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“Mūsų Pastogės” leidėjai - LBSS Valdyba

“Mūsų Pastogės” leidėjai-Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga. Nuotraukoje - 
LB Spaudos Sąjungos Valdyba. Priekyje sėdi iš kairės: Anskis Reisgys (narys), Vytautas 
Patašius (pirmininkas), stovi iš kairės: Vytenis Šliogeris (sekretorius), Vytautas 
Doniela (vicepirmininkas) ir Antanas Laukaitis (narys).

Lietuvos Įvykių apžvalga

“Mūsų Pastogei” - 60
Šiemet “Mūsų Patogei” sueina šešios dešimtys - gražus, kartu ir rimtas 

amžius. Gimusi kukliai, to meto lietuvių atvykimo į Australiją bangose, “Mūsų 
Pastogė” daugiau nei pusę šimtmečio buvo ir tebėra tas gyvybingasis ryšys, 
kuris sava gimtąja kalba susieja plačiame Australijos žemyne pasklidusius 
lietuvius ir palaiko jų tautinę sąmonę bei Lietuvos valstybingumo idealą.

Savo 60-ties metų apžvalgai ši jubiliejinė laida skiria penkis puslapius, ku
riuos skaitytojas ras leidinio centre. Pirmiausia - pačios pirmosios “Mūsų 
Pastogės" faksimilę, kurioje skaitytojas atpažins - ar susipažins su anų pir
mųjų metų dvasia, netgi pastebės, kad pradžioje lietuviškam laikraščiui 
spaustuvė neturėjo pilno lietuviško šrifto. Savaitraščio kelias nebuvo lengvas 
- metai po melų teko susidurti su grynai techniškomis problemomis, laikas 
nuo laiko kildavo nesutarimai ir dėl laikraščio turinio. Retkarčiais, lyg Da
moklo kardas, virš “Mūsų Pastogės” egzistencijos kabėdavo lėšų trūkumas. 
Bet kartu, bendradarbiams bei rėmėjams nestigo ir leidinio plėtojimo bei 
tobulinimo minčių. Apie šias įvairybes keturiuose puslapiuose pasakoja keli 
iš tų, kurie į “Mūsų Pastogės” leidybą buvo įsivėlę iš arčiau.

Iš Prezidentės tikisi kietos rankos

Siūlo stiprinti 
Prezidento 

galias
Seimo frakci

jos Tvarka ir tei
singumas seniū
nas Valentinas 
Mazuronis įregis
travo siūlymą pa
keisti Konstituci

ją ir suteikti daugiau teisių Lietuvos Pre
zidentui. “Manau, jog būtina papildyti 
Konstitucijos 58 straipsni nuostata, kad 
Prezidentas gali paleisti Seimą, jeigu jis 
nevykdo savo, kaip tautos atstovybės, 
funkcijų bei Konstitucijoje nustatytų įga
liojimų”. - sakė politikas. Jo teigimu, pas
tarųjų meti) parlamentarizmo istorija pa
rodė, jog yra galimos situacijos, kai Sei
mas ar jo dauguma nevykdo savo konstitu
cinės priedermės, neužtikrina deramo 
tautos atstovavimo, veikia vadovaudama
sis ne Tautos ir I jetuvos valstybės, o atskiri) 
asmenų ar grupių interesais.

V.Mazuronis taip pat siūlo Konstitu
cijoje numatyti ir galimybę Lietuvos Res
publikos Prezidentui kreiptis į Konstitu
cinį Teismą dėl Seimo priimamų įstaty
mų konstitucingumo.

Dainų šventei - dar 3 mln. litų
(ELTA). Likus porai mėnesių iki Dai

nų šventės “Amžių sutartinė”. Vingio par
ko aikštei ir estradai sutvarkyti Vyriausy
bė nutarė papildomai skirti 3 mln. litų. 
Neseniai buvo kilę stipraus nepasiten
kinimo, kai iš Dainų šventei numatytų 9.4 
mln. litų, patikslintame valstybės biudže
te buvo nubraukta 2.5 mln. litų.

Papildomos lėšos Vingio parko aikš
tės ir estrados sutvarkymui bus skirtos bū- 
tiniausiems teritorijos tvarkymo darbams 
užbaigti. Pagal techninį projektą numaty

ta įrengti vejos drenažą bei suformuoti 
nuolydį, kad žiūrovams būtų patogu ste
bėti renginius. Taip pat numatyta rekons
truoti pėsčiųjų ir dviračių takus, ir įrengti 
takų apšvietimą.

Sportas jungiamas prie VRM
Vyriausybė pritarė vienam iš Saulė

lydžio komisijos siūlymų pakeisti Kūno 
kultūros ir sporto departamento statusą iš 
įstaigos prie Vyriausybės į įstaigą prie 
Vidaus reikalų ministerijos (VRM). Vi
daus reikalų ministerijai pavedamos ir 
politikos formavimo šioje srityje bei tei
sės aktų projektų rengimo funkcijos.

Departamento pareigybių skaičius ma
žinamas penkiolika pareigybių, taip pat 
atitinkamai mažinami ir valstybės biudže
to asignavimai.

Pakeitus Kūno kultūros ir sporto depar
tamento statusą, departamente iš 38 dabar 
dirbančių žmonių likti) 23. Taip būtų ne 
tik atsisakyta dubliuojančių funkcijų, bet 
ir sutaupyta beveik milijonas litų. Tačiau 
Kūno kultūros ir sporto departamentas ir 
toliau turėtų likti savarankiškas asignavi
mų valdytojas.

Susitiko Premjeras ir JAV 
ambasadorius

Susitikęs su Premjeru Andriumi Kubi
liumi JAV ambasadorius Lietuvoje John 
Albert Cloud įžvelgė Vyriausybės ir iš
rinktosios Prezidentės Dalios Grybaus
kaitės stipresnio bendradarbiavimo gali
mybę. ko, deja, jis sako pasigedęs per tre
jus savo darbo Lietuvoje metus.

Susitikimo metu buvo aptartos Lietu
vos politikos aktualijos bei ekonominė 
šalies situacija. Grįžus prie žydų turto 
klausimo, JAV ambasadorius padėkojo 
Premjerui už Vyriausybės pastangas spren
džiant senųjų Šnipiškių kapinių klausimą

Nukelta į 2 pst

Kaip praneša BNS. lietuviai tikisi, kad 
išrinktoji Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
šalį valdys griežtai ir bus aktyvi ne tik 
užsienio, bet ir vidaus politikoje. Kietos 
rankos iš išrinktosios Prezidentės tikisi 
beveik trečdalis - 31.8% apklaustų di
džiųjų miestų gyventojų. Be to, daugiau 
nei penktadalis - 23.2 % - miestiečių vi
liasi, jog naujoji Prezidentė bus labai ak
tyvi tiek užsienio, liek vidaus politikoje. 
Tik 12.6% respondentų prisipažino, kad 
iš naujosios valstybės vadovės visiškai 
nieko nesitiki.

