius buvo labai mažas. Apie tokį susi
rinkimą sunku rašyti, nes jame vargu ar 
buvo kas sudomintų “P.L. “ skaitytojus“.

Cituotas pasisakymas prasilenkia su 
tiesa, nes sudaro vaizdą, kad visa tai buvo 
Fondo Valdybos organizavimas ir 1.1. Že
miau pateikti faktai išryškins, kodėl.

Pirmiausia tenka pastebėti, kad p. Bal
tutis pavadina renginius Adelaidės Lietu
vių Dienomis, o tai prasižengia su tiesa. Jos 
iš tiesų buvo Australijos Lietuvių Dienos, 
įvy kusios Adelaidėje.

2000 m. ALB Tary bos suvažiavime Syd- 
nėjuje. kuriame p. Baltutis nedalyvavo, buvo 
iškelta mintis, kad ALF metinis susirin
kimas būtų sušauktas LD metu, nes tuo būdu 
galėtų dalyvauti nariai ir iš kitų vietovių. 
Aš Tarybai paaiškinau, kad, deja, to ne
galime įvykdyti, nes valstybiniai įstatymai 
reikalauja, kad metinis susirinkimas būtų 
sušauktas ne vėliau kaip 3 mėnesiai po 
finansinių metų pabaigos. Tačiau aš ir visa 
Valdyba pilnai pritarė informacinio susi
rinkimo idėjai LD metu. Ta linkme ir buvo 
organizuota.

Artėjant LD buvo pasitarta su tuometine 
Krašto Valdy bos pirmininke ir buvo prieita 
prie išvados. kad naudingiausia susirinkimo 
eiga būtų suglaustas veiklos ir finansinis 
pranešimas, o daugiausia laiko būtų palikta 
klausimams ir atsaky mams. Tuo būdu būtų 
išsiaiškinta rūpimi klausimai. Susirinkimas 
ir buvo pravestas pagal nutartą formą.

Susirinkimo laiko nustatymas buvo LD 
Organizacinio Komiteto ir Krašto Valdybos 

reikalas, (p. Baltutis buvo to Organizacinio 
Komiteto nary s). Žinoma, buvo tikėtasi, kad 
numatytas laikas bus toks, kad susirinkime 
galėtų dalyvauti visi, kas tik domisi Fondo 
veikla. Deja, galiausiai susirinkimui laikas 
buvo skirtas tuo pačiu metu, kai vyko Dainų 
Šventės generalinė repeticija. Tai atitraukė 
didelį skaičių veiklesnių žmonių, kurie da
lyvavo choruose. Negana to. kai kurie Ta
rybos nariai, kurie nėra chorų nariai, taip 
pat nerado reikalo dalyvauti susirinkime. 
Dėl netinkamo laiko buvo išsiaiškinta, kad 
ateityje tokie nesusipratimai nepasikartotų.

Tuometinės ALB Tary bos ir Krašto Val
dybos prašymai bei pageidavimai buvo pil
nai įvykdyti, prisilaikant teisinių reikala
vimų. Fondo Valdy bos apkaltinimas dėl (p. 
V.Baltučio nuomone) nepatenkinamo susi
rinkimo ir organizavimo, yra visiškai nepa
grįstas. Aš abejoju, kad jam nebuvo žinomi 
čia pateikti faktai. Tad kyla klausimas, ko
kios iš tikrųjų buvo ignoravimo priežastys 
bei Fondo Valdybą įžeidžiantis teigimas 
“P.L.”. reaguojant į mano nepasitenkinimą 
šiuo reikalu “Mūsų Pastogės” 12 numeryje? 
Ponas V. Baltutis pats teigia, kad ALF yra 

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo pajamų 

mokesčio (Tax deductible)

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 

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

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

Skaityk “Wlūsi{ tfastoyf” - viekų žinosi

labai svarbi organizacija. Iš tikrųjų, be Fon
do finansinės paramos Krašto Valdybai tek
tų labai apriboti (finansiškai) savo veiklą. 
Be Fondo finansinio užnugario būtų labai 
sunku patenkinamai suorganizuoti Lietuvių 
Dienas. Be Fondo paramos lietuviška kul
tūrinė veikla Australijoje finansiškai būtų 
labai apribota. Bet p. Baltučio nuomone, 
tokios organizacijos susirinkimas nėra įdo
mus ar vertas pasitikėjimo?

