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Dr. G.Kazokienės knyga pristatyta Kaune

Po sėkmingai prabėgusios Australijos lietuvių dienos Vilniaus Rotušėje liepos 2 dieną, 
sekančią dieną (liepos 3) Kaune, Literatūros muziejuje Maironio namuose Kauno 
visuomenei buvo pristatyta sydnėjiškės dr. Genovaitės knyga “Lithuanian Artist in 
Australia, 1950 - 1990”.
Nuotraukoje iš kairės: Australijos-Europos Instituto direktorius prof. Ron Adams, 
LR Garbės konsulas Melbourne Andrius Žilinskas ir dr. Genovaitė Kazokienė.

Lietuvos įvykių apžvalga

Lietuvos kariai į 
Iraką

ELTA. Į misiją 
Irake rugpjūčio 12 d. 
išvyko dalis Didžio
sios kunigaikštienės 
Birutės bataliono ka
rių. Dar viena karių 
grupė išskrido rug
pjūčio 13 d. Abi ka
rių grupės pirmiau

sia nuvyko į Lenkijos miestą Ščeciną (buv. 
vok. Stettin), o iš ten kartu su lenkų kariais 
išvyks į Irako miestą Kerbelą. 45 Lietuvos 
karių tarnyba Irake truks pusę metų. Jų už
duotis - padėti palaikyti viešąją tvarką, pa
truliuoti, saugoti objektus, budėti kontrolės 
postuose. Tai jau antrasis Lietuvos karių 
būrys, kuris atliks tarnybą Irake. Šiuo metu 
Irake tarnauja 37 Didžiojo kunigaikščio 
Algirdo bataliono kariai bei 8 transporto 
specialistai. Jie tarnybą atlieka Didžiosios 
Britanijos kontroliuojamame sektoriuje į 
šiaurės rytus nuo Basros. Atvykus naujiems 
kariams, Irake tarnaus 90 Lietuvos karių.

Pasak Krašto apsaugos ministerijos 
(KAM), išvykus Birutės bataliono kariams, 
Lietuvos taikdarių užsienyje bus 270. Jie 
tarnauja šešiose misijose Irake, Afganista
ne, Kosove, Bosnijoje ir Hercegovinoje, 
Makedonijoje. Vienas Lietuvos karininkas 
dirba ESBO stebėtoju Gruzijoje.

Antanas Stasiškis Vorkutoje
Vilnius, rugpjūčio 6 d. (ELTA). Iš Vor

kutos (Rusija) sugrįžęs Seimo narys An
tanas Stasiškis atkreipė dėmesį į pažengu
sią Rusijos demokratijos plėtrą.

“Tai, kad Politinių kalinių sukilimo 
Vorkutoje 50-mečio minėjimą organizavo 
oficiali Rusijos, tai yra Vorkutos, valdžia 
su meru priešakyje, ir yra geras ženklas, 
kad Rusijoje demokratija, nors ir silpnai, 
tačiau padarė žingsnį į priekį”, - sakė 
spaudos konferencijoje Vorkutoje liepos 
pabaigoje ir rugpjūčio pradžioje vykusiame 
minėjime dalyvavęs parlamentaras.

A. Stasiškis atkreipė dėmesį į keiste
nybę, kad su dabartine Vorkutos valdžia 
teko vykti į politinių kalinių sušaudymo 
minėjimą pro Lenino paminklą, Lenino 
gatve. A. Stasiškis sakė, kad Lietuvos ofi
ciali delegacija lageriuose žuvusiems po
litkaliniams pagerbti padėjo vainikus, 
pritvirtino paminklinę lentą. Vorkutoje vy
kusiame minėjime dalyvavo vokiečiai, uk
rainiečiai ir kitų tautų atstovai.

Vorkutoje apsilankęs parlamentaras sa
kė, kad šiuo metu nėra žinoma apie ten vei
kiančią organizuotą lietuvių bendruomenę. 
A Stasiškis pažymėjo, kad ten besikurian
čiame tautinės veiklos centre Lietuvos de
legacijos nariai paliko lietuvišką simboli
ką - suvenyrus, tautinę vėliavą Lietuvos 
himno įrašus, kariškų dainų kompaktinę 
plokštelę.

Priverstinę tarnybą sovietinėje 
armijoje - į darbo stažą

Vilnius, rugpjūčio 6 d. (ELTA). Seimo 
Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservato
rių) frakcijos narys \ytautas Landsbergis 
Seimo posėdžių sękretoriate įregistravo 
Valstybinių socialinio draudimo pensijų 
įstatymo pataisų projektą siūlydamas į 
darbo stažą įskaičiuoti ir priverstinę tamy-

Milijonai lietuviškai veiklai
JAValstijose esantis Lietuvių Fondas 

šių metų vduryje vėl paskirstė metinį pel
ną. Pelno skirstymo komisisja posėdžiavo 
Pasaulio Lietuvių Centre (Lemont, Čikagos 
priemiestis), kur Fondo Tarybos pirmi
ninkas dr. Antanas Razma su džiaugsmu 
pranešė, kad Fondas jau ketvirti metai ski
ria po vieną milijoną dolerių lietuvybės 
darbams. Nuo Lietuvių Fondo pradžios iš 
viso išdalinta 11.5 milijono JAV dolerių.

Šiuo metu LF turtas siekia 16 milijonų 
JAV dolerių. Pasiekus 20 milijonų lygį, 
skirstoma suma taip pat augs ir artinsis 
prie 2 milijonų dolerių. Paramos prašymus 
peržiūri ir sprendimus daro tam reikalui su
daryta Pelno skirstymo komisija (PSK). Jos 
pirmininkas Kęstutis Ječius. duodamas de
talizuotą pranešimą, priminė, kad deja, 
daug prašymų anketų nebuvo pilnai užpil
dytos ar neturėjo nurodytų dokumentų.

Stipendijų prašantiems žinotina, kad 
stipendijos duodamos tik pilną laiką (t.y. 
mažiausiai 12 kredito valandų per semes
trą ar trimestrą) studijuojantiems aukštojo 
mokslo institucijose - universitetuose bei 
kolegijose, bet ne amatų (profesinėse) mo
kyklose.

2003 metais PSK turėjo teisę paskirti 
1,041,941 dol. Birželio 3 d. posėdyje buvo 
paskirta 774,108 dolerių, o rudenį bus pa
skirta 267,761 dolerių atidėtiems, nenuma
tytiems ir skubiems prašymams.

Buvo gauta 269 prašymai projektų 
paramai iš 143 prašytojų. Patenkinta 113 
prašymų (122 buvo atmesti, nes neatitiko 
LF pelno skirstymo gairių; 15 - atidėta dėl 
duomenų stokos: 15 - buvo sujungti, 2 - 
atsiimti ir 2 - vienodi).

Stipendijoms buvo gauta 169 prašymai. 
69 prašymai buvo atmesti daugiausia dėl to. 
kad neatitiko fondo stipendijų skirstymo

Klaipėdoje - vieningos Lietuvos simbolis
Pačiame Klaipėdos centre, Danės upės 

krantinėje, rugpjūčio 8 d. iškilo didžiausias 
granito paminklas Lietuvoje - arkos formos 
kūrinys simbolizuoja vieningą Lietuvą. Ant 
viršutinės apie 75 tonas sveriančios grani
to sijos iškalti rašytojos Ievos Simonaity
tės žodžiai „Esame viena tauta, viena že
mė, viena Lietuva“. 8 metrų aukščio pa
minklas pastatytas minint Tilžės akto 85- 
ąsias.ir Klaipėdos krašto susijungimo su 
Lietuva 80-ąsias metines.

Šio paminklo statybos iniciatorius 
Seimo narys Valentinas Greičiūnas mano, 
kad Klaipėdos krašto susijungimas su 
Lietuva - reikšmingas, bet reikiamo visuo
menės dėmesio ir pagarbos iki šiol nesu
laukęs šalies istorijos įvykis. Iki šiol šį 1923 
metų sausio 15 dienos faktą liudijo tik 

bą sovietų armijoje. Tai yra žmogaus teisių 
gynyba.

Pasak V. Landsbergio, Socialinės apsau
gos ir darbo ministerijos bei teismų prak
tikoje paaiškėjo, kad piliečiams, kadaise 
paimtiems iš Lietuvos šauktiniais į SSRS 
kariuomenę pagal tada primestus įsta
tymus, dabar tų asmenų tarnyba sovieti

gairių. 97 prašymai patenkinti. Stipendijų 
pakomisė paskyrė 102,200 dol., iš LF 
įsteigtų fondelių - 23,895 dol. Iš viso 
stipendijoms paskirta 126,095 dol. (studen
tams Lietuvoje - 32,345 dol., visiems 
kitiems - 93,750 dol.).

Bendrai, 2002 metų LF pelnas paskir
stytas taip: švietimui - 350,381 dol. (litu
anistiniam švietimui 224,286 dol., studentų 
stipendijoms - 126,095 dol.); kultūriniams 
reikalams - 143,550 dol. (menams - 46,500 
dol., mokslui - 97,050 dol.); visuomeni
niams reikalams - 280,177 dol.

Pagal institucijas stambiausios sumos 
teko: JAV Lietuvių Bendruomenei - 157,373 
dol. (Krašto Valdybai, taryboms, atskiroms 
apy linkėms, JAV Lietuvių Jaunimo Sąjun
gai. Iš tos sumos 65,000 dol. skirti lituanis
tinėms mokykloms JAV).

Pasaulio Lietuvių Bendruomenei - 
51.300 dol.

Per LF Valdybą - 197,000 dolerių: Vil
nijos mokykloms - 100,000 dol., žinia- 
sklaidai - 72,000 dol., LF dr. A.Razmos 
vardo premijai - 25,000 dol. Vilnijos 
mokytojai yra remiami nuo 1996 m., o per 
paskutinius 4 metus skiriama po 100,000 
dolerių kasmet.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centrui - 
34,700 dol., Vasario 16 gimnazijai - 25,000 
dol. Po 15,000 dol. - Pasaulio Lietuvių Cen
trui, “Neringos” stovyklai ir Jaunimo Centrui.

12,500 dol. - University of Washington 
Baltic Studies Program.

Po 10,000 dol. - Dainavos stovyklavie
tei, Ateitininkų Federacijai, Lietuvos skau- 
tijai, Čikagos lietuvių operai, AP.P.L.E., 
Vilniaus universitetui ir Tarptautinių santy
kių bei politikos institutui.

Kitiems paskirtos mažesnės sumos.
“MP” inf.

kuklus paminklėlis Šilutėje bei antkapinis 
paminklas sukilėlių kapavietėje Klaipėdos 
skulptūrų parke.

Didžiuliai granito luitai, iš kurių buvo 
sumontuotas Nacionalinės premijos lau
reato klaipėdiečio skulptoriaus Arūno Sa
kalausko sukurtas paminklas, atgabenti iš 
Kinijos skaldyklų. Iš viso paminklui su
naudota apie 150 tonų granito.

„Paminklas- dovana savajam miestui. 
Jis kainavo apie 900 000 litų. Vieni idėją 
rėmė pinigais, kiti - medžiagomis, dar
bais“, - sakė VGreičiūnas.

Paminklo statytojai ir savivaldybė neiš
vengė kritikos - sumanytą monumentą kai 
kurie politikai bei miesto gyventojai vertino 
kaip dar vieną vadinamosios gigantoma
nijos pavyzdį. (“L.r.”) 

nėje kariuomenėje nepripažįstama tarny
biniu ar darbo sutarties socialinio draudi
mo stažu pensijai gauti. Tuo pat metu 
išvežtiesiems iš Lietuvos į tremtį bei pri
verstinius darbus analogiški laikotarpiai 
pripažįstami.