“Veido” užsakymu tyrimų bendrovės 
“Prime consulting” atlikta apklausa rodo, 
kad 10.4% apklausos dalyvių mano, kad 
D.Grybauskailė sėkmingai ves Lietuvą į 
vakarietiški) valstybių būrį.

Kadenciją baigiančio Prezidento Valdo 
Adamkaus veiklą gyventojai vertina gana 
pozityviai. 53% miestiečių mano, kad 
V.Adamkus dirbo neblogai ir puikiai, 
30.6% - vidutiniškai. Neigiamos nuomo
nės apie V.Adamkaus veiklą antrosios jo 
kadencijos metu yra 9% respondentų.

“Vyriausybė turės skaitytis 
su mano žodžiu”

Išrinktoji Prezidentė Dalia Grybaus
kaitė atremia teiginius, esą jos užmojis 
pakeisti kai kuriuos ministrus prasilen
kia su Konstitucija. Ji pakartojo, jog Vy
riausybė turės skaitytis su jos žodžiu, o 
ministrai, kurie nepateiks vizijos ir nepa
jėgs jos įtikinti, kad gali susitvarkyti esant 
sudėtingai situacijai, negalės dirbti Vy
riausybėje. “Ne, nemanau, kad tai prasi
lenkia su Konstitucija. Tarsiuosisu Prem
jeru, bet naudosiuosi ne tik visomis įsta
tymais man suteiktomis teisėmis, bet ir 
savo autoritetu", - savaitraščiui “Veidas”

Nebus apdovanojami KGB bendradarbiai?
Seime siūloma įstatymu įtvirtinti drau

dimą apdovanoti valstybės apdovanoji
mais asmenis, dirbusius ar bendradarbia
vusius su SSRS specialiosiomis tarnybo
mis. Tokį projektą įregistravo parlamenta
rai Paulius Saudargas, priklausantis Tė
vynės sąjungos - Lietuvos krikščionių de
mokratų frakcijai, ir Liberalų sąjūdžio 

sakė D.Grybauskailė.
Išrinktoji Prezidentė patikino.kad jei

gu dabartiniai finansų, socialinės apsau
gos ir darbo, ūkio bei energetikos minis
trai atliks “namų darbus”, jų nekeis. “Jie 
man nekliflva. Paminėjau ne asmenis, o 
konkrečias sritis, kurios yra sudėtingiau
sios Lietuvoje šiuo sunkmečiu. Joms rei
kia skirti ypač daug dėmesio, žinių, profe
sionalumo. Smulkiojo, vidutinio verslo, 
“Sodros”, sveikatos draudimo, iš kai ku
rių kitų sričių mokesčių turi būti kuo 
greičiau išvalyta sumaištis, suvėlimas. Jei 
tai bus daroma ir matysiu, kad ministrai 
supranta padėties sudėtingumą ir sugeba 
atitinkamai reaguoti, jokiu būdu nepulsiu 
jų keisti”, - teigė D.Grybauskailė.

Ji taip pat sakė nesutinkanti su kai 
kurių komentatorių nuogąstavimais, esą 
jos planai aktyviau dalyvauti valstybės 
vidaus politikoje, ypač kontroliuojant Vy
riausybės darbą, yra užprogramuotas 
konfliktas tarp trijų valdžios institucijų - 
Prezidentūros, Vyriausybės ir Seimo. 
“Kartoju: aš pasirengusi dirbti ir ieškoti 
kompromisų, telkti, o ne kariauti”, - tikino 
D.Grybauskailė.

Išrinktoji Prezidentė dar kartą pa
brėžė esanti kategoriška “Leo 1 ,T” atžvil
giu ir teigia, kad reikia rasti kuo pigesnį 
variantą išardyti šį darinį. “Manau, kad tai 
buvo negražiausias oligarchizacijos pa
vyzdys ir jau vien dėl to jo neturi likti 
Lietuvoje - net nepriklausomai nuo to, 
kiek lai kainuos. Žinoma, reikia rasti kuo 
pigesnį išsiskyrimo variantą, bet, manau, ir 
privatus partneris turėtų suprasti, kad po 
tokio moralinio smūgio, koks suduotas ir 
jam, ir valstybei, tikrai geriau taikiai iš
siskirti”, - teigė ji ir sakė sprendimų dėl 
“Lco LT” laukianti pirmąją savo darbo 
dieną - liepos 12-ąją. □ 

frakcijos narė Dalia Kuodytė.
Pagal teikiamą projektą, “buvę SSRS 

valstybės saugumo komiteto (NKVD, 
NKGB, MGB, KGB - toliau VSK) kad
riniai darbuotojai, slaptieji bendradarbiai 
bei asmenys, priklausę rezervui, negali 
būti teikiami apdovanoti jokiais valstybės 
apdovanojimais.” □
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pffiS Trumpai iš visur
♦ Gegužės 24 d. 
Austrijos sosti
nėje Vienoje in
duizmo sikų sek
tos šventovėje 
lankėsi guru (mo
kytojas) Sant Ra
ma Nand. Jo pa
mokslu nepaten
kinti šeši sikai 
bandė jį nužudyti.