Man ir visai Fondo Valdybai yra labai 
neaišku, kokio bendradarbiavimo ir koope- 
ravimo yra siekiama, kuomet p. Baltutis, 
būdamas ALB Tarybos pirmininkas, nors 
jis pasirašo kaip privatus asmuo, ignoruoja 
ir šitaip atsiliepia apie Fondą savo aprašyme?

Atsižvelgiant į čia pateiktus faktus, aš 
jokiu būdu negaliu pateisinti p. Baltučio 
neteisėto įžeidžiančio priekaištavimo Fondo 
Valdybai dėl įvy kusio susirinkimo.

Nepaisant viso to. Fondo Valdyba tęs 
savo darbą, pirmiausia iškeldama Fondo 
Statute nurodytus tikslus, tuo pačiu prisilai
kydama valstybinių įstatymų.

Algirdas Šimkus
Australijos Lietuvių Fondo Pirmininkas

Elena Jonaitienė
LriJcimo blaškomi

Tęsinys, pradžia MP Nr. 13
Leitenantas paklausinėjo dar šio to. 

Aldonai rūpėjo išgirsti daugiau apie Vy
tautą. bet į klausimus kur. kaip ir kodėl 
svečias nenorėjo atsakyti, tik kartojo, kad 
Vargalas sveikas ir linksmas, tik labai rū
pinasi savo šeima.

- Tai jis kariuomenėj?
- O ar jis ne karininkas?
- Buvo anksčiau. - vos nepridūrė, kad 

ne vokiečių, bet laiku nutilo.
- Na matot.
Akimirką Aldona vėl išvydo Vytautą, 

stovintį perone tarp dviejų gestapininkų, bet 
toliau klausinėti nedrįso, vy rukas greičiau
siai visko ir nežinojo. Dar kiek pakalbėjęs, 
vokietis ištraukė iš kišenės didoką voką ir 
padavėjai.

- Prašė šitą jums perduoti. Taip pat ir 
nedidelį ryšulėlį su cigaretėmis. Jį palikau 
pas Jūsų šeimininkę.

- Cigarečių? Bet jis žino, kad aš nerū
kau!

- Cigaretės dabar eina vietoj pinigų, ne
žinojot? - nusijuokė.

Kai leitenantas atsisveikino ir nuėjo. Al
dona atplėšė voką. Jame rado trumpą laiš
kelį su keliais meiliais žodžiais ir doku
mentus, kuriuos turėjo, kai buvo suimtas, 
svarbiausia - Aldonos lietuvišką pasą ir 
pinigus. Suskaičiavusi Aldona pamatė, kad 
Vytautas jai siuntė viską, ką šiaip taip bu
vo susitaupę prieš išvažiuodami, nepasi
liko sau nieko.

Beveik tuo pačiu metu gavo ir kitą Ly- 
geikių adresu siųstą laišką iš brolio Algio. 
Jis buvo Vokietijoj, kažkokiame pagalbinia
me karinio transporto dalinyje. Matyt,
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jaunam vyrui nebuvo kito būdo pereiti sie
ną: turėjo atsidurti arba kariuomenėj, arba 
priverstinio darbo stovykloj.

Jis tik pranešė, kad yra sveikas. Apie 
tėvus ir brolį nieko nežinojo. Rašė Lygeikių 
adresu tikėdamasis ką nors surasti. Jo paties 
adresas buvo tik skaičiai ir didžiosios raidės.

Iš tėvu nebuvo jokios žinios. Greičiausiai 
jie pasiliko Lietuvoje.