“Taip buvusieji priverstinėje
Nukelta į 2 psL
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Trumpai iš visurVytautas 
Patašius

♦ Rugpjūčio 4 d. 
Pietų Korėjos sos
tinėje Seule nusi
žudė multimilijo
nierius Chung 
Mong-hun, 
Hyundai firmos 
įsteigėjo sūnus ir 
įpėdinis, iššok
damas iš savo įs

taigos 12-tame aukšte. Birželio mėnesį jis 
buvo patrauktas atsakomybėn už 500 milijo
nų JAV dolerių kyšio išmokėjimą Šiaurės 
Korėjai, užtikrinant biznio sutartį Hyundai 
firmai.
♦ Rugpjūčio 4 d. Liberijos sostinės Mon
rovijos gyventojai džiaugsmingai pasitiko 
pirmuosius taikdarius. 200 Nigerijos karių, 
kuriuos malūnsparniais atskraidino ameri
kiečiai. Sukilėliai vis dar supa Monroviją, 
laukdami prezidento Charles Taylor atsista
tydinimo, gi svarbiame Buchanan mieste 
tebesitęsia kovos.
♦ Rugpjūčio 5 d. Indonezijos Žmogaus 
teisių teismas paskyrė 3 metų kalėjimo baus
mę generolui majorui Adam Damiri už 
žmogaus teisių pažeidimus Rytų Timore 1999 
metais. Generolui Damiri vadovaujant in- 
donezų kariams Timore buvo nužudyta apie 
1000 žmonių, gi ketvirtis milijono žmonių 
buvo jėga perkelti į Vikarų Timorą.
♦ Rugpjūčio 5 d. savižudys Jemaah 
Islamiah organizacijos narys susprogdino 
automobilį, privažiavęs prie Marriott vieš
bučio Indonezijos sostinėje Džakartoje. 
Amerikiečių liuksusiniame viešbutyje žuvo 
11 žmonių, apie 150 sužeistų.
♦ Rugpjūčio 7 d. Indonezijos teismas 
Denpassar mieste Bali saloje pripažino tero
ristą Amrozi kaltu dėl spalio 12 d. sprogimo, 
užmušant 200 turistų. Amrozi nuteistas mirti 
sušaudant. Bausmės įvykdymas gali užsitęs
ti. nes Amrozi apeliavo teismo sprendimą.
♦ Rugpjčio 7 d. Bagdade teroristai su

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
okupuojančios šalies karinėje tarnyboje 
(pagal 1949 m. Ženevos konvenciją - netei
sėtai šaukti į karinę tarnybą) dabar dar pa
pildomai diskriminuojami, įstatyme be jo
kios logikos priskyrus šią tarnybą “sava
rankiškam " asmenų darbui ”, - pažymi V. 
Landsbergis.

Todėl šis parlamentaras, siekdamas pa
šalinti ydingo įstatymo neigiamas pasek
mes. siūlo įskaityti “SSRS primestos karinės 
tarnybos prievolininkų (priverstinių karių) 
tarnybos laiką” į darbo stažą.

Poilsiauja
Vasarai baigiantis Seimo nariai susiruo

šė į tolimas keliones. Mėnesio pabaigoje 
liberalcentristas Egidijus Vareikis iškeliaus 
į Afriką, jo kolegos konservatorė Irena 
Degutienė ir socialdemokratams atstovau
jantis Algirdas Sysas vyks į Korėją. Seimo 
valdyba jau priėmė sprendimą komandi
ruoti šiuos parlamentarus į užsienio šalis. 
Seimo Finansų departamento specialistės 
Sigitos Gaižauskienės teigimu, šių metų 
parlamentarų komandiruotėms skirta 2.680 
milijono litų.
Mažosios partijos bando jungtis

Apie jungimąsi su nuosaikiaisiais kon
servatoriais prabilę krikščionys demokratai 
gali sužlugdyti derybas su Seimo narės 
Kazimieros Prunskienės vadovaujama 
Valstiečių ir Naujosios demokratijos parti
jų sąjunga. Lietuvos krikščionių demokra
tų partijos valdyba kitą savaitę ketina svar
styti jungimosi galimybes su Nuosaikiųjų 
konservatorių sąjunga, kuriai vadovauja
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sprogdino automobilį prie Jordano amba
sados. Žuvo 17 žmonių, jų tarpe penki am
basadą saugoję Irako policininkai, sužeista 
apie 50 žmonių. Po sprogimo irakiečių minia 
įsiveržė į ambasadą ir sunaikino Jordano 
karaliaus Abdullah bei jo tėvo karaliaus 
Hussein portretus.
♦ Rugpjūčio 6 d. Izraelio vyriausybė pa
leido 334 kalinamus palestiniečius, vietoje 
žadėtų 540. Palestiniečiai reikalauja, kad bū
tų paleisti visi kalinamieji, kurių yra apie 
6000. JAV VVriausybė pareikalavo, kad būtų 
sustabdytas sienos tarp Izraelio ir Vakarų 
Kranto statymas, grasant sulaikyti paskolas 
Izraeliui. JAV prezidento George W Bush 
pareiškimu, JAV sutinka, kad tokia apsaugos 
siena būtų statoma, tačiau, jo nuomone, kai 
kur ši siena statoma netiksliai, užgrobiant 
palestiniečių teritoriją. Izraelis laikinai sustab
dė sienos statymą.
♦ Rugpjūčio 8 d. Nick Werner, Australijos 
pajėgų Solomonų salose viršininkas, susiti
ko su sukilėlių lyderiu Harold Keke mažame 
Mbiti kaimelyje, Weather Coast, Guadal
canal salos pakraštyje. Nick Werner bandė 
įtikinti sukilėlius nusiginkluoti, išvengiant 
bereikalingo kraujo praliejimo. Per pasitarimą 
Harold Keke prisipažino, kad nužudyti visi 
šeši jo prieš kurį laiką įkaitais paimti an
glikonai misionieriai. Būk tai per tardymus 
jie prisipažinę, kad norėję suorganizuoti pa
čio Harold Keke nužudymą. Harold Keke žada 
nusiginkluoti, tačiau pasitarimai dar tęsiasi.
♦ Europa kenčia nuo neįprastų karščių 
bangos. Didžiuliai gaisrai, prasidėję Portu
galijoje, dabar siaučia lapanijoje, Prancūzi
joje ir Vokietijoje. Portugalijoje iki rugpjūčio 
4 d. buvo suimti 26 asmenys, įtarti tyčia su
kėlę gaisrus. Iki rugpjūčio 10 d. nuo karščių 
ir gaisrų Europoje žuvo 40 žmonių.
♦ Rugpjūčio 9 ir 10 dienomis britų kariai
Basroje įspėjamaisiais šūviais išsklaidė dėl 
nedateklių demonstruojančias irakiečių 
minias. □ 

ekspremjeras Seimo narys Gediminas 
Vagnorius. K. Prunskienę nustebino partne
rių elgesy s. Ekspremjere pareiškė, jog pra
dėtas krikščionių demokratų flirtas su G. 
Vagnoriumi apsunkins jos ir Kazio Bobelio 
vadovaujamų partijų planus jungtis. Abie
jų apie suartėjimą prakalbusių partijų ly
deriai tvirtino iki šiol nesvarstę busimosios 
partijos pavadinimo.

Kada išmoks atskirti savo 
nuo valdiško

Klaipėdos apygardos prokuratūros vy
riausiajam prokurorui Ignui Lauciui pa
reikštas papeikimas už tai, kad tarnybiniu 
automobiliu naudojosi asmeniniais tiks
lais. Tai išaiškėjo po to. kai vagys pagrobė 
sodyboje už Klaipėdos nakvojusio proku
roro automobilį, o vėliau telefonu pranešė, 
kurioje vietoje jis esąs. Po tarnybinio patik
rinimo generalinio prokuroro Antano Kli
mavičiaus įsakymu I. Lauciui pareikštas 
papeikimas. Kas buvo pavogęs automobilį, 
iki šiol nenustatyta.

Vyriausybės vadovas 
“nežino taisyklių”

ELTA. Vyriausybės vadovas Algirdas 
Brazauskas ginasi nežinojęs, kad plaukioti 
Minijos upe reikalingas specialus leidimas, 
ir tikina niekur nematęs tokių taisyklių.

Tėvynės sąjungos pirmininko pirmoji 
pavaduotoja Rasa Juknevičienė ragina Mi
nistrą Pirmininką parodyti pilietiškumo 
pavyzdį ir pačiam savanoriškai susimokėti 
baudas už valstybės sienos pažeidimą ir 
neteisėtą įplaukimą į Minijos upę.

Kaip jau skelbta, atostogaujantis Vy
riausybės vadovas kateriu plaukė į Minijos

žviLfcfMir
Pasisako Bendruomenės nariai

Apie lietuviškų knygų 
publikaciją 
Australijoje

Dažnai pagalvoju apie įvairius būdus, 
kaip mes galime padėti Lietuvai per 
spausdintą žodį ir supažindinti užsienį su 
Lietuva - jos istorija, ekonomine ir kul
tūrine padėtimi po paskutinės krašto 
okupacijos, trukusios net 50 metų. Straips
niai laikraščiuose anglų kalba ir knygos 
padėtų šiuo atžvilgiu. Tik gal ne tokie 
puslapiniai straipsniai kaip “A suburb in 
Lithuania’s capital of Vilnius has seceded 
- and no one cares” Ken Haley, “The Age” 
2003.07.26. Nenoriu sumenkinti reporterio 
pastangų ką nors publikuoti apie tolimą 
“egzotišką “ kraštą. Reikia ir pripažinti, 
kad jis straipsnį iliustravo ne tik nuo
traukom, bet ir dviem mažais žemėlapiais. 
Straipsniai laikraščiuose galėtų padėti. Tuo 
tarpu knygos anglų kalba iš mūsų tautos 
istorinių momentų, tikrai galėtų rasti 
platesnį atgarsį publikoje. Turiu omenyje 
mažo formato, 95 psl. Jono Šarkos knygą 
“Užaugau Sibire”, kuri jau 2001 metais 
buvo publikuota Lietuvoje. Dabar yra ir 
jos vertimas anglų kalba “Growing up in 
Siberia”. Tačiau vertimas dar nėra išleistas 
knygos pavidale, nors jau paruoštas 

Pradėjo tikrinti sklypų teisėtumą
Specialiųjų tyrimų tarnyba Xfyriausy- sklypus, kurių bendras plotas-150 hektarų, 

bės sudarytai darbo grupei, tiriančiai valsty- Šių sklypų vertė - 600 000 litų.
bės tarnautojų žemės nuosavybės įsigiji- Dešimt ir daugiau žemės sklypų savo
mo teisėtumą, pateikė sąrašus asmenų, kurie 
yra įsigiję daugiau nei 20 sklypų.

Pasak šios darbo grupės vadovo Algir- ,. 
do Astrausko, savo '.ardu daugiau kaip 20 
žemės sklypų yra įsigiję šeši valstybės 
tarnautojai. Tačiau pateikti jų pavardes pa
reigūnas atsisakė. Šie žemės sklypų rekor
dininkai dirba Klaipėdos, Panevėžio ir Ma
rijampolės apskričių viršininkų adminis
tracijose. Vienas į juodąjį sąrašą patekęs 
valstybės tarnautojas turi net 25 žemės 

pakrantėje esantį restoraną ir taip pažeidė 
aplinkos ministro Arūno Kundroto įsa
kymą. pagal kurį laivyba Minijoje leidžiama 
tik gavus specialų leidimą. Premjeras taip 
pat Kuršių mariose greitaeigiu kateriu bu
vo įplaukęs į Rusijos teritorinius vandenis.

R. Juknevičienės nuomone, vienas iš 
svarbiausių valstybės pareigūnų turėtų bū
ti ypač suinteresuotas, kad valstybės įsta
tymų būtų besąlygiškai laikomasi ir šiuo 
atžvilgiu turėtų rodyti teigiamą pavyzdį.

Prezidentinės privilegijos
Kadenciją baigęs Prezidentas Valdas 

Adamkus rengiasi persikelti į jam pareng
tą naują rezidenciją Turniškėse. Dabartinis 
LR Prezidentas Rolandas Paksas tikina, kad 
kasdien eismą stabdantis jo kortežas įsi
pyko Antakalnio gyventojams. Prezidentas 
taip pat ketina persikelti į Turniškes tuoj, 
kai tik iš Prezidento rezidencijos išsi
kraustys Adamkų šeima. Pagal Preziden 
to įstatymą, šalies vadovui iki gyvos gal
vos nustatoma 50% jo darbo užmokesčio 
dydžio pensija, taip pat suteikiama 
poilsiavietė su aptarnavimu, apsauga ir 
transportas.

Politikų turtai
Turtingiausio Seimo nario Viktoro Us- 

paskich’o artimųjų vardu registruota per 
130 įvairios paskirties žemės sklypų. Tai 
paaiškėjo Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) 
pradėjus domėtis politikų įsigytais skly
pais. STT vadovas Valentinas Junokas po 
pokalbio su Prezidentu Rolandu Paksu 

spausdinimui.
Vertėtų atkreipti dėmesį į šio žanro 

literatūrą anglų kalba, nes ji atveria lietu
vių tautos skaudų istorinį laikotarpį, yra 
prieinama anglų kalbos skaitytojams ir ne 
tik ten, kur anglų kalba yra pagrindinė 
kalba. Be to, daugiau skaitytojų suvoktų, 
kodėl mes tapome išeiviais ir atsidūrėme 
taip toli nuo tėvynės Lietuvos. Juk ne 
geresnio duonos kąsnio ieškojome, bet 
atvykome į Australiją ir kitus laisvojo 
pasaulio kraštus kaip politiniai pabėgėliai.