Per susidūrimą buvo peršauti ar peiliais 
sužeisti apie 30 žmonių, jų tarpe visi šeši 
užpuolikai. Peršautas guru nuo žaizdų 
mirė ligoninėje.
♦ Gegužės 25 d. Šiaurės Korėja po žeme 
susprogdino branduolinę bombą, o vėliau
tą pat dieną išbandė balistinius ginklus, 
iššaudami į jūrą tris trumpų atstumų ra
ketas. Šiaurės Korėjos veiksmus pasmerkė 
daug valstybių, jų tarpe Australija, JAV, 
Japonija ir Kinija. Pietų Korėja paskelbė, 
kad ji prisidės prie JAV vadovaujamos 
valstybių grupės, kuri stengiasi užkirsti 
kelią branduolinių ginklų plitimui, stab
dant laivus, Įtariamus vežant branduolinių 
ginklų gamybos medžiagas.
♦ Gegužės 26 d. Šiaurės Korėja išbandė 
dar dvi raketas, kurios nukrito Geltonojoje 
jūroje. Dar viena raketa iššauta gegužės 29 
dieną.
♦ Gegužės 26 d. Burmos vyriausybė in
formavo kalinamą Nobelio premijos lau
reate Aung San Suu Kyi. kad jos 6 metų 
namų areštas pasibaigė, 'račiauji šiuo me
tu nebėra namų arešte, o laikoma kalėjime.
♦ Gegužės 27 d. Šiaurės Korėja paskelbė, 
kad ji atsisakys nuo 1953 metais sudalytos 
paliaubų sutarties su Pietų Korėja, šiai pri
sidėjus prie branduolinių ginklų plėtos 
stabdymo grupės.
♦ Po sunkių gatvių kovų Mingoros mies
te tarp Pakistano kariuomenės ir Taliban

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
ir teiravosi apie įstatymo dėl kompensaci
jos už žydų religinių bendruomenių turtą 
tolesnę eigą.
Eglei Špokaitei - apdovanojimas

(ELTA). Lietuvos nacionaliniame ope
ros ir bilieto teatre po Rodiono Ščedrino 
baleto “Ana Karenina”, pagrindinio vaid
mens atlikėjai primabalerinai Eglei Špo
kaitei buvo įteiktas garbingas apdovano
jimas - tarptautinio Majos Pliscckajos ir 
Rodiono Ščedrino fondo premija.

Lietuvos baleto primabalerina Eglė 
Špokaitė-pirmoji atlikėja, apdovanojama 
šia premija. Praeityje viena garsiausių Ru
sijos balerinų Maja Pliseckaja, besižavinti 
mūsų balerinos talentu, jos profesionalu
mu ir ypatingu artistiškumu, apie Eglę yra 
sakiusi: “Tai balerina, visada žinanti, ką ji 
veikia ir vardan ko jiyra scenoje”.

Galvosūkis dėl naujo 
kariuomenės vado

Prezidento Valdo Adamkaus ir išrink
tosios Prezidentės Dalios Grybauskaitės 
kadencijų sandūroje spręsis naujo Lietu
vos kariuomenės vado skyrimo klausi
mas. Šiuo reikalu Prezidentas V Adamkus 
buvo susitikęs su krašto apsaugos minis
tre Rasa Juknevičiene. Lietuvos kariuo
menės vado gcn. Itn. Valdo Tutkaus pen- 
kerių metų kadencija baigiasi birželio 30 
dieną. Įstatymai nenumato galimybės an
trą kartą užimti šias pareigas.

Pagal Konstituciją Lietuvos kariuome
nės vadą skiria ir atleidžia Prezidentas 
Seimo pritarimu. V. Adamkus yra apsi
sprendęs naujo kariuomenės vado kan
didatūrą palikti siūlyti išrinktajai Prezi
dentei. Tačiau naujoji šalies vadovė pri-
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“aktyvistų”, sukilėliai staiga pasitraukė iš 
miesto ir iš Swat slėnio. Taliban vadovybė 
pranešė, kad jie keičiasavo kovos metodus 
ir puls Pakistano miestus. Pirmas smūgis - 
užpuolimas Lahore mieste. Gegužės 27 d. 
Taliban grupė apšaudė Tarpžinybinės 
žvalgybos štabo būstinę, tada ten susprog
dino dengtą automobilį. 'Žuvo virš 30 žmo
nių, sužeista apie 200. Sekančią dieną 
Pešavar miesto rinkose susprogdintos 
bombos vėl užmušė arsužeidė daugžmo- 
nių, apšaudytos policijos būstinės.
♦ Gegužės 28 d. Indijos užsienio reikalų 
ministras S.M. Krišna kre ipėsi į Australijos 
vyriausybę, kad ši imtųsi žygių sustabdyti 
nuolatinius indų tautybės žmonių, ypač 
studentų, užpuldinėjimus Melbourne. Aus
tralijoje kovo mėnesį studijavo 75,362 in
dų tautybės žmonių.
♦ Gegužės 28 d. JAV prezidentas Barack 
Obama dar kartą pareikalavo, kad Izraelis 
sustabdytų naujakurių sodybų plėtrą Va
kariniame Krante, nes Izraelio min. pirm. 
Benjamin Netanyahu bando apeiti duotus 
pažadus, pareikšdamas, kad plečia tik jau 
dabar egzistuojančias naujakurių sodybas.
♦ Gegužės 28 d. Rusijos Muitinių valdyba 
paskelbė, kad susekė kontrabandos tinklą 
iš aktyvios tarnybos ar j atsargą išėjusių 
karininkų, kurie vogė milijonų dolerių 
vertės gamybos raketų dalis ir jas nelega
liai siuntė į užsienį. Suimta apie tuzinas 
įtariamų asmenų.
♦ Gegužės paskutinę savaitę staiga iš
siplėtė kiaulių gripo epidemija Australi
joje. Iki gegužės 31 d. užregistruoti 303 
patvirtinti susirgimai.
♦ Gegužės 30 d. Bagdado aerouoste su
imtas buvęs Irako prekybos ministras Ab
dul FalahSudani, skridęs į užsienį. I ,ėklu- 
vas buvo atšauktas grįžti į aerouostą. Sudani 
yra kaltinamas korupcija, ypač pavogus 
milijonines sumas maisto pramonėje. □ 

sieks liepos 12 dieną, o pradės eiti parei
gas liepos 13-ąją. Taigi, susidaro neuž
pildytas laiko tarpas Prezidento kadenci
jų sandūroje.

Krašto apsaugos ministrė teigia iki su
sitikimo su išrinktąja Prezidente negalin
ti įvardinti asmens, kurį siūlys į kariuome
nės vado pareigas. Tačiau, pasak jos, rei
kalingas kariuomenės vadas, kuris turėtų 
didelįkariuomenės pasitikėjimą, patirties 
ir tvirtą morale. Krašto apsaugos ministrė 
kaip vertybini etaloną tokioms pareigoms 
įvardino buvusį I jetuvos kariuomenės va
dą atsargos generolą Joną Kronkaitį. 
“Tokių pretendentų, kurie atitikti) išvar
dintas kriterijus, yra, ir ne vienas”. Pasak 
jos, didžiausią problemą naujajam kariuo
menės vadui sukels ekonominis sunk
metis ir drastiškas biudžeto mažėjimas.