Vieną vakarą ponia Schmetzer pareiškė, 
kad ryloj vyksianti trumpam aplankyti in
valido brolio ir atlikti keletą reikalų. Ar 
Aldona neprieštaraus, jei ji atpjaus truputį 
kiaulienos vargšui senukui? Neturėdama pa
sirinkimo. Aldona nesipriešino. Šeimininkė 
žadėjo išvykti anksti rytą ir prašė, kad Al
dona prižiūrėtų namus.

Atsibudusi rytą ir negirdėdama virtu
vėje šeimininkės. Aldona pradėjo planuoti, 
ką per dieną veiksianti: lauke lynojo, todėl į 
ąžuolyną nereikės eiti, bus smagu vienai 
pašeimininkauti namuose, truputį pakeisti 
kasdienę dietą, nors vienam kartui padidinti 
davinį. Šeimininkė pažadėjo maisto spintelę 
palikti atrakintą. Tačiau, kai grįžusi iš krau
tuvėlės norėjo spintelę atidaryti, rado ją už
rakintą. Ponia Schmetzer. matyt, pamiršo 
pažadą ir išsivežė raktą. Aldona liko kelioms 
dienoms be mėsos irbejokiovirimui reika
lingo riebalo.

Buvo pikta, kad pusryčiams turės pasi
tenkinti kruopų koše, nes pakely Linukas jau 
suvalgė jos bandelę. Bet Aldonos laukė dar 
vienas netikėtumas. Malkinė taip pat rūpes
tingai buvo užrakinta, o lauke paliktos ša
kalių krūvos neliko nė ženklo. Šeimininkė, 
matyt, ją sunešė į malkinę prieš išvažiuodama.

- Nedorėlė! Bjaurybė! Kaip dabar už
kursiu krosnelę? Malkinė ir taip jau buvo 

pilna. Kaip besutalpino dar ir šią krūvą? 
Kada ir suspėjo? O juk nė glėbelio nebuvo 
pati parnešusi! Viskas mano suvilkta! 
Ragana nelaboji!

Tuo tarpu pradėjo dar smarkiau lyti, 
neliko, vilties net poros glėbių atsinešti iš 
miško. Tada ir pietų bulvienės turėjo at
sisakyti. Pavakary lietus virto liūtimi. Ke
liose vietose ėmė bėgti kambaryje. Vienur 
Aldona pastatė kibirą, kitur - dubenį, dar 
kitur - puodą. Jie bemat buvo pilni.

Kelias dienas lietus nesiliovė, ir oras vi
sai atvėso. Vanduo veržėsi per stogą, sudrėko 
sienos, o krosnelei pasikurti nebuvo malkų. 
Daviniui pasiimti iš krautuvėlės Aldona 
palikdavo vaikus vienus šaltoj nykioj troboj 
ir bėgdavo per lietų, pro nuo lietaus apsun
kusias. nusvirusias medžių šakas, per šla
pią žolę.

Ponia Schmetzer negrįžo visą savaitę, ir 
Aldona kiekvieną dieną vis pikčiau rengėsi 
ją sutikti. Negana kasdien maitintis iš pa
bėgėlės atsargų, dalį jų išsivežti į Vieną 
parduoti, bet dar ji turėjo atimti galimybę 
išsivirti bent kokios košės ar bulvių, vaikams 
vandens pašildyti ar išsiskalbti! Ir taip visą 
šaltą ir šlapią savaitę.

Devintos dienos pavakary’ Aldona vargo 
virtuvėj stengdamasi už kurti krosnelę, 
atsinešusi glėbį šlapių šakų. Abu vaikai 
sėdėjo čia pat, ant patiestos skaros. Durys 
atsivėrė, ir įžengė ponia Schmetzer. Ji atrodė 
pavargusi ir pikta. Netarusi nė žodžio, pe
rėjo per kambarį ir sustojo prie maisto spin
telės. bandė ją atidaryti.

- Kodėl užrakinot? - pasipiktino
- Tai jūs užrakinot ir palikot mane visas 

devynias dienas be maisto.
- Ta, ta. ta. Galit man nepasakoti. Žinau 

visas jūsų gudrybes.
Apstulbusi iš nuostabos, Aldona pamir

šo visus sugalvotus piktus žodžius. Ponia 
Schmetzer, nenusivilkusi apsiausto, pasi

suko ir nužygiavo į savo miegamąjį prie 
drabužių spintos.