Knygai galėtų atsiverti didesnė paklau
sa ir mokslinėje - istorijos srityje. Ji pra
siverstų lietuvių kalbos mokytojams bei 
aukštesnių klasių moksleiviams Lituanis
tiniuose kursuose, o taip pat ir mūsų atžaly
nui, kuriam sunkėja skaityti rašytinę 
lietuvių kalbą. Tokią knygą anglų kalba 
galėtumėm skirti Australijos Valstijų 
bibliotekoms ir svarbesnių universitetų 
istorijos skyrių rinkiniams ir gal net Valstijų 
parlamentinėms bibliotekoms. Tokių prece
dentų jau yra. Pavyzdžiui, Elenos Jonai
tienės knyga “Elena’s Journey” buvo do
vanota Victoria State Parliament Library. 
Direktorius mielai ją priėmė pastebėdamas, 
kad tokios literatūros yra trūkumas bib
liotekos rinkiniuose.

Tad ar nevertėtų pagalvoti apie tokios 
knygos kaip “Growing up in Siberia” 
publikaciją Australijoje?

Isolda Poželaitė-Davis AM

(Red. Jono Šarkos knygos “Užaugau Si
bire" recenziją skaitykite MP psl. 5.) 

vardu yra įsigiję 75 valstybės tarnautojai. 
3107 tarnautojai turi po tris ir daugiau skly
pų. Pastarieji-žemesnes pareigas užiman- 

^š^Tšt^bėš^fafffa^jai! žėmštvarlčoš 
skyrių specialistai, vyresnieji ir vyriausieji 
specialistai, padalinių vadovai.

Darbo grupei taip pat perduotas 2100 
asmenų, kurie nepriklauso valstybės tarnau
tojų kategorijai, sąrašas. Šio sąrašo rekordi
ninkas - 135 žemės sklypus turintis vers
lininkas, kurių vertė - 11 mln. litų. „L.r.“.

pranešė, kad įtariamųjų sąraše yra per 300 
asmenų - parlamentarų, jų patarėjų bei 
Seimo kanceliarijos darbuotojų. Pareigūnai 
tyrimo kol kas plačiau nekomentuoja.

Sklypų dalyba
Gavusi tikrintojų išvadas, Klaipėdos 

apygardos prokuratūra 12 asmenų pus
mečiui apribojo naudojimąsi pajūryje 
turimais žemės sklypais. Jei pasitvirtins, 
kad sklypai Girkalių kadastrinėje vietoje - 
Karklėje ir jos apylinkėse - įsigyti pažei
džiant įstatymus, jų savininkai taps įta
riamaisiais. Po patikrinimo nustatyta, kad 
žemes į pajūrį iš kitų vietų neteisėtai atsi
kėlė beveik 25 asmenys. Jie užvaldė 200 
hektarų žemės ir valstybei padarė per 
200,000 litų žalos. Kadangi dabar pajūrio 
žemės vertinamos kur kas brangiau, žala 
gali siekti kelis milijonus litų.
Primins popiežiaus kelionę į Lietuvą

ELTA Rugsėjo pradžioje minint Jono 
Pauliaus II apaštališkosios kelionės į Lie
tuvą dešimtmetį, parodoje “Krikščionybė 
Lietuvos mene” ketinama pristatyti dvi 
unikalias dailės ir istorijos vertybes iš 
Vatikano Šv. Petro bazilikos zakristijos 
lobyno ir Vatikano apaštalinės bibliotekos
- puošnią popiežiaus Pijaus XI tiarą ir 
ypatingą krikščioniškosios dailės relikviją
- “Pasionalą”, arba vadinamąjį “Anjou le- 
gendariumą”.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNSirLGTLC biuleteniais.
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Valstybės Diena ir Karaliaus Mindaugo 
Minėjimas Melbourne

Lietuvių draugas

Karaliaus Mindaugo karūnacijos 750 
metų jubiliejų paminėjom liepos 6 dieną.

Šv. Mišias atlaikė kunigas Egidijus 
Amašius. Ramovėnai. šauliai ir “Džiugo” 
tunto skautų atstovai stovėjo su vėliavomis.

Po pietų Lietuvių Namuose vyko minė
jimas. ALB Melboumo Apylinkės Valdybos 
pirmininkas Paulius Kabaila pasveikino 
visus susirinkusius.

Mums gerai pažįstamas Algis Šimkus 
skaitė paskaitą tema “Mindaugas”.

Pirmininkas pakvietė Liliją Kozlovs- 
kienę (viena iš entuziasčių), kuri suorga
nizavo vaikų, piešinių konkursą. Šių metų 
tema buvo “Karalius Mindaugas”. Lietuvių 
Namuose buvo iškabinti visi piešiniai. Visi

Auksinis vedybų jubiliejus

Neseniai savo vedybų auksinį jubiliejų atšventė ilgamečiai “Mūsų Pastogės” skaitytojai 
ir rėmėjai Danutė Ir Edvardas Bartkevičiai. Nemažai metų jie (kaip ir jų 
tėvai) gyveno Sydnėjuje, bet dabar - tarsi pensininkai - yra įsikūrę Queenslande. “Mūsų 
Pastogės” Redakcija ir leidėjai linki jiems dar daug saulėtų bei sveikatos kupinų metų.

Nuotraukoje - jubiliejinių vaišių metu Sydnėjaus Lietuvių Klube: Danutė ir 
Edvardas (centre) su ano laiko pamergėmis bei pabroliais.

Ištvermės ir darbo metai
Tarp nenuilstančiu lietuvybės veikloje vis matomų ir girdimų darbuotojų yra adelai- 

diškis Augustinas Kubilius. Ir mes, "Mūsų Pastogės” redakcija bei adminis
tracija, džiaugdamiesi jo ištverme, pritariame Viktoru Baltučiu minčiai, kad 
gerbiamam Augustinui būtų atitinkamai padėkota.

Augustinas Kubilius išvydo pasaulį 
1920 lapkričio 11 gražioje Žemaitijoje, Ku- 
sų kaime, Mosėdžio valsčiuje. Nuo pat lop
šio motinos giliai įdiegtas tikėjimas neiš
blėso iki šių dienų, kuris skatino darbuotis 
savo krašto ir tikėjimo išlaikymui ir puose
lėjimui.

Mokslo šviesos siekti Augustinui nebu
vo lengva. Lankė pradžios mokyklą, vėliau 
suaugusiųjų gimnaziją, kurią baigia tik 
Vokietijoje, Rebdorfe 1946 m. Stoja į kunigų 
seminariją, bet kunigu nebuvo jam lemta 
tapti. Vėliau, vedęs Rusnę Šilingaitę, 1950 
metais išvyksta į Australiją. Čia teko daug 
darbuotis kuriant šeimai namus, o ji vis di
dėjo. Augo viena dukra ir penki sūnūs. Šian
dien Augustiną ir Rusnę sveikina trylika 
anūkų ir trys proanūkiai.

Augustino religinė ir tautinė veikla labai 
plati. Vos atvykus Australijon, jis pakviečia
mas pradėti vesti vos keletas knygų biblio
tekėlę - spaudos kioską. Iš šio spaudos 
kiosko išaugo ir to paties iniciatoriaus kun. 
dr. Pauliaus Jatulio vardo biblioteka. Jis ir 
šiandien joje dar darbuojasi. Daug pasiau
kojimo ir darbo Augustinas pašventė spau
dos kioskui, suteikdamas visiems lietuviš
kos knygos ir dainos mylėtojams progą 
įsigyti lietuvišką knygą ar plokštelę, ar 

jauni menininkai buvo apdovanoti premi
jom. Dėkojam Lilijai už įdomią parodą.

Po piešinių premijų įteikimo buvo ro
domas video filmas. Lietuvos valiutos de
šimtmečio proga Lietuvos kino studija per
nai sukūrė filmą “Iš lito istorijos, bankno
tai”. Filmas buvo rodomas Lietuvos televi
zijoje š. m. birželio 25 dieną.

Įdomus Rimanto Šilinio dokumentinis 
filmas apie banknotus visiems patiko. Jame 
gražiai atsiliepiama ir apie mūsų bendruo
menės narį a.a. Kęstutį Lyniką, kuris prisi
dėjo prie lito išleidimo kaip patarėjas.

Taip Melboumo lietuvių bendruomenė 
atšventė Valstybės dieną.

D.L.

užsisakyti lietuviškos spaudos.
Įsisteigus Adelaidėje ateitininkams, Au

gustinas įstoja į jų eiles ir daug kartų dirba 
jų valdyboje. Darbo būta nemažai: jaunimo 
stovyklos, literatūros vakarai ir kiti rengi
niai. Gilaus, dar iš mažens motinos įdiegto 
tikėjimo vedamas, jis yra vienas iš pirmųjų 
tautinės lietuvių parapijos kūrėjų Adelai
dėje. Teko nugalėti nemažai skeptikų ir kri
tikų, bet pasiryžimu ir nenuilstamomis pas
tangomis išaugo Šv. Kazimiero parapija, 
graži koplyčia su lietuviu kunigu, kinis kas 
sekmadienį atnašauja šv. Mišias lietuvių 
kalba. Augustinas pašventė visas jėgas pa
rapijos gyvenimui. Ar tai būtų patarnavimas 
šv. Mišioms, ar koks nors religinis ir kultū
rinis renginys, - be atsisakinėjimų, be pasi
teisinimų stengiasi padėti, stengiasi, kad vyk
tų religinė ir tautinė veikla, kuriai jis negaili 
jėgų. Jis šv. Kazimiero parapijos ir Lietuvių 
Caritas Ine. taryboje išdirbo nuo pat įsi- 
steigimo, su maža pertrauka, iki šių dienų.

Kreipiuosi į mūsų (Adelaidės) parapijos 
ir Lietuvių Caritas narius, siūlydamas atsi
dėkoti Augustinui, suteikiant jam Lietuvių 
Caritas ir parapijos tarybos garbės nario 
titulą.

Viktoras Baltutis
(Iš “Šventadienio Balsas”, Nr.15)

Džiugu pranešti, kad Lietuvių Bendruo
menė įsigijo didelį draugą - prof. dr. Ron 
Adams, antropologą ir istoriką, steigėją ir 
direktorių Europe-Australia Instituto, esan
čio Viktorijos Universiteto rėmuose. Dar 
pernai nuvažiavęs į Lietuvą jis su Vytauto 
Didžiojo universitetu sudarė Lietuvos-Aus- 
tralijos studentų pasikeitimo programą. Šie
met jis išleido dr. Genovaitės Kazokienės 
knygą “Lithuanian Artists in Australia 1950 
-90”. Jo pageidavimu, pirmasis knygos pri
statymas turėjo vykti Lietuvoje - sostinėje.

Pageidavimai būtų likę pageidavimais, 
jei šalia nebūtų stovėjusi jo inspiracija - 
Gražina Pranauskienė, kuri ir yra tas pir
masis žmogus, atkreipęs profesoriaus dė
mesį į Lietuvių Bendruomenės kultūrinę 
veiklą. Ji ėmėsi konkretaus organizavimo 
ir iš Melboumo elektroniniu paštu ėmė 
tvarkyti tolimesnius reikalus su Vilniaus 
Rotušės direktore Dovile Tomkute. Viskas 
buvo sutarta iki paskutinių detalių, net 
parengtas sąrašas ne tik kalbėtojų, bet ir 
svečių-lankytojų, išsiuntinėti jiems pakvie
timai ir išspausdinti lankstinukai su me
notyrininkės p. Julijos Musinskienės para
šyta išsamia autorės biografija ir jos darbais.

Be prof. Ron Adams, didelį susidomė
jimą knyga parodė Jo Ekscelencija Austra
lijos ambasadorius Švedijai ir Baltijos ša
lims Richard Rowe, kuris, pats būdamas 
kultūros ir meno žmogus (muzikas), nors 
gyvendamas Stockholme, pareiškė norą 
dalyvauti knygos pristatyme ir pasakyti 
atitinkamą kalbą. Lietuvos Dailės muziejaus 
direktorius p. Romualdas Budrys tai pro
gai Vilniaus Rotušėje surengė dailės pa
rodą iš dr. Genovaitės Kazokienės dova
notų Australijos lietuvių dailininkų darbų. 
Paroda driekėsi per du aukštus. Visą rengi
nį pagyvino Dalios Antanaitienės šokių 
grupė, nuostabiai dailiai sušokusi keletą 
lietuviškų šokių ir Birutės Prašmutaitės 
diriguojamas mišrus (nors mažas) Jungtinis 
Australijos lietuvių choras.