Ekonomikos forumas
Baigiama pasirengti III Pasaulio lietu

vių ekonomikos forumui, kuris įvyks lie
pos 2-3 dienomis Vilniuje. Nors iki dalyvių 
registracijos pabaigos dar lieka dvi savai
tės, jau dabar žinoma, kad jame dalyvaus 
per šimtą užsienio lietuvių ekonomikos 
lyderių iš daugiau nei dvidešimties pasaulio 
šalių bei Lietuvos. Šiuo metu baigiama 
rengti suvažiavimo programa. Pasak orga
nizatorių, šis suvažiavimas yra ypač sava
laikis, nes jis taikiai puoselės ekonomikos 
dialogą finansų krizės laikotarpyje, kuris 
yra ypač svarbus Lietuvoje. Pakviečiant 
lietuvius iš viso pasaulio į Lietuvą, šis fo
rumas skatins bendradarbiavimą praktiš
ko patyrimo dėka bei inovatiškas idėjas, 
kurios gali padėti Lietuvos globaliam 
konkurencingumui bei verslui.
įteigiant apžvalgų naudotasi Ijetuvos spau
da, EEPA,BNS,LGITICir “Bernardinai”.

Lietuvos 
milijonieriai nori į 

Briuselį
Birželį renkamas Europos Parimu etilas, 

susidedantis ik 736 narių. Europos Parla
mento nariai renkami pagal proporcinę 
rinkimų sistemų kaspenkeri metai. Lietuvos 
dalis - 12 atstovų. Tačiau 15 Lietuvos poli
tinių partijų pasiūlė net 264 kandidatus. 
Padėtį komentuoja „ Valstiečių laikraščio” 
bendradarbis StattĮJK Jokūbai
tis Red.

Kad Briuselis traukia mūsų politikus 
kaip medus mešką, seniai visiems žino
ma. Neretai patys curoparlamentarai 
prisipažįsta: darbas Europos Parlamente 
yra atsakingas, sunkus ir įtemptas, tačiau, 
norint laisviau pagyventi, galima iš esmės 
ir nieko nedaryti, tik užsiregistruok po
sėdžiuose, kad gautum didesnį atlygini
mą. Keliasdešimties tūkstančių litų atly
ginimas, nemokamas skraidymas lėktu
vais savaitgaliais į namus, Briuselio oro 
uoste pasitinkantis automobilis, išnuomo
tas butas Europos Sąjungos sostinės cen
tre. daugybė kitų privilegijų.

Toks gyvenimas mūsiškiams politi
kams. matantiems, kas dabar dedasi Lie
tuvoje. atrodo tiesiog rojus. Visa bėda, kad 
Europos Parlamente teturime vos 12vietų. 
Juo labiau, kad iš 264 keliamų kandidatų - 
net 27 milijonieriai. Vien milijonierių 
yra dvigubai daugiau negu Lietuvai skirtų 
mandatų.

Pats turtingiausias kandidatas-Darbo 
partijos pirmininkas Viktor Uspaskieh, 
valdantis daugiau negu 76 mln. litų vertės 
turtą. Ne ką nuo jo atsilieka beveik 5(1 
mln. litų vertės turto užgyvenęs Liberalų 
sąjūdžio kandidatas Vidmantas Marti- 
konis. Apskritai, daugiausia milijonierių 
Europos Parlamento rinkimuose yra iš
kėlusi Liberalų ir centro sąjunga. Iš 24 
šios partijos pretendentų įsikurti Briuse
lyje net šeši yra sukaupę turto daugiau 
kaip už milijoną litų. Tarp jų ir partijos 
pirmininkas Artūras Zuokas, ir etiketo 
žinovas Seimo narys Arminas Lydeka, taip 
pat Seimo nariai Saulius Lapenas, Žilvi
nas Šilgalis, vidaus reikalų ministras Rai
mundas Talaitis ir 1 IAB „Pramogų bankas“

Žalgirio jubiliejui - dabar trumpas filmas
Žalgirio mūšio 600- 

osioms metinėms skirto 
vaidybinio filmo “Žalgiris 
-Geležies diena” kūrėjai 
laukia beveik 3 mln. litų iš 
valstybės biudžeto, kad 
galėtų dar šįmet sukurti 
trumpą šio filmo versiją, 
kuri būtų rodoma 2010- 
aisiais - jubiliejiniais me
tais. Trumpoji filmo versija 
truktų apie 20 minučių ir 
būtų daugiau pažintinio 
pobūdžio. “Tai kompromi
sinis variantas šiomis sunkmečio sąly
gomis. Gavę 2.8 mln. litų, jau šią vasarą 
Lietuvoje galėtume nufilmuoti Žalgirio 
mūšio scenas vienoje iš pasirinktų vieto
vių, savo kraštovaizdžiu atitinkančių tik
rąjį Žalgirio mūšio lauką Lenkijoje. Pagal 
sutartį su Krašto apsaugos ministerija, 
mūšio inscenizacijoje dalyvaus Lietuvos 
kariai, statistai, tačiau dar nežinome, kas 
įkūnys Lietuvos ir Lenkijos valdovus bei 
Kryžiuočių ordino magistrą”, - kalbėjo 
prodiuseris Arūnas Stoškus.

Finansinio sunkmečio sąlygomis jis 
neprognozavo, kada bus sukurtas Rai

direktorius Kazys Paulikas.
Po tris milijonierius į Europos Parla

mentą norėtų deleguoti Darbo ir Tautos 
prisikėlimo partijos. Be V.Uspaskich’o, 
milijonus valdo ir „darbiečiai“ Šarūnas 
Binitis bei Jonas Pinskus.

Prisikėlimo partijoje iš pretenduojan
čiųjų turtingiausias - UAB „Karališkas 
tigras“ vadovas Mečislovas Subelis, 
deklaravęs daugiau kaip 5 mln. litų ver
tės turtą. Taip pat milijoninį turtą valdo 
Tarptautinės šeimos asociacijos prezi
dentė Nina Barbora Evans. Po du mili
jonierius kandidatų į Europos Parlamen
tą sąrašuose įregistravo Tėvynės sąjunga. 
„Frontas“, Tvarka ir teisingumas, Libera
lų sąjūdis, Socialdemokratų partija bei 
Žemaičių partija. Po vieną milijonierių į 
Europos Parlamentą norėtų išsiųsti Lie
tuvos valstiečiai liaudininkai bei Pilieti
nės demokratijos partija.