- Ji tikrina, ar aš nepavogiau savo kaili
nių! - nusekė Aldona šeimininkę. - Gal... iš 
proto išėjo?

Spinta tebebuvo užrakinta. Tada senė 
pabandė atidaryti stalelio stalčių. Patraukė, 
ir lengvai atsidarė. Senė suspiegė ne savo 
balsu:

- Išplėšta! Žinojau... Mano stalčius iš
plėštas! Vagys namuose!

- Ką Jūs kalbate, ponia Schmetzer? Kas 
išplėšta?

- Mano stalčius, užraktas sulaužytas! Štai 
kas nutinka, kai svetimus žmones įsileidi į 
namus!

- Ką laikėt tame stalčiuje?
- Daug ką... Nėra dokumentų! Ką aš 

dabar darysiu be visų popierių? Štai kaip 
atsilyginama už mano gerumą!

Aldona stovėjo tiesiai prieš garsiai šau
kiančią senę. Pyktis užslopino baimę.

- Kalbat nesąmones. Niekas nedingo iš 
jūsų stalčiaus. Juk ir maisto spintelę, ir mal
kinę taip rūpestingai užrakinote. Jei neran
date savo dokumentą, vadinasi, pati juos 
paslėpėte. Arba iš viso apsimetate, ir ne
sunku atspėti kodėl.

Sugriebusi abu išsigandusius vaikus, 
palikusi neužkurtą krosnelę ir virtuvėj pa
sklidusius šlapius šakalius, Aldona nusku
bėjo į savo kambarį ir iš vidaus užstūmė du
rų skląstį. Per ploną sieną girdėjo šeiminin
kės dūsavimą, po valandėlės virtusį verkšle
nančiu monologu, aiškiai skirtu Aldonai:

- Štai kas nutinka, kai esi sena ir bejėgė... 
Pati kalta, kad į namus įsileidau svetimus. 
Ai, ai... Niekad taip nebūtų atsitikę, jei ir 
toliau sau ramiai viena gyvenčiau... Štai kas 
ištinka, kai svetimų pasigaili...

Aimanavimas truko ilgai. Aldona gulėjo 
nejudėdama.

Tęsinys kitame MP N r.
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,' Mylimai Mamytei

A'ir’A Elenai Rntcienei
mirus, giliai užjaučiame sūnų - ilgametį ir nuoširdų “Mūsų Pastogės” ben

dradarbį, talkininką bei rėmėją - Teodorą Rotcą. visus artimuosius ir gimines.
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba ir

“Mūsų Pastogės” Redakcija

A'u’A Elenai Rntcienei
mirus, gilią užuojautą reiškiame sūnui - skautininkui Teodorui Rotcui ir 

artimiesiems.
Sydnėjaus skautų “Aušros” tuntas

A'ir'A Elenai Rntcienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame mūsų brolį, skautą-vytį Teodorą Rotcą ir visą 

šeimą.
“Geležinio Vilko” skautų vyčių būrelis

A'u’A Elenai Rntcienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnų Teodorą, anūkę Margueritą ir gimines.

Jonas Zinkus, Ramunė ir Rasa

In memoriam
Viešnagė pas Melbourno moteris

1972 metais Melbourno Socialinės Glo
bos Draugija net dvi dienas labai turinin
gai šventė savo dvidešimtąsias sukaktu
ves. Sydnėjaus Liet. Moterų Soc. Globos 
Draugiją toje šventėje atstovavo ponios 
Ona Baužienė ir Pajauta Daukienė. Vienas 
to minėjimo renginių buvo Diskusijų Po
pietė, kurioje ponia Ona Baužienė kalbėjo 
apie Sydnėjuje jos rūpesčiu steigiamą 
Lietuvių Sodybą.