LR Prezidentas Rolandas Paksas apgai
lestavo negalėsiąs knygos pristatyme da
lyvauti ir atsiuntė autorei puikią puokštę 
baltų gėlių, kurios buvo meniškai apraiz
gytos auksiniais siūlais, o taip pat ir pa
kvietimą į Lietuvos karaliaus Mindaugo 
karūnavimo priėmimą Prezidento rūmuose. 
Šia nuostabaus grožio puokšte Vilniaus 
Rotušės pirmininkė Dovilė Tomkutė papuo
šė reprezentacinį stalą, prie kurio susėdo 
garbingi svečiai. Nežiūrint, kad tuo metu 
vyko Pasaulio lietuvių dainų šventė (teisin
giau visa savaitė, kupina didelių kultūrinių 
renginių), Rotušės salė buvo kimšte pri
kimšta žiūrovais, trūko net ir stovimų vietų.

LR kultūros ministrė Roma Dovydė
nienė perdavė dr. Genovaitei Kazokienei. 
kaip Australijos visuomenės ir kultūros 
veikėjai, jau įrėmintą “Padėkos raštą”.

Kalbėtojai - prof. Ron Adams (knygos 
leidėjas) ir Jo Ekscelencija ambasadorius 
Richard Rowe - iškėlė knygos, kaip meno 
istorijos dokumentacijos, reikšmę, kuri lai

Australijos lietuvių diena Vilniaus Rotušėje. Iš kairės: dr. Genovaitė Kazokienė, 
Australijos-Europos Instituto direktorius prof. Ron Adams, LR Garbės generalinis 
konsulas Sydnėjuje Viktoras Šliteris ir Australijos garbės konsulas Lietuvoje Salva
tore Antonio Meschino.____________________________________

kui bėgant vis stiprės, nes šaltiniai išdžius: 
menininkai išmirs, o jų darbai išsimėtys po 
kelias kartas, kurių vieni gal vertins, bet 
dauguma, naujiems vėjams pučiant, tik
riausiai nebekreips daug dėmesio į “senuo
sius” meno kūrinius.

Lietuvos Dailės muziejaus direktorius 
Romualdas Budrys dėkojo autorei ne tiek 
už knygoje dokumentuotus menininkų 
darbus, kiek už tų darbų rinkinius, pado
vanotus Lietuvai, o taip pat ir už Okeanijos 
ir Australijos aborigenų meno kūrinių rin
kinį, kurių paroda šiuo metu vyksta 
Klaipėdoje. Jos eksponatų skaičius siekia 
net 1153 vienetus. Jis įteikė autorei “Lie
tuvos muziejaus bičiulio” pažymėjimą.

Lietuvos Dailininkų sąjungos pirminin
kas Vaclovas Krūtinis dėkojo už Lietuvos 
dailininkams įsteigtą fondą, kurio dvime- 
tinės palūkanos skiriamos dailininkams už 
geriausius kūrinius lietuviška tema. Jis 
įteikė autorei Lietuvos Dailininkų sąjungos 
“garbės nario” pažymėjimą.

Vilniaus Mokytojų namų direktorė Zita 
Zepnickienė dėkojo už pirmo Australijos 
aborigeno koncertų suorganizavimą, kurį 
globojo Vilniaus Mokytojų namai. Jos pasa
kojimu, žmonės tų koncertų negali užmiršti 
iki šios dienos ir yra laimingi pamatę bei 
išgirdę tokios tolimos kultūros apraiškas.

Australijos LB KV pirmininkė Lolita Ka- 
lėdienė plačiai apibūdino Australijos lietu
vių kultūrinę veiklą ir įteikė autorei padėkos 
raštą “už svarų indėlį išsaugant ir puose
lėjant lietuvybę tolimoje Australijoje”.

Paskutinė kalbėtoja buvo pati autorė, ku
ri sakė, kad jos troškimas išsaugoti lietu
vaičių talento sukurtas vertybes istorijai 
buvo pagrindinis motyvas jos šešerių metų 
darbui. Ji dėkojo visiems prisidėjusiems prie 
tos knygos išleidimo, neužmiršdama ir Aus
tralijos Lietuvių Fondo bei Canberros Lietu
vių Bendruomenės Sąjungos pirmininkų - 
Algio Šimkaus ir Viktoro Martišiaus - fi
nansinės paramos, be kurios vargu ar ši kny
ga būtų išvydusi dienos šviesą. Taigi, už 
knygos pasirodymą dėkoti reikia tiek finan
sinę pagalbą suteikusiems, tiek ir jos reikš
mę pripažinusiam prof. Ron Adams. Inf.
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Lietuva iš arti_________ _____

PLB XI Seimo apžvalga
Lolita Kalėda

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdybos pirmininkė

PLB XI Seime, vykusiame liepos 7-11 
dienomis Vilniuje, dalyvavo 150 delegatai 
iš 35 pasaulio kraštų. PLB XI Seimo ka
dencija tęsiasi iki 2006 metų. Atstovavi
mas yra garbės pareiga ir Seimo atstovai 
nėra atlyginami. Nedalyvaujantis Seimo se
sijoje ar posėdyje atstovas savo mandato 
negali perleisti kitam, tačiau gali raštu jo 
visiškai atsisakyti. Tada jo vieton eina kitas 
to krašto Lietuvių Bendruomenės kandi
datas. gavęs daugiausiai balsų. Kandidato 
nesant, atstovą parenka Krašto Valdyba, 
raštu apie tai pranešdama PLB Valdy bai.

LB XI Seime Australijos Lietuvių Ben
druomenę atstovavo šie delegatai:

1. Lolita KALĖDA - ALB pirmininkė
2. Ginus ANTANAITIS - ALJS 
pirmininkas
3. Birutė PRAŠMUTAITĖ
4. Dr. Kazys ZDANIUS
5. Henrikas ANTANAITIS
6. Petras BIELSKIS
7. Daina ŠLITERYTĖ (deleguota ALB 
Krašto Valdybos sprendimu)
PLB XI Seime Australija turėjo 8 vietas, 

tačiau jų išnaudoti negalėjome, nes dele
gatas Balys Stankūnavičius. neinformavęs 
Krašto Valdybos, neatvyko į Seimą ir. pagal 
PLB taisykles, paskutiniu momentu esant 
Vilniuje ir neturint ALB Krašto Valdybos 
oficialaus sprendimo, delegacijos siūlyta 
nauja kandidatūra buvo atmesta. Taigi, atei
tyje ALB Krašto Tary bos suvažiavimas pri
valėtų atsakingiau deleguoti ir rinkti kan
didatus į PLB Seimą.

Australijos delegatų pasitarimas
Prieš išvykstant į Lietuvą visi Australi

jos delegatai laišku ir per spaudą buvo in
formuoti apie liepos 2 d. vyksiantį Austra
lijos lietuvių renginį Vilniaus Rotušėje ir 
delegatų pasitarimą Krašto Apsaugos minis
terijoje. Australijos delegaciją mielai pasiti
ko Krašto apsaugos ministro Lino Linkevi
čiaus patarėjas ats.-plk. Donatas Skučas (iš 
JAV), kuris supažindino su mūsų pasitari
mui skirtos “Juodosios salės” istorija ir kitais 
architektūriniais ministerijos pastato pamink
lais. Salė juoda nuo XVH-XVIII a. dūmų.

Donatas Skučas (jis buvo Amerikos 

Australijos Lietuvių Bendruomenės delegatai - (iš kairės) Daina Šliterytė, Girius 
Antanaitis, Lolita Kalėda, Henrikas Antanaitis, Birutė Prašmutaitė, Petras Bielskis 
- prieš pasitarimą nusifotografavo prie Lietuvos ir NATO vėliavų Juodojoje salėje, 
kurioje yra viešėję pasaulio kraštų gynybos ministrai, NATO vadovai, kur yra 
akredituojami karo attache ir priimami kiti garbingi atstovai. Po kojomis per stiklines 
grindis matėsi senųjų amžių glūduma.
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Lietuvių Bendruomenės delegatu PLB XI 
Seime) taip pat supažindino su ministerijos 
pasiekimais ir karių dislokavimu įvairiose 
NATO misijose. įskaitant Iraką. Delegaci
jos nariams buvo įteikta po keletą minis
terijos leidinių, tarp kurių buvo ir “Krašto 
apsaugos” savaitraštis, kurį įsteigė ir 6 
metus leido bei redagavo tuo metu minis
terijos atšovė spaudai dirbusi Lolita Kalėda.

Pasitarime Australijos delegatai išana
lizavo kiekvieno PLB Seimo posėdžio 
klausimą, pasikeitė nuomonėmis iš praė
jusių Seimų bei pasiskirstė temas, kuriomis 
pasisakys Australijos delegacijos nariai. 
Tris valandas trukusiame draugiškame po
kalbyje buvo aptarta bendra Australijos 
lietuvių delegacijos strategija, kokrečių 
rezoliucijų siūlymai bei apžvelgti kasdie
niniai delegatų reikalai. Aptariant Seimo 
dienotvarkę ypatingai gausia informacija 
pasižymėjo Henrikas Antanaitis ir Birutė 
Prašmutaitė. Lolita Kalėda, prieš praside
dant PLB Seimui, pakvietė visus atvyku
sius iš Australijos ir norinčiuosius daly
vauti. į dar Sydnėjuje suorganizuotą eks
kursiją po LR Seimo rūmus.

Šioje ekskursijoje Australijos lietuviai 
pamatė ir susipažino ne tik su Seimo pasta
to istorija, bet apžiūrėjo posėdžių, pasita
rimų. konferencijų ir iškilmių sales. Susipa
žino su vertingais kūriniais ir svarbius isto
rinius momentus liudijančiais vaizdais bei 
jų atributais. Ekskursijos dalyviai turėjo gali
mybę nusifotografuoti ne tik garbingiems 
sv ečiams skirtoje "Baltojoje salėje” bet ir pa
žiūrėti tuo metu Seime eksponuojamas paro
das. kaip tuo metu veikusią Lazdijų rajono 
mokyklų moksleivių sukurtų pilių maketų 
parodą. Kiekvienam dalyviui buvo įteiktas LR 
Seimą reprezentuojantis leidinys su Seimo 
vadovų, deputatų, jų komitetų sąrašais, 
nuotraukomis ir trumpais darbų aprašy mais.

PLB XI Seimo pradžia
Iškilmingame šurmulyje prie LR Seimo 

rūmų, po Gabrieliaus Žemkalnio (PLB at
stovo Lietuvoje) pasveikinimo žodžio pakilo 
PLB vėliava ir švelniame liepos 7-osios ry
to vėjelyje išsiskleidė. Po vakarykščio 
susipažinimo vakaro, vykusio “Ritos smuk
lėje”. 150 PLB XI Seimo delegatų sveiki
nosi ir džiaugėsi vienas kitu vėl pasimatę. 
Trečiųjų LR Seimo rūmų salė, kur vyko PLB 
XI Seimo posėdžiai, buvo parengta rimtam

Nuotraukoje - Australijos lietuviai ekskursijoje po LR Seimo rūmus.

Pakeliama PLB vėliava.

darbui. Salėje alfabetine tvarka buvo susodin
tos kraštų delegacijos. Jų vietą žymėjo šalies 
vėliava, iš kurios atvyko delegacija. Tiesa, 
pačioje salės pradžioje sėdinčiai Australijos 
lietuvių delegacijai iš pradžių buvo padėta 
Naujosios Zelandijos vėliavėlė (vėliau ji buvo 
pakeista). Posėdžių salės vestibiulyje ant sie
nų buvo pakabinti kiekvieno krašto Lietuvių 
Bendruomenės veiklą reprezentuojanty s fo
tografijų stendai. Prisipažinsiu, kad Austra
lijos stende pasigedau 4 svarbių nuotraukų, 
kurios kažkodėl nebuvo patalpintos. Taip pat 
ir specialiame PLB XI Seimo leidinyje vietoj 
5 žadėtų nuotraukų (kaip buvo iš anksto PLB 
Valdy bos žadėta) apie ALB veiklą buvo pa
talpinta tik viena nuotrauka ir ta pati buvo 
pakartota sieniniame fotografijų stende. Kas
dien Seimo rūmų dviejuose vestibiuliuose 
veikė spaudos leidinių kioskai, pavieniai 
žmonės siūlė ne tik pirkti savo ar kitų spaudos 
leidinius, meno kūrinius, bet ir prašė „iškvie
timų" į Australiją ar įvairios asmeninės pa
galbos. Be abejonės, žurnalistai kaip bičių 
spiečius (gerąja prasme) mus supo per visas 
Seimo dienas.