Ar pavyks jiems įsikurti Briuselyje? 
Jei Lietuvos Prezidento rinkimuose ne
reikėjo antrojo rato, ar daug žmonių su
plauks į EP rinkimus? Į kiekvienus EP 
rinkimus ateina vis mažiau balsavimo tei
sę turinčių žmonių. Naujausiais duome
nimis, šiemet tikimasi maždaug 37% 
rinkėjų aktyvumo. Nesunku prognozuoti, 
kad nemaža dalis rinkėjų į šiuos rinkimus 
paprasčiausiai numos ranka.

Praėjusi penkerių metų kadencija 
parodė, kad kai kurie mūsų išrinktieji 
Briuselyje tiesiogdingo. Išskyrus Vytautą 
Landsbergį, Justą Vincą Paleckį, Laimą 
Andrikienę, dar vieną kitą europarla- 
mcnlarą, apie likusiuosius žinių nedaug. 
Gyvenimas parodė, kad toli gražu ne visų 
mūsų išrinktųjų balsas Briuselyje buvo 
išgirstas. (Veiklioji Dalia Grybauskaitė 
buvo ne rinkta atstovė, bet paskirta už sa
vo gebėjimus 1) Nieko nuostabaus, kad ir 
dabar vieni politikai į EP eina tikėda
miesi geresnio gyvenimo, kiti - įgyti teisi
nio neliečiamumo ir savotiškai pasislėpti 
nuo teisingumo, treti - šalia turimų pi
nigų įgyti didesnės įtakos ir pripažinimo.

Ar tai reiškia, kad Europos Parlamen
to rinkimai mums yra visiškai nesvarbūs 
ir galime į juos net neiti? Tikrai ne. Eu
roparlamentas - vienintelė nuo 1979 m. 
piliečių tiesiogiai renkama ES instituci
ja, šiuo metu atstovaujanti beveik pusei 
milijardo europiečių. Jei norime turėti 
savo balsą Europoje, turime ten pasiųsti 
to vertus atstovus, kurie ateinančius 
penkerius metus kurs Europos ateitį - ir 
nebūtinai vien milijonierius. □ 

mundo Banionio (žiūr. 
nuotr. kairėje) režisuotas 
ilgo metražo istorinis fil
mas “Žalgiris - Geležies 
diena”, kuriam iš valstybės 
prašoma 12 mln. litų. Anks
čiau šio filmo premjera 
buvo numatyta 2010 metų 
liepą, minint Žalgirio 
mūšio 600-ąsias metines.

Tai būtų pirmasis isto
rinis lietuviškas filmas po 
anksčiau gaminto filmo 
“Herkus Mantas”. Filmas 

“Žalgiris - Geležies diena” būtų epinė 
drama, skirta vienam svarbiausių Lietu
vos istorijos epizodui - 1410 metų liepos 
15 dieną įvykusiam Žalgirio mūšiui, 
kuriame jungtinė Lietuvos ir Lenkijos ka
riuomenė, vadovaujama Jogailos ir Vy
tauto, nugalėjo Kryžiuočių ordiną.

2010 m. liepą numatoma jubiliejinė 
Žalgirio mūšio inscenizacija buvusiame 
Griunvaldo lauke Lenkijoje. Kasmet ren
giamose įspūdingose mūšio inscenizaci
jose dalyvauja ir Lietuvos kariai, taip pat 
Lenkijos, Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos, 
Vokietijos atstovai ir tūkstančiai žiūrovų.
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Į Bendruomenės baruose
Sveikiname prof. Zigmą Budrikį!

Prof. Zigmas Budrikis su prestižiniu 
Clunies Ross medaliu.

Vytautas
Donicla

Australijos Mi
nistras Pirmininkas 
Kevin Rudd nese
niai su ypatingu pa
sididžiavimu pra
nešė, jog šiame že
myne bus įgyven
dinta didžiulė ir 
plataus masto tech
nologinė naujovė. 
Trumpai, tai “Na
tional Broadband 
Network” (NBN). 
Už šių paprastų 
žodžių, bet kartu ir 
už gana aukštos 
projekto įgyvendini
mo kainos (40 mili
jardų dolerių), slypi prielaida, kad tai bus 
labai pažangi susižinojimo sistema, savo 
lygiu prašokanti panašias sistemas bet kur 
kitur pasaulyje.

Australijos lietuviams taip pat ypa
tingo pasididžiavimo sukelia žinia, kad 
šiam projektui vienų iš svarbių teoretinių 
pagrindų suteikė Perth’e gyvenantis pro
fesorius Zigmantas Budrikis, jau daug 
metų dirbantis tyrimo darbus telekomu
nikacijų srityje ir (kaip pranešta praeita
me “M.P” numeryje) Sydnėjuje gegužės 20 
dienų gavęs prestižini Clunies Ross me
dalį. Tokį apdovanojimų už ypatingus 
mokslinius nuopelnus suteikia Australian 
Academy of Technological Sciences and 
Engineering.

Nuo lietuviškojo gyvenimo prof. Zig
mas Budrikis niekada nebuvo nutolęs. Jo 
asmeninėje biografijoje yra nemažai dau
geliui išeivių būdingų geografinių zigza
gų. Jis gimė Skuode 1932 m. rugsėjo 29 d., 
tiksliau, Puotkalių vienkiemyje Skuodo 
valsčiuje, kaip jauniausias 3 vaikų šeimoje, 
šalia sesers Rūtos ir brolio Vytauto. Tėvai 
-Jonas ir Ida (Mahlke) Budrikiai, senelis 
Leonas - ūkininkas, o motinos tėvas Hugo 
Mahlke - malūnų statytojas ir malūninin
kas. Motinai esant vokiečių kilmės. Bud
rikių šeima iš Lietuvos išvyko anksčiau 
nei karo pabaiga, ir Zigmas pirmuosius tris 
gimnazijos metus lankė Hermann-Tast- 
Schule Husum’c (Schleswig-Holstein. Vo
kietija), o Klaipėdoje Simon-Dach-Schule 
(lietuviškai, berods, Simono Daukanto 
mokykla). Į pokarinę lietuviškųjų sto
vyklų gimnazijų Zigmas įstojo 1946-ų 
vasarų, pradedant Klein Wittensee. vėliau 
Pinneberg, galų gale Neustadt - visa tai 
tuometinėje anglų zonoje.

Prof. Zigmas Budrikis su žmona Evi.