Pradžioje nusistebėjusi, kad po 20-ties 
metų steigėjas tikėjosi sutikti jau gerokai 
senstelėjusias, o rado jas dar “pačiame žy
dėjime”, prelegentė toliau aiškino tikslus ir 
jau atliktų planų dalį to didžiulio Sodybos 
projekto galutiniam įgyvendinimui. Jai 
baigus pranešimą, pasipylė ištisa eilė klau
simų.

- Kokia suma įneština?
- Apie $4 000.
- Ar galima namelį iš anksto užsisakyti?
- Negalima. Reikia laukti pensijos metų.
- O našlei, dar jų nesulaukusiai?
- Negalima.
- Ar mirties atveju... ir 1.1.
Pakeltų rankų gausa rodė susirinkusių

jų didelį susidomėjimą projektu. Susidarė 
įspūdis, kad šis pranešimas Popietėje pats 
svarbiausias. Prasidėjus pertraukai viešnia 
išskleidė Sodybos projekto lakštus, kurie 
dalyvių buvo smalsiai studijuojami, o indi
vidualios diskusijos prie kavos ir žagarėlių 
vyko toliau.

Šventės viešnia ponia Ona Baužienė 
gražiais žodžiais šias sukaktuves paminėjo 
ir “Mūsų Pastogėje”: "Pargrįžusi iš Mel
bourno su p. Daukiene noriu trumpai ap
rašyti įspūdžius. ” O šie buvo tik šilti kom
plimentai rengėjoms ir atlikėjams. "Ryto
jaus ryte, malonių šeimininkių ir pirmi
ninkės p. Emilijos Šeikienės išlydimos, iš
važiavom su labai maloniais prisiminimais. 
Lietuvių Namuose jautėsi visų lietuviškų 
organizacijų draugiškas bendravimas’’,- 
rašė ji.

Ir po daugelio metų Melbourno lietuviai 
liko draugiški, tačiau ir dabar jie komuna
liniam gyvenimui jaučia šaltuką. Gal kad 
neturėjo savo tarpe entuziazmu ir pasiti
kėjimu tokiems projektams apdovanotos, 
dabar jau velionės, Onos Baužienės BEM.

Danutė Simankevičienė

A 4h A Juozui Kalgovui
mirus, gilią užuojautą reiškiu žmonai Janinai su šeima.

Vietoje gėlių aukoju “Mūsų Pastogei” S100
Anatolijus Kasiulaitis

A 4h A Juozui Kalgovui
mirus, labai nuoširdžiai užjaučiame žmoną Janiną, vaikus su šeimomis ir drauge 

liūdime.
Jadvyga ir Alfas Viliūnai su šeima

H i>/>;■> i i. i , Nuotraukoje iš kairės: D.Simankevičienė, E.Šeikienė, V.Kuncaitienė, V.Morkūnienė, 
G.Bakaitienė, O.Baužienė ir D.Žilinskienė 1972 m.

Australijos 
Lietuvių 
Fondui 
aukojo:

A'u’A Sofijos Savickienės 
atminimui vietoje gėlių (pagal šeimos pagei
davimą) aukojo:
A ir A Kesminai $ 50.00
Anon. $ 50.00
D.irM. B... $ 50.00
M. R. ir V. Kemešiai $ 30.00
P. ir D. Jokūbaičiai $ 30.00
Z. Augaitis $ 20.00
A ir J. Šimkai $ 20.00
D. Levickienė $ 20.00
V. Pumputis $ 20.00

$ 20.00 
$ 20.00 
$ 15.00 
$ 10.00 
$ 10.00 
$ 10.00 
$ 10.00 
$ 10.00 
$ 10.00 
$ 10.00 
$ 10.00 
$ 10.00 
$ 10.00 
$ 10.00 
$ 10.00 
$ 10.00 
$ 10.00 
$ 10.00 

Audrius Balbata 
ALF iždininkas

D. ir M. Didžiai
E. ir R. Lipšiai
J. Fail
G. ir B. Kymantai
M. Geštautienė
J. Bruožis
V. Lazauskas
L. Petruševičienė
J. ir M. Vaitkus
D. Lynikienė
A. Tomlins
G. ir R. Statkai
V. Pinaitae
M. Sodaitienė
M. Bail
E. ir N. Centofanti
F. Sodaitis
E. ir M. Šidlauskai

A4hA Nerimas Leonas Bartninkaitis
Liepos 1 dieną mirė a.a. Nerimas Leonas 

Bartninkaitis, palikdamas liūdinčią žmoną 
Carleen ir keturis sūnus.