Atidarydamas PLB XI Seimą PLB pir
mininkas plautas Kamantas pabrėžė visų 
kraštų lietuvių bendruomenių svarų įnašą 
į lietuvybės išlaikymą už Tėvynės ribų. 
PLB XI Seimo pasveikinti atvykęs LR Pre
zidentas Rolandas Paksas savo pranešime 
kvietė dar labiau prisidėti prie Lietuvos 
tarptautinio stiprinimo ir kvietė sugrįžti į 
Lietuvą padėti statyti naujos, pažangios ir 
gražios savosios šalies. LR Seimo Pirmi
ninkas Artūras Paulauskas dėkojo už dar
bą ir sveikino lietuvių tautinę savimonę ir 
entuziazmą gyvenant toli nuo Tėvynės, bet 
būnant jos vaikais. Ilgametis PLB dvasinis 
rėmėjas Vytautas Landsbergis, įvertinda
mas PLB veiklą, supažindino su politine 
raida Lietuvoje ir šiam PLB XI Seimui lin
kėjo produktyvaus darbo. Invokaciją atli
ko Lietuvos VVskupų Konferencijos pirmi
ninkas, kardinolas Audrys Juozas Bačkis. 
Supažindinus ir atsikirai pristačius kiek
vieno krašto lietuvių delegaciją ir sugie
dojus Tautos himną, buvo užbaigtas PLB 
XI Seimo iškilmingas atidarymo posėdis.
Atstovavimas PLB XI Seimo organuose

Pirmajame PLB XI Seimo posėdyje

PLB atstovas Lietuvoje Gabrielius Žem
kalnis atidengia ąžuoliuką.

ALB KV pirmininkė Lolita Kalėda PLB 
Seimo salėje.

delegatai susipažino su darbo taisyklėmis 
bei patvirtino darbotvarkę. Į darbą buvo 
pakviesti ir balsavimu patvirtintas Prezi
diumas. Vienu jo nariu buvo patvirtintas 
Australijos delegacijos narys Henrikas An
tanaitis. Patvirtintuose Seimo darbo komi
tetuose, į nutarimų komitetą buvo pasiūlyta 
ir išrinkta atstovė iš Australijos - Lolita 
Kalėda. Po komisijų darbų pasiskirstymo 
buvo išklausyti PLB Valdybos, Garbės 
Teismo ir Kontrolės Komisijos pirmininkų 
pranešimai bei atsakyta į klausimus.

Pirmąją Seimo dieną net trys posėdžiai 
buvo skirti norinčiųjų kalbėti kraštų 
Lietuvių Bendruomenių pirmininkų prane
šimams ir pasisakymams. ALB Krašto 
Valdybos pirmininkė padarė pranešimą dėl 
PLB vizijos reikšmingumo (ištraukas žr. 
vėliau). Antrąją Seimo dieną buvo išklau
sytas Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
Valdybos pranešimas (Pranešėjai: kun. Edis 
Putrimas ir Matas Stanevičius). ALJS pir
mininkas Girius Antanaitis Seimą supa-
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PLB XI Seimo...
Atkelta iš 4 psL
žindino su pažangia Jaunimo Sąjungos 
veikla Australijoje. Apie Lietuvos paramą 
kraštų LB veiklai kalbėjo Tautinių mažumų 
ir išeivijos departamento prie LR Vyriau
sybės gen. direktorius Antanas Petraus
kas. Septintajame posėdyje Seimas susi
pažino su paramos galimybėmis iš Lietuvių 
Fondo. PLB XI Seimas paminėjo Lietuvos 
valstybės karaliaus Mindaugo karūnavimo 
750-ąsias metines, pasižiūrėjo archyvinį 
filmą “Lietuva”. Pastarąjį filmą galima 
įsigyti - vienos minutės kaina - 10 Lt.

Dėl PLB reikalingumo įžanginį praneši
mą padarė ALB atstovas - Henrikas Anta
naitis. Jis kalbėjo apie tautinės kultūros ir

Priekyje Australijos lietuvių delegatai PLB XI Seime.

“Užaugau Sibire”
Buvusio Sibiro tremtinio knyga “Užau

gau Sibire” yra nedidelio formato, 95 psl.. 
leidinys. Joje yra 14 muotraukų iš buitinio 
tremties gyvenimo Sibire: šeimos ir draugų, 
viena kita pažįstamų, dvi nuotraukos nuo
stabių gamtos kampelių Sibiro platumose. 
Knygos turininys yra tarsi įrėmintas dviem 
svarbiais įvykiais: 1941 birželio 14 trėmimų 
diena - 1958 metais sugrįžimo tėvynėn 
Lietuvon. Šiuose rėmuose turinys yra su
skirstytas į devy nis skyrius. Siužeto at
žvilgiu jie vientisi, nes vaizduoja vienos šei
mos sunkius išgyvenimo tarpus, jos vaikų 
veržimąsi į mokslą ir pagaliau jų akade
minius pasiekimus. Tematika yra perpinta 
politinės priespaudos pavyzdžiais. O prie
spauda yra besaikė, .idiotiškai nepaveiki ir 
beprasmiška, nes nepasiekia savo tikslo. 
Anaiptol, ji tik sustiprina laisvės ir išsiva
davimo troškimą. O priespaudą vykdo vi
sokie aparatčikai, valdininkai, speckomen- 
dantai, specialiai sekantys tremtinius ir jų 
veiklą. Jų tikslas yra juos nužmoginti, su
trypti ir tramdyti užkardomis jų siekius. 
Neatsilieka ir tie, kurie turi daugiau politinės 
galios, nes jie bijo neįtikti savo viršinin
kams. Šitų individų valioje atsiduria be
teisiai tremtiniai. Tačiau ši žiauri gentis ne
siriboja vien tik rusų tautybės asmenimis. 
Deja, autorius jų sutinka ir Lietuvos valdi
ninkijoje, net ir po Stalino mirties ir tremti
nių amnestijos:

“Rusijoje (po 1958 m. aut.) mesbuvom 
normalūs piliečiai kasdieniniame gyve
nime. Mūsų niekas neišskyrė ir nepriminė 
tremties. Tai galėjo rūpėti nebent saugumo 
spectarnybom. Mus vertino darbe... įkal
binėjo pasilikti. Tėvynėje buvo kitaip: mūsų 
sugrįžimas kėlė valdininkams susierzini
mą, kažkokią baimę. Jie nežinojo, kaip 
elgtis, kad įtiktų aukštesnei valdžiai. ”

Autorius turi fenominalią atmintį. Jis 
prisimena daugelio tremtinių vardus, pavar
des ir jų užsiėmimus Lietuvoje. Tad knyga 
pasitarnauja ir kaip istorinis tremtinių šal
tinis. Autorius sugeba išlaikyti pusiausvyrą 
tarp emocinio, realistinio ir nuosaikaus - 
logiško faktų ir įvairių įdomių detalių 
perteikimo:

“ Dieną ir naktį be paliovos bilda va
gonų ratai. Pravažiuojam Vitebską, Vėlikije 
Lūki, Rybinską, Jaroslavlį. Traukinys per

savimonės ugdymą ir tautinio auklėjimo 
svarbą. Dėl regioninių lietuvių problemų 
ir jų sprendimo būdų įžanginį pranešimą 
padarė ALB KV pirmininkė Lolita Kalėda. 
Pastaroji pagrindinį pranešimą padarė ir 
vienuoliktajame Seimo posėdyje kalbant 
apie naujai atvykusiųjų įtraukimą į kraš
tų Lietuvių Bendruomenes. Dvyliktas po
sėdis buvo skirtas bendriems PLB pro
jektams Lietuvoje: dėl Valdovų rūmų at
statymo ir pasaulio lietuvių menės juose; 
dėl PLB ir Archyvų departamento prie LR 
Vyriausybės projekto įgyvendinimo ir dėl 
Dariaus ir Girėno 70 metų skrydžio pami
nėjimo bei filmo „Lituanikos sparnai“ per
žiūra.

Paskutiniąją PLB XI Seimo dieną bu
vo priimti nutarimai ir išrinkta naujoji PLB 

Vhldyba. PLB Garbės Teis
mas ir PLB Kontrolės 
Komisija. Nuleidus PLB 
vėliavą, kurį atliko ir Aus
tralijos lietuvė Daina Šli- 
terytė, palaisčius PLB lie
tuvių prieš tris metus prie 
LR Seimo rūmų pasodin
tą ąžuoliuką PLB XI Seimo 
delegatai atsisveikino gra
žiai surengtame vakare, 
kuriame dalyvavo Min. 
Pirm. Algirdas Brazaus
kas, buvęs Prez. Vhldas 
Adamkus ir Pasaulio Jau
nimo Kongreso dalyviai.

važiuoja geležiniu tiltu Volgą, išlenda per 
Uralo kalnų tunelius, rieda per miškus ir 
miestus, kerta plačias Sibiro upes ir paga
liau sustoja. Atvažiavom. Barnaulas. Liepos 
5-oji diena. ”

Jo nuosaikumas stebina, drauge verčia 
skaitytoją ir giliau suprasti tremtinių kan
čias. Jos tiesiog sminga širdin:

“ Neįprastas alinantis darbas, skurdi 
mityba (darbininkas gaudavo 700 g, vaikas 
400 g, nedirbantis suaugęs 300 g duonos 
per dieną), antisanitarinės sąlygos (barakai 
buvo be langų, durų, be grindų ir krosnių) 
pakirto daugelio žmonių sveikatą. Mirė 
daug senesnio amžiaus žmonių. Maži vaikai 
krito kaip lapai. ”

Jono Šarkos stilius taupus, esminis, bet 
vaizdingas. Karts nuo karto jumoristiniais 
tremtinių bėdų aprašymais autorius leidžia 
skaitytojui kiek “atsipūsti”, t.y. suvokti, kad 
žmogus turi savyje atsparos parametrų. 
Tokie aprašymai pasitarnauja kaip jų sau
giklis tiek autoriui, tiek skaitytojui:

“ Vieną pavasario rytą atsibudau, stip
riai purtomas ir kratomas. Atmerkęs akis, 
pamačiau maskatuojantį laidą su elektros 
lempute, o visas dviaukštis medinis pastatas 
svyravo ir girgždėjo. Trankėsi durys. Už lan
go paklaikusiai spiegė moterys. Pamačiau 
kaip jų prekės šokinėja ant prekystali ų, kitos 
išsimėtę ant žemės... Smūgis siekė daugiau 
kaip keturis balus. ”

Perskaičius knygą ir vėl pajutau, kokia 
esu laiminga, kad mano šeima ir aš išven
gėme tos baisios “katorgos”. Kas liečia 
tremtinius - jie yra mūsų tylieji herojai, nes 
nežiūrint kraugeriškų gyvenimo sąlygų, 
dalis išsilaikė ir sugrįžo tėvynėn. Drauge ir 
vėl pasitvirtino mano įsitikinimas apie 
kalbų mokėjimo svarbą nes autorius suge
bėjo laurus skinti moksle jam svetima kalba. 
Antra vertus, jis dar būdamas visai jaunas, 
atskirtas nuo tėvų per ilgus mokslo metus - 
besimokydamas ir gyvendamas įvairiuose 
internatuose ir paskui aukštuosius mokslus 
baigęs Irkustske, išlaikė tėvų kalbą. Ir ne 
tik išlaikė, bėt sugebėjo ja sklandžiai para
šyti savo atsiminimus. Reikėtų dar pridurti, 
kad Jonas Šarka yra puikiai apvaldęs ne tik 
rusą bet ir anglų kalbą. Koks tai pavyzdys 
išeivijos atžalynui!

Isolda Poželaitė - Davis AM

Lietuvių kalbos kelias
Minint karaliaus Mindaugo karūnavo sukaktį, prisimenami ir kiti Lietuvos 

istorijos įvykiai. Čia spausdiname žymaus lituanisto prof, Zigmo 
Zinkevičiaus rašinį apie lietuvių kalbos laimes ir nelaimes po didžiųjų 
Lietuvos kunigaikščiu laikotarpio. Red.