Australijon 
Budrikių šeima 
atplaukė “Nelly” 
laivu 1950 m. sau
sio pradžioje. 
Iškart įdarbintas 
kaip “Junior Clerk 
Assistant” Bat- 
hurst’o stovyklos 
administracijoje, 
jau po metų Zig
mui buvo padary
ta išimtis - jis 
buvo atleistas nuo 
kontrakto, kad 
galėtų lankyti 
Bathurst High 
School. Tarp kit
ko. didžiojo kraus
tymosi laikmety
je ši mokykla jo 

gyvenime jau buvo keturioliktoji. Bet ir 
čia. gan svetimoje aplinkoje, mokslai 
nebuvo jam jokia sunki našta. Anaiptol, 
šių gimnazijų 1951-ais metais jis baigė 
kaip Dux, lietuviškai sakytume pirmūnu.

Sekančiais 1952-ais metais, jau su 
valstybine stipendija, jis įstojo j Sydnėjaus 
Universiteto Inžinerijos fakultetų, mccha- 
nikos-elektros skyrių. Turintiems noro, 
mokslinių gabumų ir asmeninės ištver
mės, Universitetas sudarydavo sųlygas 
studijas prailginti ir baigti dviem laips
niais. Šitaip Zigmas pakeliui dar pasuko į 
Fizikos-Matematikos fakultetų, kurį 1955 
metais baigęs B.Sc. (Bachelor of Science) 
laipsniu, grįžo į Inžinerijos fakultetų. 1957 
metais baigdamas ir šį su B.E. (Bachelor of 
Engineering) laipsniu, su First Class 
I lonours elektrotechnikos srityje.

Studijos Sydnėjaus Universitete Zig
mui buvo reikšmingos ir kita, visai asme
nine prasme. Ten jis susitiko su būsimųja 
žmona Evi. Profesinio darbo reikalais 
(P.M.G. Research Laboratories, Aero
nautical Research Laboratories) jie kėlėsi 
iš Sydnėjaus į Mclbournų. o nuo apytik
riai 1961 metų apsigyveno Perth’e. Vaka
rų Australijoje. Laiminga pora laikui bė
gant susilaukė dviejų sūnų ir dukros.

Po profesinio darbo bei akademinio 
dėstymo, 1970 m. sekė daktaro laipsnis 
(Ph.D.. Electrical Engineering. University 
of Western Australia). Disertacijos vardas: 
“A Model of Visual Smoothing with 
Application to Television”. Tuo metu ir 
vėliau, Zigmo pagrindiniu interesu liko 
elektrodinamika, vizualinis susižinoji
mas. telekomunikacija kaip susižinojimo 
tinklai bei sistemos.

Nuo universiteto baigimo iki šių die-
nų, prof. Bud
rikio biogra
fija yra užpil
dyta profesi
niais bei aka- 
d e m i n i a i s 
postais: 
P.M.G. 
R e s e a r c h 
Laboratories, 
Aeronautical 
Research 
Laboratories, 
Q P S X 
Commit ni- 
cations, 
dėstytojas, vyr. 
dėstytojas, 
asoc. profeso
rius Univer
sity ofWestern 
Australia. Nuo
1992 m. iki

Prieš apdovanojimų su Sydnėjaus lietuviais. Iš kairės: Jūratė Ivinskienė, prof. Zigmas 
Budrikis su žmona Evi, prof. Vytautas Doniela.

2(X)0 m. - Professor of Telecommunications 
at the Australian Telecommunications 
Research Institute (Curtain University of 
Technology, W.A). 2000m. - 2003m. - 
Professor of Telecommunications Elec
tronics and Networking Group. University 
of Western Australia. Tyrimų darbus jis tę
sia ir šiandien, dirbdamas WATR Institute.

Kaip specialistas, prof. Budrikis dėstė 
ir užjūrio universitetuose bei institutuo
se, jų tarpe University of California at 
Berkeley, kelis kartus garsiose Bell Labo
ratories (JAV), Technische Universitaet 
Muenchen (Vokietija). Vienu metu jis 
skaitė paskaitas ir Vilniaus universitete 
(elektromagnetikos temomis).

Nenuostabu, kad prof. Budrikio tyri
mai pritraukė daug finansinės paramos 
(grants). Vien iš Radio Research Board 
jis jų sulaukė apie 10, o iš Australian 
Research and Grants Committee, kuri 
pasižymi stambiomis sumomis, paramos 
taip pat netrūko. Kai kuriais atvejais, kaip 
moksliniuose tyrimuose įprasta, parama 
buvo skirta tyrimams dirbant su bendradar
biais. Ryškaus komercinio susidomėji
mo, stambių kontraktų pavidale.parodė 
ir Australijos Telecom’as.

Australijos šokėjai ruošiasi kelionei į Lietuvą

Nuotraukoje - jungtinis Viktorijos valstijos lietuvių šokėjų ansamblis Atsisveikinimo 
koncerte Melbourne.

Sudarėme naujų tautinių šokių šokėjų 
ansamblį, kuris neužilgo išvyksta į I Jetuvų. 
Šiais metais šis ansambis atstovaus 
Australijos lietuviams.

Ansamblį sudaro jungtinė Viktorijos 
rajono tautinių šokių grupė, kuri susidaro 
iš Melbourne “Gintaro” ir “Šokdavos” 
šokėjų, ir pirmų kartų prie jų prisijungia 
būrelis šokėjų iš Geelongo miesto lietuvių 
tautinių šokių grupės “Linas”. Dėkojame 
visiems, kurie mus parėmė finansiškai ir 
morališkai.

Jau esame išmokę šokti išeivijos 
grupėms paskirtų šokių repertuarų, nes 
atstovausime Australijai Lietuvos vardo 
Tūkstantmečio Dainų šventės Šokių

Prof. Budrikio tyrimus atitinkamai 
atspindi įspūdingas jo mokslinių pub
likacijų (vieno paties ar su kitais moks
lininkais) surašąs. Žinoma, tai itin specia
lizuotos studijos, kaip specifiški yra ir jo 
užregistruotieji patentai, kurių susidaro 
berods virš 10. Vėlgi, kaip moksliniams 
darbams būdinga, daug tyrimų, analizių, 
pritaikymo eksperimentų yra atliekama 
bendradarbiaujant su giminingos srities 
specialistais. Pastaruoju metu prof. Bud
rikis daug tyrimų vykdė kartu su savo 
“mokiniais”. Du iš jų, profesoriai John 
1 lullctt ir Antonio Cantoni, taip pat gavo 
anksčiau minėtus Clunies Ross apdo
vanojimus. Pagerbta buvo, taip sakant, 
prof. Budrikio grupė.

Šia proga visi džiaugiamės prof. Zig
mo Budrikio laimėjimais, už kurių glūdi 
ne tik gabumas, puikus savo srities su
pratimas, analitinis protas, bet ir darbš
tumas bei ištverminga kantrybė. Ir. žino
ma. prigimta humoro dovana.