Nors velionis lietuvių bendruomenėje 
nesirodė, tačiau a.a. Ramūno Tarvydo są
rašuose yra surašyti net 8 ar 9 Bartninkai- 
čiai, gyvenantys Hobarto apy linkėje. Apie 
velionio tėvą a.a. Antaną Leoną Bart- 
ninkaitį turime daugiau žinių. Berods jis 
buvo veterinarijos gydytojas. Atliko 

Liūdna žinia
Penktadienį, liepos 18 dieną, Sydnėjuje mirė Elena Rutkauskaitė- 

Rotcienė. sulaukusi 99 metų amžiaus. Laidotuvių apeigos įvyko trečiadienį, liepos 
23 dieną latvių liuteronų bažnyčioje. Velionė palaidota Sy dnėjaus Rookvvoodo kapinių 
Independent skyriaus sekcijoje A. “M.P.” inf.

“sutartį“ cinko fabrike ir mirė Hobarte 1959 
metais, būdamas 46 metų amžiaus. Atvyko 
į Hobartą su žmona vokietaite Ursula, bet 
greitai išsiskyrė. Atrodo, kad vedė antrą 
kartą ir susilaukė dviejų vaikų.

Buvo keistoka, kad apie laidojimo apei
gas nebuvo paskelbta. Gal tai buvo Velio
nio pasirinkimas.Vis dėlto reikia pagerbti 
lietuviškas šaknis.

Endrius Jankus

Aukos “Musų Pastogei”
I. ir A Milašai Qld $ 35.00 M. Griškaitienė NSW $ 35.00
A Grikepelis Vic. $ 65.00 C. Protienė NSW $ 20.00
V. Palavikas Vic. $ 20.00 M. Kavaliauskienė NSW $ 5.00
St. Norvilaitis NSW $ 10.00 J. Penkaitienė NSW $ 50.00
L Skėrytė-Luscombe Vic. $ 5.00 Dr. V. Barkienė NSW $ 50.00
T. A Žurauskas SA $ 10.00 V. Adomavičius Vic. $ 35.00
J. Balčiūnas Vic. $ 25.00 R. Lipšienė Vic. $ 35.00
S. Kairys ACT $ 35.00 V. Tarvey NSW $ 25.00
E. Vailokas NSW $ 35.00 P. Morkūnas Vic. $ 15.00
D. Martinas NSW $ 5.00 A Kaspariūnas Vic. $ 20.00
Mrs. M. Krupa NSW $ 35.00 V. J. Staitis NSW S 20.00
K. Protas NSW $ 25.00 E. Grinčelienė ACT S 35.00
Anonimas NSW $ 15.00 V. Šeštokas Vic. $ 5.00
A Gabas Vic. $ 50.00 E. Baltaragienė ACT $ 48.75
R. Čėsna Vic. $ 50.00 Z: Augaitis Vic. $ 50.00
B. Gražienė ACT $ 8.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
A Kasis NSW $ 35.00 “Mūsų Pastogės” administracija

A 4h A Onai Osinienei
mirus, reiškiame gilią užuojautą dukterims Marinai ir Valei, jų šeimoms bei visiems 
artimiesiems.

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugijos Valdyba

A 4h A Onai Osinienei
mirus, gilią užuojautą reiškiu Jos šeimai ir artimiesiems.