Kuriantis Lietuvos valstybei, tik vieni lietuviai Rytų Europoje buvo išlikę 
pagonys. Visi jų kaimynai buvo krikščionys. LDK rytuose gyvenantys slavai jau 
seniai pakrikštyti ir priklausė Rytų Bažnyčiai. Vadinasi, kur krikštijant lietuvius 
buvo pastatytos katalikiškos bažnyčios, anuomet turėjo gyventi lietuviai. Viena 
iš tokių bažnyčių buvo pastatyta tolokai rytuose esančiuose Obolcuose (tarp Or
šos ir Vitebsko). Lenkų istorikas J. Ochmanskis, ištyręs senovės Obolcų doku
mentų asmenvardžius ir vietovardžius, priėjo prie išvados, kad tuo metu ten gy
venta lietuvių. Tik dėl jų kilmės mokslininkai nesutaria: J. Ochmanskis (Actą 
baltico-Slavica, V 147-158) mano juos buvus išlikusią iš seno lietuvišką baltų 
atplaišą, bet A. Nepokupnas (Maloznavstvo, 1969, Nr. 3, 25-28) linkęs laikyti 
juos vėlesniais atsikėlėliais.

Lietuvių kalbą LDK vartojo ir už etnografinės Lietuvos ribų buvę valstybės 
pareigūnai lietuviai, daugiausia didikai ir žemių valdytojai, taip pat karinių įgu
lų nariai, J. Ochmanskio žodžiais tariant, ten sudarę “viešpataujantį bei privi
legijuotą sluoksnį”.

Lietuvių kalba anuomet nebuvo tiktai namų bei privataus gyvenimo kalba. Ji 
buvo vartojama ir viešajame valstybės gyvenime, betgi tiktai kaip šnekamoji, o ne 
rašomoji klaba. Kuriantis valstybei iš pradžių vidaus gyvenime galima buvo daug 
kur apseiti ir be raštų. Ir vėliau lietuvių kalba, matyt, buvo sprendžiami valstybės 
reikalai Ponų taryboje. Yra žinių apie jos vartojimą netgi diplomatiniuose pa
sitarimuose su kitų valstybių atstovais. Antai Gdansko (vok. Danzig) pasiuntinių 
ataskaitoje apie Vilniuje 1492 m. vykusias derybas su didžiuoju kunigaikščiu 
Kazimieru ir jo didikais rašoma, kad buvę daug tariamasi ir lenkiškai, ir lietuviškai, 
ir rusiškai.

Su valdžios potvarkiais, paskelbtais kanceliarine slavų kalba, lietuvių bajorai 
anuomet turėjo būti supažindinami lietuviškai. Teismo procesai etninėje Lietuvoje 
vyko lietuvių kalba, nes jokiame ano meto dokumente nėra nė mažiausios užuo
minos, kad prie kurio nors teismo ar srities valdytojo įstaigos būtų buvęs vertė
jas. Rytų Prūsijoje tokie vertėjai buvo, nes ten įstaigų kalba buvo ne lietuvią bet 
vokiečių. Liaudis tada ir Lietuvoje, ir Prūsijoje kitų kalbų, išskyrus lietuvių, 
nemokėjo. Vadinasi, LDK teisėjai ir raštininkai buvo lietuviai arba suprato 
lietuviškai, tik pagal įsisenėjusią tvarką protokolus rašė kanceliarine slavų kal
ba, vėliau lenkiškai. Kartais atskiros teismų priesaikos būdavo įrašomos ir 
lietuviškai. Tiesa, tokių išliko tik pradedant XVII a. pradžia (1624 m.), bet jų 
kalba rodo, kad formalumai paveldėti iš daug ankstesnių laikų.

Lietuvių kalbos, kaip anuomet valdančiojo valstybės sluoksnio šnekamosios 
kalbos, reikšmę rodo ir lietuviškos kilmės valdinė-juridinė terminologija LDK 
kanceliarinėje slavu ir vėliau lenkų kalbose. (Tęsinys kitame Mp niuneryje)

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO
Gerb. Redaktore,

Savo paskaitoje per “Karališkuosius 
Pietus” Sydnėjuje (“Mūsų Pastogė”, Nr. 30), 
kaip vieną iš dar likusių Australijos lie
tuviams uždavinių, dr. Algimantas Taškū- 
nas nurodė reikalą “ištaisyti lietuvių vardą 
Australijoije”. Nėra kalbos, kad tai gražus 
sumanymas, nes jei lietuvių vardas Aus
tralijoje yra sugadintas, tai visų mūsų 
pareiga dėtis prie padėties gelbėjimo ir 
tautinės garbės atitaisymo. Tačiau prieš 
griebiantis tokio darbo, pravartu būtų 
sužinoti, kodėl dr. A. Taškūnas yra įsiti
kinęs, kad tas vardas yra kažkaip suga
dintas. kokius duomenis jis surinkęs įro
dyti, kad tikrai taip yra, ir kokios, pagal jį, 
yra mums to sugadinto vardo pasekmės.

Apie gero lietuvių vardo gelbėjimą dr. 
A. Taškūnas kalba jau kuris laikas, tačiau 
niekur nesimato, kad tikrai tam vardui 
reiktų skubios pagalbos. Beveik kiekvie
nais metais tai vieną tai kitą mūsų tautietį 
Australijos valdžia už nuopelnus apdova
noja aukštu ordinu; ne vienas lietuvis (be
rods ir pats dr. Taškūnas) sėkmingai dirbo 
ir tebedirba šio krašto aukštosiose mokslų 
institucijose; yra namaža lietuvių kilmės 
žmonių, užimančių svarbias vietas valdžios 
įstaigose ir privačiose firmose; net ir di
džiausiose Australijos meno galerijose 
galima pamatyti lietuvių dailininkų ir 
skulptorių darbų; į Lietuvių Dienas apsi
lanko ar savo šiltus sveikinimus atsiunčia 
aukšti Australijos federalinės ir valstijų 
valdžios pareigūnai. Nėra tekę girdėti, kad 
kas nors būtų negavęs darbo, jį praradęs ar 
buvo patyręs pažeminimą tarnyboje vien 

todėl, kad jis ar ji yra lietuvių kilmės. Ant 
sienų niekur nesimato grafitų prieš lie
tuvius, niekas nedalina lapelių su piktais 
įrašais “No Lithos in Aussie!”; nesigirdi 
kandžių anekdotų apie lietuvius. Nežinaą 
gal kitaip Tasmanijoje?

Esant šitokiai padėčiai, darosi neaišką 
iš kur dr. Algimantui Taškūnui atsirado 
mintis, kad Australijos lietuvių vardas yra 
kažkokiu būdu sugadintas ir todėl yra 
reikalingas būtino “ištaisymo”. Gal jis 
galėtų informuoti skaitytojus kur, kaip ir 
kada jam teko patirti ar girdėti apie lietu
vių, kaip etninės grupės, sugadintą vardą 
nurodyti, kokiais šaltiniais jis remiasi 
tvirtindamas, kad “lietuvių vardas apsi- 
nešė purvais” ir paaiškinti, kas yra tie jo 
neįvardinti “mūsų priešai”, kurie “kasė ir 
iškasė mums duobę”.

A. Šurna,
Melboumas

Gerb. Redaktore,
Pataisymas

Šių metų “Mūsų Pastogės” Nr. 31 
(2003.08.08), Antano Laukaičio rašinyje 
“Atostogos Lietuvoje”, skyriuje “Velnio 
nuotaka” yra padaryta klaida.

Cituoju: "... šį muzikinį veikalą, kuris 
buvo sukurtas pagal poetišką Kazio Binkio 
romaną “Baltaragiomalūnas”...” Bet“Bal- 
taragio malūną” parašė ne Kazys Binkis, o 
Kazys Boruta.

Ačiū už pataisymą.
Dr. B. Vingilis
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Antanas Laukaitis ATOSTOGOS LIETUVOJE
Tęsinys, pradžia MP Nr. 30

Šventės proga buvo atidarytas vienuo
lika metų statytas Martyno Mažvydo bib
liotekos priestatas, kuriame bus galima sau
goti 3.5 milijono dokumentų

Pasibaigus “Žalgirio” stadione šokių 
vakarui, dešimttūkstantinė minia patraukė 
prie netoli esančio naujojo Karaliaus Min
daugo tilto, kuris lygiai 12 valandą nakties 
buvo atidarytas. Atidarymo kalbas pasakė 
premjeras Algirdas Brazauskas ir Vilniaus 
meras Artūras Zuokas. Čia buvo tikras nak
tinis muzikos ir ugnies festivalis, bet žmonių 
per tiltą eiti neleido. Tai pirmas Lietuvos 
arkinis tiltas, pastatytas vien Lietuvos įmo
nių ir specialistų pastangomis.

S. Daukanto aikštėje buvo pakeltos 
senoji Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
ir Pasaulio lietuvių dainų šventės vėliavos.

Australijos lietuvių diena
Vilniaus Rotušės salėje liepos 2 dieną 

buvo surengta taip vadinama Australijos 
lietuvių diena. Tiksliau tai būtų galima 
pavadinti dr. Genovaitės Kazokienės diena 
ir jos knygos “Lithuanian Artists in Australia 
1950-1990” oficialus pristatymas. Šiame 
pristatyme dalyvavo Australijos ambasa
dorius Švedijoje ir, be gausiai susirinkusių 
buvusių ir dabartinių Australijoje gyvenan
čių lietuvių, nemažai svetimtaučių mūsų 
draugų. Gana ilgoka oficiali kalbėtojų 
ceremonija, sveikinusi dr. G. Kazokienę, 
papasakojant apie visus jos atliktus darbus, 
buvo baigta trumpu Jungtiniu Australijos 
lietuvių choro ir ypatingo pasisekimo 
sulaukusio Melbourne tautinių šokėjų gru
pės “Gintaras” pasirodymu. Ponia dr. G. 
Kazokienė ir jos išleista knyga buvo tikrai 
gražiai paminėta, tik lietuvių kalbėtojų 
kalbos svečiams užsieniečiams buvo per 
nuobodžios, nes nesuprantamos.

Karo akademija
Liepos 4 dieną Prezidentas Rolandas 

Paksas Vilniaus gen. J. Žemaičio Karo 
akademijoje įšventino 122 Karo akademijos 
absolventus, kiekvienam iš jų ant peties 
padėdamas kardą ir pasakydamas: "Be rei
kalo — nepakelk ir be garbės - nenuleisk”. 
Nors lietus pylė per visas iškilmes, kurios 
truko beveik 3 valandas, nuotaika buvo 
puiki. Net ir mes žiūrovai negalėjome iš
skleisti skėčių, kad neužstotumėm vaizdo 
kitiems. Šventėje dalyvavo Krašto apsaugos 
ministras Linas Linkevičius, kariuomenės 
vadas generolas majoras Jonas Kronkaitis, 
universitetų rektoriai, įvairių kraštų am
basadoriai ir karo atstovai Lietuvai. Jaunieji 
karininkai, dabar gavę leitenanto laipsnius, 
akademijoje mokėsi 4 metus. Kiekvienas 
gavo pažymėjimą, kad gali vadovauti mo
torizuotų pėstininkų būriui. Geriausiu šios 
10-tos laidos absolventu buvo pripažintas 
Darius Bernotas. Jam buvo įteiktas asmeni
nis kardas ir premija iš Australijos 4000 litų.

Naujųjų karininkų tarpe buvo ir alytiškis 
Rytis Ališauskas, turintis artimų giminių 
Australijoje. Jo mama - lietuvių kalbos mo
kytoja Rita, jau anksčiau viešėjo pas savo 
dėdę ir kitus gimines Australijoje. Naujasis 
karininkas parado metu kartu su kitais nau
jais karininkais labai puikiai atrodė. Jis yra 
patenkintas savo nauja gyvenimo karjera, 
turėdamas galimybę vėliau ir toliau mokytis 
ir studijuoti.

Tarp jau baigusių šią akademiją kari
ninkų. yra ir nemažai gražių merginų, 
kurioms jokių išimčių apmokyme nėra 
daroma, ir jos turi išeiti tą pačią programą.

Nors ir gerai sulytas bei peršalęs, po to 
labai džiaugiausi, kad pamačiau karininkų 
įšventinimo ceremoniją. Puiku matyti tiek 
daug ir gražaus mūsų jaunimo.

Nuotraukoje - Lietuvos kariūnai neša savo Karo akademijos vėliavą.

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.

V;

Gal norėtumėte praleisti savo saulėlydžio 
dienas jaukioje lietuviškoje aplinkoje?

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

Mrs. A Storpirštis, Lithuanian Retirement Village “Sodyba”, 23 Laurina Ave, 
Engadine 2233, tel.: (02) 9520 3908.