Visgi moksliniam darbui galo nėra. 
Šia proga linkime jam neišsenkančio 
kūrybingumo, o kartu ir tos dienos, kai 
“National Broadband Network” išsiskleis 
visoje savo didybėje. □ 

dienoje, Vilniuje. Prieš tai kartu su Aus
tralijos dainininkų ansambliu, kuriam 
vadovauja Melbourne gabi dirigentė Rita 
Mačiulaiticnė, koncertuosime įvairiuose 
Lietuvos miestuose bei Punske, Lenkijoje.

Koncertuose išpildysim įvairius šo
kius: populiarius bei visai naujus, net ir 
tinkamu laiku Australijoje suchoriogra- 
fuotų šokį “Karaliaus Kelionė”, kuriame 
“Karalius Mindaugas” mus stebuklingai 
kviečia atgal į I Jetuvų.

Išvažiuojam j I Jetuvų gerai pasiruošę ir 
pilni entuziazmo! Iki pasimatymo!

Šokėjų vardu - vadovė
Loreta Čižauskaitė - Tigani
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Į Lietuviai pasaulyje
Birutė Galdikas - orangutangai 

ir planai Lietuvoje
Inga Saukienė, Vilnius

Viena žymiausių pasau
lio antropologių dr. Birutė 
Galdikas gimė Vokietijoje, 
lietuvių pabėgėlių šeimo
je, didžiąją savo gyvenimo 
dalį praleido Indonezijos 
džiunglėse, tačiau save ji 
laiko lietuve, lietuviškai 
supranta ir netgi truputį 
kalba.

Orangutangų angelas 
sargas

Birutė Galdikas encik
lopedijose įvardinama kaip 
viena žymiausių šimtmečio 
mokslininkių. Jiyra šiuo
laikinės primatologijos, gamtos apsaugos, 
etologijos specialistė, prestižinių pasaulio 
universitetų lektorė, keleto knygų apie 
nykstančią orangutangų rūšį autorė. Žy
miausia jos autobiografinė knyga - „Rojaus 
atpindžiai: mano metai Borneo saloje su 
orangutangais“ [“Reflections of Eden”] - į 
lietuvių kalba dar neišversta. Šiuo metu B. 
Galdikas yra jos iniciatyva įkurto Tarptau
tinio orangutangų globos fondo JAV, tu
rinčio savo padalinius Australijoje, Kana
doje, Indonezijoje, ir Jungtinėje Karalystė
je, prezidentė ir mokslinė direktorė.

JAV ir Kanadoje jaunystę praleidusiai 
merginai gyvenimas apsivertė aukštyn ko
jomis, kai ši susipažino su žymiu paleonto
logu iš Kenijos Louis Leakey ir pareiškė no
rą tirti orangutangus jų natūralioje aplinkoje 
- Indonezijos salose Borneo ir Sumatroje.

„Mano pirmieji metai buvo atradimų 
metai, kai pats orangutango suradimas bu
vo jaudinantis įvykis, kai orangutango se
kimas savaitę ar ilgiau buvo triumfas. Vis
kas, ką aš sužinodavau apie orangutangus, 
buvo nauja“, - pasakojo Birutė. Vėliau šie 
miško gyventojai su ja apsiprato, o patyrę 
jos rūpestį, vėliau lankydavo tarsi savo 
mamą.

B. Galdikas įžengė į Borneo tropikų 
miškus norėdama geriau suprasti žmo
gaus elgesio prigimtį. Vienas iš žmogaus ir 
orangutangų panašumų, pasak B. Galdi
kas, yra jų motiniškas instinktas. „Jei pa
žvelgsite į vienišo suaugusio orangutango 
gyvenimą, matysite, kad jo pasiruošimas 
gyvenimui trunka nuo 7 iki 8, paprastai iki 
10 metų. Dar nesubrendęs orangutan- 
giukas, patinas ar patelė, visą be išimties 
laikąbendraujasu savo motina“, -pasako
jo mokslininkė.

Indonezijos tropikų miškuose B. Galdi
kas praleido 37-erius gyvenimo metus. Į 
džiungles ji išsikėlė būdama 25-erių. Dėl 
brakonierių, kurie gaudydavo juos ir par
davinėjo žmonėms, zoologijos sodams ir 
laboratorijoms, orangutangai sparčiai nyko, 
todėl ji ėmėsi jų globos. 1990 m. B. Galdikas 
padėjo atgauti ir sugrąžinti į tėvynę 6 oran
gutangų jauniklius, kurie buvo kontraban
dos būdu išvežti iš Borneo. Šie orangutan
gai išgarsėjo kaip „Bangkoko šešetukas“.

B. Galdikas iki šiol dalyvauja daugy
bėje projektų dėl orangutangų ir jų aplin
kos gerovės. Ji nebegyvena džiunglėse 
nuolat, tačiau Lcakey stovyklą, kurioje 
vyko tyrimai, pavertė našlaičių orangutan
gų globos centra. Šiuo metu apie 200 vieti
nių darbuotojų prižiūrimi 350 orangutan
gų. Išmokę gyventi savarankiškai, jie pa
leidžiami į laisvę. Kasdienis B. Galdikas 
rūpestis - užtikrinti šio centro finansavimą.

Šiuo metu B. Galdikas globojama oran
gutangų kolonija laikoma didžiausia
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Birutė Galdikas su orangutangu.

pasaulyje. Orangutangai laisvėje gyvena tik 
Indonezijoje ir Malaizijoje. Šiandien jų tėra 
apie 40,000, nors maždaug prieš 40 metų 
gyveno beveik lOkartų daugiau. Žmogbež
džionės nyksta dėl sparčiai kertamų 
atogrąžų miškų.

Beje, mokslininkė buvo pasiryžusi 
pasiaukoti ir visą savo motinišką meilę 
atiduoti orangutangams, tačiau išgyveno dvi 
santuokas ir užaugino tris vaikus. Pirmasis 
jos vyras, kanadietis fotografas, įamžinęs 
daugybę orangutangų ir mokslininkės gy
venimo faktų, neištvėrė gyvenimo džiung
lėse sunkumų ir paliko ją, pasiimdamas ir 
mažametį sūnų. Su antruoju vyru, vietiniu 
dajaku, B. Galdikas gyvena jau daugiau 
nei 20 metų. Nors visą pasaulį apskriejo 
nuotrauka, kurioje mokslininkės pirmagi
mis vienoje vonelėje maudosi su oran
gutangu, vaikai motinos pėdomis nenuėjo. 
O ir pati mokslininkė stengėsi, kad jie 
pažintų ne tik 3-9 vaiko protinį lygį sie
kiančių orangutangų, bet ir žmonių pasaulį.