Kazimieras Butkus

Rašydami testamentq, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudų!
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$5.00 Entry 
Kids free

RAFFLE

Sausage sizzle

ADULT GAMES 
BAR

For catering purposes please RSVP by 4/8/03, Michael Wallis
9810 0991 or Viktoras Šliteris jnr. 041 4229 128
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, NSW 2200 

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

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

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

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

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

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

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

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

pristatymas. Dalyvaus Europos-Australijos Instituto direktorius ir knygos leidėjas 
prof. Ron Adams ir bus eksponuojama leidinyje aprašytų Adelaidės meni
ninkų darbų kūryba.

Pietus ruoš Adelaidės lietuvių choras “Lituania”. Dainininkai ne tik koncer
tuos susirinkusiems, bet ir gamins lietuviškus skanėstus, tad visus maloniai 
kviečiame atvykti.
;Po pristatymo bus galima įsigyti dr. G. Kazokienės knygą, kurios kaina $39.50. 

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

Ketvirtadieniais nuo 7 vai. vakaro - Bilijardo Klubas

Primename Klubo nariams, kad atėjo laikas

susimokėti metinį nario mokestį.

Ieškome naujų Klubo baro tarnautojų, kurie

galėtų dirbti penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Pranešimas Geelongo ir apylinkės lietuviams
Kunigo Egidijaus Amašiaus paskutinės mišios Geelongo ir apylinkės lietuviams bus 

atnašaujamos rugpjūčio 2 d., šeštadienį, 2 vai. p.p. St Peter & Paul bažnyčioje (ten kur 
paprastai laikomos lietuviškos pamaldos).

Po šventų Mišių Lietuvių Namuose, atsisveikinimo su kunigu E. Amašiumi proga, bus 
ruošiamos suneštinės vaišės.

Kunigas Egidijus Amašius į Lietuvą išvy ksta rugpjūčio 2 dieną.
Kviečiame visus skaitlingai dalyvauti mišiose ir išleistuvėse!
Tą pačią dieną GLSK “Vytis” ruošia metinę “Bowling night”, ir jos pradžia 

suaugusiems yra tik 5.30 vai p.p., tačiau laiko užteks norintiems dalyvauti abiejuose 
renginiuose. ALB Geelongo Apylinkės Valdyba

Jazmino Cininas - 
Parodoje

Paroda, kurioje tarp 13 menininkų dalyvauja ir 
Jazminą Cininas (Lipšienė). vadinasi “Act XII: New 
Works on Paper”.

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

Pranešimas Perth’o lietuviams
Sekmadienį, rugpjūčio 17 dieną, ruošiamas “Žolinės” paminėjimas.
Jis prasidės 11 vai. su šv. Mišiomis šv. Pranciškaus Ksaveriečio bažnyčioje, Windsor 

St, East Perth. Po pamaldų, t.y. apie 12 vai. vyks minėjimas Lietuvių Namuose, 258 Mill 
Point Rd., South Perth. Per minėjimą įvyks bendras narių susirinkimas. Bus bendri pietūs, 
minėjimo programa, loterija ir kavutė. Galintieji prašomi paaukoti loterijai fantų, o ponios 
- pyragų prie kavutės.

Visi maloniai kviečiami dalyvauti.
ALB Perth’o Apylinkės Valdyba

Ieško darbo. 50-metė vilnietė lietuvaitė ieško darbo Sydnėjuje ar jo
apylinkėse. Galėtų prižiūrėti senelius, vaikus, tvarkyti namus ir 1.1. 

Rašyti: Zitai, Žirmūnų 1/30, Vilnius 2012, Lithuania.

LITHUANIAN CLUB LIMITED
ABN 68000410622 

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

Laurie Cox, Hon. Secretary

Skulptoriaus Vinco Jomanto
retrospektyvi parodu

“Mūsų Pastogę” pasiekė informacija, kad skulptoriaus Vinco Jomanto pagerbimui 
valstybės globojama McClelland Galerija ruošia jo viso kūrybinio periodo retrospektyvią 
parodą, vyksiančią š.m. liepos 6 - rugsėjo 7 dienomis McClelland Gallery,
390 McClelland Dr., Langwarrin, Vic., 3910 (prie Frankstown), tel.: (03) 9789 1671.

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

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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

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

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

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

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

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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