: r.^( lad jsmi&gM sfinksą iiii 3a t-;fn .umip4

Elena. Jonaitienė
Likimo blaškomi

Tęsinys, pradžia AfPNr. 13

BAVARIJOJ
1944 spalis - 1945 balandis

Ne vien tik šeimininkės išpuoliai Aldo
ną skatino išvažiuoti iš Silberwaldo. Kas 
vakarą, stovėdama prie langelio, stebėdavo 
nejaukius šviesų blyksnius virš Vienos. Sil
berwaldo bombos nepasiekdavo, ir gyvento
jai jautėsi saugūs tarp ąžuolynų ir brezen
tinius trobelių stogus prilaikančių akmenų. 
Bet iš bombarduojamo miesto plūdo minios 
pabėgėlių. Visiems trūko vietos ir maisto. 
Išnyko be kortelių parduodamos daržovės, 
net bulvių davinys sumažėjo. Netrukus 
reikėjo tikėtis, kad visų produktų sumažės.

Vienoje kas savaitę padėtis sunkėjo. 
Mieste buvo pilna atvykėlių: bėgo gyven
tojai iš sovietų okupuojamų kraštų, nuo ar
tėjančio fronto traukėsi vokiečiai iš šiau
rinės Vokietijos. Ir ramiu laiku nebūtų pa
kakę visiems pastogių, o čia kasnakt mies
tą griovė lėktuvai. Dana susipažino su 
Stettine gyvenusia Lietuvos vokiečių re
patriantų šeima. Išjos sužinojo, kad vokie
čiai iš gyvenviečių evakuojami organizuo
tai ir Vienoje pasiliks neilgai, tik tol, kol 
sulauks transporto į pietinės Vokietijos 
miestelius ir kaimus, esančius toli nuo karo 
zonos.

- Žinai, turėtume ir mes tapti repatrian
tėmis, - garsiai svarstė Dana.

- Mes? Taigi, kad negalime, - atsiliepė 
Aldona.

- Ar paieškojusi nesurastum kokios 
vokietės prosenelės?

- Tikrai ne. Žinau, kad buvo prosenelė 
totorė, gal ir gudė, bet vokietės - tikrai ne...
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- Galėtum išgalvoti ir vokietę. Pati žinai, 
kad ne vienas taip padarė ir repatrijavo net 
pačių rusų palaiminti.

- Anais laikais daug ką galėjai išgalvoti.
- Bet pamėginti galėtume.
Praėjus vos kelioms dienoms pasiekė 

žinia, kad Vienoje per naktinį bombarda
vimą buvo sugriautas vokiečių pabėgėlių 
centras. NSV grūdo žmones į traukinius ir 
siuntė į Bavariją. Kalbėjo, kad visi evakuo
jamųjų sąrašai sudegė, todėl žmonės veža
mi be tvarkos, tik pagal skaičių.

- Jei prie jų prisijungtume, galėtume ir 
mes išvažiuoti. - aiškino Dana.

- Ką šneki? Ar vis dar nori tapti re
patriante?

- O kodėl ne? - nepakeldama balso, mo
notoniškai kalbėjo Dana, lyg jos siūlymas 
būtų savaime suprantamas. - Mūsų vyrai 
paimti į jų kariuomenę. Kuo mes skiriamės 
nuo kitų žmonų su vaikais? Ir mes trau
kiamės nuo karo ir bombų.

Aldona nesidavė įtikinama. Jai sunku 
buvo apsimetinėti ir meluoti. Tačiau Dana 
nenusileido:

- Kalba, kad rusų frontas artėja. Kiek
vienu momentu jie gali užimti Vieną.

- Kas kalba? - Aldona tiesiog sustingo.
- Žmonės, kurie žino. Kurie seka įvy kius 

ir supranta.
- Kur dabar yra rusų frontas?
- Iš kur man žinoti? Per radiją to ne

skelbia. Bet yra žmonių, kurie žino ir tikina, 
kad taip gali įvykti.

Ši žinia viską nulėmė. Toliau svarstyti 
Aldona neturėjo laiko. Jei savo namuose 
nedrįso laukti rusų, tai čia buvo dar baisiau! 
Išvažiuoti reikėjo kuo toliau ir kuo greičiau! 
Sutarė po dviejų dienų susitikti Vienoj.

Stotis buvo pilna pabėgėlių, daugiausiai 
moterų su vaikais. Iš jų veidų matėsi, kokias 
nelaimes jie neseniai patyrė: bombardavi
mą, išsiskyrimą, netektis, baimę dėl ateities. 
Aldona ir Dana pritiko prie šios minios. 
Sutarė kalbėtis kuo mažiau ir tik tyliai, kad 
neišsiskirtų savo kalba. Tarp tų liūdnų vo
kiškai kalbančių žmonių net Meilė elgėsi 
tyliau negu paprastai. Uniformuotos NSV 
moterys vaikščiojo tarp laukiančiųjų, pra
nešinėjo, koks traukinys atvyko ar išvyko, 
vedė grupes į reikiamus peronus. Niekas 
netikrino nei dokumentų, nei neklausė var
dų. Lietuvės laukė, kad minia praretėtų. Pa
galiau liko tik keli būreliai belaukiančiųjų, 
kai pasigirdo pranešimas, jog atvyksta 
Bayerischer Wald krypties traukinys. Lau
kiantieji pajudėjo. Prie moterų priėjo neši
kas. Stabtelėjusi NSV moteris pasiteiravo:

- Kur jūs paskirtos?
- Į Bayerischer Waldą, - iš karto atsakė 

Dana.
Nešikas, paėmęs ryšulius, nuskubėjo 

paskui kitus.
Traukinys buvo pilnas, bet vietų atsisėsti 

atsirado. Į lietuves niekas nekreipė dėmesio: 
kiekvienam užteko savo rūpesčių.

Traukiniui pajudėjus, keleiviai atgijo. 
Dana ir Aldona tylėjo. Nuo ilgo laukimo 
pavargę vaikai užsnūdo. Juos patogiau 
įtaisiusios, moterys išėjo į koridorių pasi
žiūrėti pro langą ir bent kiek pasikalbėti. 
Vienos stoties perone laukė lauko virtuvė. 
Buvo dalijama šilta sriuba ir pienas vaikams 
popieriniuose puodeliuose. Į klausimus iš 
perono, kiek yra suaugusių ir kiek vaikų, 
atsakinėjo Dana.

Kai dalinį padalijo, Aldona pastebėjo:
- Kaip pati sugebėjai taip gerai išmokti 

vokiečių kalbą? Daug geriau kalbi negu aš.
- Moku angliškai, todėl ir vokiškai 

lengviau.
- Angliškai? Negi mokykloj išmokai?

- Ne. Iš seniau, - trumpai atsakė Dana.
Passau mieste reikėjo perlipti į kitą 

traukinį. Šis važiavo lėtai, dažnai sustoda
vo mažose provincijos stotelėse. Keleivių 
sumažėjo. Pro langus matėsi žali laukai ir 
miškai, kaimiškos sodybos. Kiekvienoje 
stotyje grupė keleivių išlipdavo iš trauki
nio. Perone jų laukdavo vietiniai gyvento
jai. Iš keleivių kalbų lietuvės suprato, kad 
jie žinojo vietoves, kuriose turėjo išlipti. 
Abi žvalgėsi viena į kitą ir, jokio pavadi
nimo nežinodamos, nedrįso judėti. Trauki
nys tuštėjo. Jos gerai žinojo, kad jų niekas 
nelaukė. Pasižvalgiusios po koridorių, 
įsitikino, kad traukinyje beliko keli žmonės. 
Kitoje stotelėje išlipo ir tie. Kažkas pa
siteiravo:

- Kur jūs vykstat?
- Toliau, - atsakė Dana ir atsisuko į 

Aldoną. - Turėsime išlipti kitoje stotyje, 
vagone nieko nebeliko.

Supratusi, kad Dana sutrikusi, Aldona 
visai išsigando.

Traukiniui lėtėjant, moterys atsinešė 
ryšulius arčiau prie išėjimo. Išlipo Winzerio 
stotelėje. Perone nesimatė jokio žmogaus.

- Turėsime susirasti burmistrą, - prisimi
nė Aldona Strasshofą ir ponią Anzengruber.

Dana pasisiūlė eiti ieškoti burmistro, o 
Aldona pasiliko su vaikais ir daiktais laukti. 
Po pusvalandžio grįžo lydima senyvo, 
pečiuito ūkininko, vietovės seniūno.

- Mūsų transportas žmonių pasiimti 
buvo atvykęs praėjusią savaitę, - ėmė aiš
kinti susirūpinęs seniūnas, - niekas nepra
nešė, kad dar kas turi atvažiuoti. Jau ir 
vietos nelabai yra. Nesuprantu , kodėl ma
nęs neperspėjo.

- Mums liepė išlipti šioje stotyje, - už 
abi melavo Dana neraudonuodama ir ne
mikčiodama. Aldona tik pritarė galvos 
linksėjimu.

Tęsinys kitame MP Nr.
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PadėRa
Mūsų mylimai Mamai, Uošvei, Močiutei ir Promočiutei a.a. Elenai 

Baltaraglenel iškeliavus iš šio pasaulio, širdingas ačiū visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse. Dėkojame už gėles, korteles ir užuojautos žodžius.

P. V. Gružauskai ir šeima

Liūdna žinia
Gauta žinia, kad šių metų rugpjūčio 9 dieną Canberroje mirė Eugenija 

Surkienė, gimusi 1911 metais Vilniuje. Laidotuvės įvyko trečiadienį, rugpjūčio 13 
dieną.

Liūdesyje liko sūnus Viktoras su žmona Sandra bei anūkai Ričardas ir Filipas. Inf.

pagat6ą šeimininkėms

n memonam
A ft A Mečys Davalga

Rūta kitų tautų 
legendose

Rūta - graveolens. Rūtos gimtinė - 
Pietų Europa. Žodis rūta kilęs iš graikų 
žodžio reuo - išsilaisvinti. Kaip vaistinis 
augalas (herb) - dabar randamas visoje Eu
ropoje. Anglijoje rūta laikoma viena se
niausių kultivuotų sodo augalų.

Dar prieš krikščionybę graikai rūtą lai
kė apgailestavimo - atgailos simboliu. Ro
mėnų rašytojas ir natūralistas Pliny tvir
tino, kad tų dienų tapytojai, skulptoriai, 
drožinėtojai valgė rūtą norėdami pagerinti 
regėjimą.

Romėnų imperijos laikais žmonės tikėjo, 
kad rūta yra priešnuodis (antidote) prieš 
velnio siųstas ligas. Pirmame šimtmetyje po 
krikščionybės, bažnyčiose šventą vandenį 
krapino rūtų šakele.

Renesanso laikais rūta buvo labai gar
binama ir naudojama tapytojų. Jei kas 
norėjo sekti garsiųjų menininkų meno keliu, 
tas turėjo gerti rūtų arbatą. Amatininkų ti
kėjimu, rūta ne tik pagerina regėjimą, bet 
ir vidinę kūrybą.

Saksonijoje Rūtos (Raute) vardu pava
dintas Ordinas. Pirmojo Saksonijos kuni
gaikščio emblemoje įdėtas rūtos vainikas. 
Šią teisę suteikė Frirdrich Barbarossa Sak
sonijos kunigaikščiui 1181 metais. 1902 
metais Saksonijos karalius suteikė titulą 
Rautenkrone (Crown of Rue) tuometiniam 
Prince of Wales. Iki šiai dienai rūtos šakelė 
yra įpinta kartu su dagio žiedu į Škotijos 
emblemą (Order of the Thistle).

Viduramžių žmonės tikėjo, kad rūta 
padėjo apsiginti nuo maro ir raganų užbū
rimo. Teismų salėse ant grindų barstė su
džiovintas rūtas kaip dezinfekciją. Teisėjai 
nešiojosi su savim rūtų puokštes apsiginti 
nuo kalėjimų karštligės.

“Lietuvių Enciklopedijoje” rūta paminė
ta tik tiek, kad Vilniaus Rūtos Draugija įkur
ta 1909 metais. Principinis įkūrėjas My
kolas Šleževičius. Rūtos Draugija gyvavo 
tik penkerius metus.

Kažkodėl “Liet. Enciklopedijos” autoriai 
nei vienu žodžiu nepaminėjo rūtos reikšmę 
lietuvių liaudies kultūros išraiškoje? Tik 
pavartykime Lietuvių Liaudies dainyną, 
kiek ten yra liaudies dainų apie rūtą, ypač 
apeiginių: Pasisėjau žalią rūtą, Žalia rūte
lė, Rūtų vainikėlis, Oi gi gražus, gražus 
rūtelių darželis ir daug daugiau.

Rūta naudojama kaip gydomasis auga
las medicinoje. Rūtos lapuose yra daug 
garuojančios alyvos, kurioje randasi auga
linės rūgštys: caprinic, plagonic, caprylic 
ir geltonas crystalline - Ruttin.

Vėlesniuose šimtmečiuose rūtos eks
traktais gydėsi nuo hysterijos, kosulio, pi
lvo dieglių ir kitų vidurių negalavimų. 
Didžiojo karo metais Rutin buvo naudo
jamas praplėtimui kraujo indų.

Rūta kaip prieskonis į kulinariją netin
kama, bet tarpe kitų vaistažolių, liaudies 
buitiniame gyvenime ji užima rimtą vietą. 
Močiutės, vaikaičiams ne kartą sudejavus 
pilvo skausmu, smulkiai sukapotos rūtos 
įdėdavo į kiaušinienę. Suvalgius truputį 
karstelėjusią kiaušinienę, skausmas tuoj 
pranykdavo. O jei skaudėdavo galvą, tai 
reikėjo pakramtyti rūtos lapelių ir atsi-gulti.

Žalioji rūta, rūtelė, per šimtmečius išliko 
nepasikeitusi žmonijos mąstysenoje. Ne- 
bejotina, kad dabarties herbalistai rimtai 
tyrinėja rūtos vaistingumo galią.

Rūtos puikiai auga Australijos klimate. 
Ne viename sodelyje ar vazone teko matyti 
lietuvaites auginant legendinę rūtą.

Bibliografinės detalės iš knygų: Modem 
Herbai, 1994, ir Webster’s Dictionary, 1960.

Palionija

“Dar nežinojau, kas yra Likimas, o jis ma
ne jau lieti, jau matavos lyg drabužius, ap
žiūrinėjo, svarstė, kiek tilptų manyje, kiek aš 
pakeičiau, lyg tempiama styga, kiek išlaiky
čiau, kaip suskambėčiau ar galbūt nutruk
čiau staiga...

O liūdesys, o džiaugsmas, meilė, tikėjimas, 
nusivylimas, skausmas ir daug kitų dalykų? 
Negalėjau žinoti jų. Tačiau aš negalėjau jų ne
pažinti -” Justinas Marcinkevičius

Vienas po kito į amžinybę iškeliauja 
mūsų Bendruomenės nariai - tie, kurie gimė 
ir užaugo laisvoje Lietuvoje, pergyveno dėl 
okupuotos Tėvynės kančios, sulaukė Ne
priklausomybės atstatymo, apsilankė Lie
tuvoje po ilgų, kankinančių 50-ties laukimo 
metų. Vienas iš jų buvo Mečys Davalga, 
kuris po sunkios, tris metus trukusios li
gos, liepos 7 dieną iškeliavo ten, iš kur 
nebegrįžtama...

Mečys gimė 1919 m. gruodžio 21 dieną 
Kaune. Buvo jauniausias šeimoje. Turėjo 2 
brolius ir tris seseris. Dar besimokydamas 
gimnazijoje, žavėjosi Dariaus ir Girėno 
ruošiamu skrydžiu, pergyveno dėl jų žū
ties, svajojo pats tapti lakūnu. Artėjantis 
karas sutrukdė visų svajų išsipildymui. 
Pradėjo dirbti Aleksoto stiklo fabrike. Ten 
susipažino su Marija Kerešaite, kuri 1943 
m. tapo jo žmona.

Karas sugriovė, suardė tūkstančių žmo
nių gyvenimus, išblaškė juos po pasaulį. 
Mečys su žmona ir maža dukrele Danute 
pasitraukė į Austriją. Vėliau blaškantis po 
Europą, nebeturint vilties, kad karas greit 
pasibaigs, kad kelio atgal į Lietuvą nebėra, 
jis su šeima emigravo į Australiją. 1949 m. 
atplaukė į Melboumą. Tada dar nežinojo, 
kad tai paskutinis priplauktas uostas į šalį, 
kurioje pragyvens visą savo gyvenimą...

Pagyvenęs stovyklose, persikėlė į 
Geelongą. Dirbo Harvester fabrike. Nusi
pirko žemės sklypą ir, išsinuomavęs “kara
vaną”, apsigyveno jame, tuščiame sklype. 
Iš tėvo paveldėjęs staliaus įgūdžius, pats 
pasistatė namą ir taip pradėjo savo naują 
gyvenimą, kaip vandens lašai panašų į visų 
atvykusių gyvenimų pradžias...

M. Davalga paliko gražų įnašą Lietuvių 
Bendruomenės gyvenime - vadovavo ir 
pats šoko tautinių šokių grupėje, vienu metu 
bandė pirmininkauti Apylinkės Valdybai, 
tačiau, būdamas ramaus būdo, nesugebėjo 
ginčytis dėl kai kurių svarstomų klausimų 
ir todėl pasitraukė. Mečys daug skaitė, rašė 
dienoraštį, parašė savo gyvenimo prisi
minimus, kuriuos į anglų kalbą išvertė dukra

Danutė. Labai mėgo dirbti įvairius darbus 
iš medžio. Turime jo gražų darbą - koplyt
stulpį, kuris puošė Lietuvių Dienų Šokių 
Šventę Geelonge. Jis ne tik mėgo skaityti, 
bet nepaparastai gerbė knygas: jo knygos, 
pirktos minkštais viršeliais, buvo jo paties 
dailiai įrištos kietais; pasiskolintą knygą 
grąžindavo aplenktą. Turiu jo įrištus 1948- 
50 metų žurnalo “Aidai” komplektus, kurie 
šiandien nepaprastai vertingi. Įdo-mūs 
straipsniai, pokario išeivijos gyvenimo 
tikslai, pergyvenimai. Jis visada klausėsi 
lietuviškų radijo laidų. Buvo geras ir nuo
širdus draugas. Žinodamas, kad į radijo sto
tį važiuoju taksi, ilgą laiką kiekvieną antra
dienį veždavo mane, arba po kiekvienos 
radijo valandos paskambindavo.

Buvo romantikas, svajotojas. Mėgo po
etą "Vytautą Mačernį. Paralyžiuotas, sunkiai 
sirgdamas, klausėsi Šopeno, Šumano, Jean 
Michel Jarre įrašų, M. Martinaičio “Meilės 
lyrikos” eilių. Visa širdimi mylėjo savo 
šeimą, džiaugėsi anūkais, proanūkiais. Jie 
jam buvo - viskas! Mažieji šoka tautinius 
šokius, dainuoja. Štai čia ir yra lietuvybės 
puoselėjimas, tai ką palieki kitiems - lietu
višką žodį, dainą, šokį.

Jo laidotuvių metu grojo tautinių šokių 
melodijas, nuskambėjo jo mėgiama “Vilja, 
o Vilja” iš operetės “Linksmoji našlė”. Baž
nyčioje atsisveikinto kalbą pasakė Stasė 
Lipšienė. Su begaliniu švelnumu savo senelį 
prisiminė anūkė Bronwen.

Vienaip ar kitaip prisilietęs prie mūsų 
gyvenimo kelio, Mečys Davalga mūsų at
mintyje išliks kaip šviesi ir tauri asmenybė. 
Ilsėkis ramybėje... Irta Mikėnienė

“Dainos Sambūris” kviečia
Melbourne “Dainos Sambūris” pradėjo repeticijas ir ruošiasi metiniam koncertui, kuris 

įvyks lapkričio 16 d.
Kviečiame naujus daininikus, kurie norėtų prisijungti prie mūsų choro.
Repeticijos vyksta antradieniais 7 vai. vakare Lietuvių Namuose.
Laukiame naujų choristų! A. Volkienė

Nuoširdžiai dėkojame p. Teodorui Rotcui už $155 auką 
"Mūsų Pastogei" savo Mamytės a.a. Elenos Rotcienės 
atminimui.

LB Spaudos Sąjungos 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).

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

AftA Elenai Rotcienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnų Teodorą Juozą Rotcą ir artimuosius.

Palmyra ir Bronius Žaliai

Melbourne Lietuvių Klubo pranešimas
“Talkoje” galima susimokėti nario mokestį

Klubo metinis susirinkimas šiais metais įvyks rugsėjo 20 dieną, 2 vai. p.p. Tik 
susimokėję nario mokestį turi teisę balsuoti. Kad palengvinti nariams atlikti šią pareigą. 
“Talkoje” atidarėme specialią sąskaitą. Nario mokesčius įprasta tvarka taip pat priima 
Klube (sekmadieniais) p. Z. Augaitis ir p. E. Marganavičius. Daugiau informacijos galite 
gauti kreipdamiesi “Talkoje” pas p. Paulių Jokūbaitį ir pas virš minėtus Klubo Valdybos 
narius. MLK Valdyba
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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 1950-1 990” 

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

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

Pelną numatyta skirti iš Lietuvos į Viktorijos Universitetą ateityje atvyksiančių 
mokytis studentų stipendijoms. Leidinį galima įsigyti Europos-Australijos Institu
te, skambinti: (03) 9248 1307 Kate arba Niky.

Gražina Pranauskienė

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 vaL 
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai.
Uždarytas pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais.

Dėmesio ALB Melbourno 
Apylinkės nariams

Sekmadienį, rugpjūčio 31 d., 1.30 vai. p.p. Melbourno Lietuvių Namų 
Jubiliejinėje salėje įvyks ALB Melbourno Apylinkės metinis narių susirinkimas. 
Visi nariai prašomi dalyvauti.

DARBOTVARKĖ:
1. Prezidiumo sudarymas.
2. Mandatų Komisijos sudarymas.
3. Darbotvarkės svarstymas ir priėmimas.
4. Mirusiųjų pagerbimas.
5. Praėjusio metinio susirinkimo (2002) protokolo skaitymas. Klausimai, 
priėmimas.
6. Apylinkės Valdybos pirmininko ir iždininko pranešimai.
7. Revizijos Komisijos pranešimas.
8. Diskusijos dėl Valdybos pranešimų ir jų priėmimas.
9. Sekančios ALB Melbourno Apylinkės Valdy bos rinkimas.
10. Kiti reikalai, pasiūlymai, diskusijos.

ALB Melbourno Apylinkės Valdyba

Melbourno Lietuvių Klubo pranešimas
Prašome paskubėti susimokėti nario mokestį.

Klubo metinis susirinkimas šiais metais įvyks rugsėjo 20 dieną, 2 vai. po pietų. 
Kandidatų pareiškimai Valdybai turi būti pristatyti ne vėliau kaip rugpjūčio 31 
dieną.

Visų Klubo narių pareiga yra slapto balsavimo būdu išrinkti sekančių metų 
Valdybą.

Pagal mūsų Klubo įstatus, mes privalome išsiuntinėti balsavimo lapelius tik 
tiems nariams, kurie yra jau susimokėję šių metų nario mokestį. Paskutinė diena 
tai atlikti yra rugpjūčio 31. Gaila, bet mūsų įstatai mums neleidžia, kad pavėla
vusieji susimokėti dalyvautų Valdybos rinkimuose.

MLK Valdyba

Choras “Daina” (dirigentė Birutė Aleknaitė) kviečia į 

Viduržiemio dainų popietę - 
koncertą 

sekmadienį, rugpjūčio 17 dieną, 2 vai. p.p.
Sydnėjaus Lietuvių Klube, Bankstowne.

Chorui talkins “naujas australas” iš Lietuvos - akordeonistas Algis Danušas. 
Įėjimas - $7, pensininkams - $5.

Laukiame Jūsų iš arti ir toli pabendrauti ir padainuoti kartu su choristais.
Choro “Daina” Valdyba

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

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

Ketvirtadieniais nuo 7 vai. vakaro - Bilijardo Klubas

Primename Klubo nariams, kad atėjo laikas

susimokėti metinį nario mokestį.

TURGUS įvyks sekmadienį, rugpjūčio 24 dieną, 2.30 
vai. p.p. Laukiame ir kviečiame visus išbandyti savo laimę.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

LITHUANIAN CLUB LIMITED
ABN 68000410622 

16-18 East Terrace, Banks town, 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

Nori išsinuomoti
Dvi moterys prieinama kaina norėtų išsinuomoti namą Sydnėjuje.
Siūlyti tel.: 0410 280 032 arba 0414 218 633.

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

Jurisdiction:.......South Australia, Western Australia and Northern Territory...........
Ms Janina Vabolis, Honorary Consul
25 McLachlan Avenue Tel.: (08) 8294 3792
Glenelg North, SA 5045 e-mail: jvabolis@senet.com.au
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:.......Victoria and Tasmania.........................................................................
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul
47 Somers Street Tel.: (03) 9808 8300
Burwood, VIC 3125 Fax: (03) 9808 8300
Hours of Business: Monday-Friday: 9.00 a.m. - 5.00 p.m.

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: wvAV.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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