Lietuviai sugeba išlikti bet kur
Pastaruoju metu mokslininkė aktyviai 

tiesia tiltą Lietuvos link. 2007 m. jos veik
lą pastebėjo ir TV3 projektas „Lietuvos
garbė“. Už Lietuvos garsinimą jai buvo 
skirta unikali dovana - Ūkio banko para
ma jos vardo gamtosaugos fondui, apie 
kurį ji svajojo nuo pirmo apsilankymo 
Lietuvoje prieš 11 metų. B. Galdikas teigė 
norinti užmegzti tamprius mokslinius ry
šius tarp Lietuvos ir Indonezijos.

Neseniai konferencijoje „Žalioji ener
gija. Iš gamtos imame, gamtai atiduodame. 
Verslo mugė“ mokslininkė teigė, kad mūsų 
šalis per dešimtmetį padarė didžiulę pa
žangą. „Pirmą kartą Lietuvoje lankiausi 
1998 m. Tuomet beveik niekas nekalbėjo 
angliškai, o žmonės atrodė daug nelaimin
gesni. Buvo mažiau džiaugsmo, mažiau 
šypsenų“, - sakė ji DELFI bendradarbei.

Tačiau prieš 10 metų, viešėdama Lie
tuvoje pirmą kartą, jos pačios žodžiais 
tariant, jautėsi lyg grįžusi namo. Tuo metu 
jai buvo 52-eji. Šis jausmas stebino -juk ji 
gimusi ne Lietuvoje.

„Labai panašiai jaučiausi, kai pirmą 
kartą atvykau ir į Indoneziją. Taigi dabar 
turiu dvejus namus. Labai norėčiau geriau 
pažinti ir antruosius - gal tai pavyks ki
tais metais. Žmonės čia tokie patys, kaip 
aš. Jie kalba kaip aš, vaikšto kaip aš, mąs
to kaip aš. Manau, požiūriai į gyvenimą, 
kuriuos pavedėjau iš savo tėvų, buvo šiek 
tiek lietuviški. Mano tėvai labai puoselėjo 
savo lietuvybę. Jie buvo lietuviai iki pat 
gyvenimo pabaigos. Pvz., mama dažnai ne
šiodavo tautinius rūbus ir gintaro karo
lius. Ji taip apsirengusi buvo ir palaidota.

Tėtis buvo ūkininkas, tačiau kiekvieną 
sekmadienį eidavo į lietuvišką bažnyčią, 

, daug laiko praleisdavo lietuvių bendruo- 
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menėje. Jis išlaikė labai gilų, pirmapradį 
ryšį su gamta. Ko gera, atsigimiau į jį“, - 
savo pasirinkimą apsigyventi miškuose 
aiškino mokslininkė.

Tačiau kokiam lietuviui šiandien galė
tų šauti mintis palikti visus civilizacijos 
patogumus ir išsikraustyti į džiungles

orangutangų gelbėti? Juk 
mums svarbiausia, kas 
vyksta mūsų kieme, o už 
tvoros - nors ir tvanas. Mes 
esame konservatyvūs.

B. Galdikas su šiuo 
teiginiu nesutiko. „Lietu
viai XIV-XV a. įsiveržė į 
pasaulį, Vytautas Didysis 
netgi iki Juodosios jūros 
nužygiavo. Lietuviai mig
ruoja jau keletą amžių, 
todėl, manau, tai gana 
lengvai prisitaikanti tauta. 
Pažiūrėkite j mane! Nu
vykau į Indoneziją, ištekė
jau už indoneziečio ir pra
leidau ten visą savo suau

gusio žmogaus gyvenimą.
Lietuviai yra labai drąsūs žmonės. Tai 

parodo ir Lietuvos istorija - jie išgyveno 
visus istorijos antpuolius. Aš labai verti
nu lietuvius, Lietuvos kultūrą ir istoriją. 
Tikiu, kad lietuviai turi potencijos įtako
ti pasaulį. Pirmiausiai todėl, kad sugeba
me išlikti. Štai kad ir mūsų kalba. Sans
kritas praktiškai išnyko, o lietuvių kalba, 
tokia pati sena ir archainė, vis dar egzis
tuoja. Taip yra tik lietuvių tvirtumo ir užsi
spyrimo dėka. Aš taip pat esu labai užsi
spyrusi, atkakli ir ištverminga. Tai vadinu 
lietuviškais bruožais“, - gražių žodžių 
lietuviams negailėjo viešnia.

Anot jos, lietuviams pats laikas „išlįs
ti“ į pasaulį ir palikti jame savo pėdsakus. 
Pavyzdžiui, skandinavai tai jau seniai daro. 
Jų tik 9 mln., o įtaka pasauliui-didžiulė. 3 
mln. lietuvių taip pat

Miškų gelbėjimo planas
Tarptautinio B. Galdikas gamtosaugos 

paramos ir labdaros fondo tikslai-saugo
ti miškus bei prisidėti prie švietimo ir aukš
tojo mokslo stiprinimo - tiek Indonezijo
je, tiek I Jetuvoje. Mokslininkė įsitikinusi,

Įspėja norinčius dirbti Ispanijoje
[sunkios krizės ištiktą Ispaniją tiesiog 

plūsta nelegalių agentūrų darbo skelbi
mais susigundę Lietuvos piliečiai. Lietuvos 
ambasados Ispanijoje darbuotojai įspėja, 
kad Lietuvos piliečiai, ypač nepatyrę ir 
menkiau išsilavinę, nepasikliautų neaiš
kiais pasiūlymais dirbti Ispanijoje, antraip 
patiklumas jiems gali atsieiti nemalonių 
išgyvenimų svetimame krašte.

Mindaugas Gabrėnas, Lietuvos amba
sados Ispanijoje sekretorius konsuliniais 
klausimais, pasakoja, kad šiuo metu Is
panijoje veikia organizuotos gaujos, ku
rios Lietuvoje verbuoja menkesnio inte
lekto žmones, siūlo jiems nesudėtingą 
darbą, pavyzdžiui, skinti apelsinus ir ža
da nemokamai nuvežti į Ispaniją. Atvežti 
j svetimą kraštą lietuviai būna apgyven
dinti lūšnose ir dirba veltui. Jiems sako
ma, kad neva turi atidirbti už kelionę, vė
liau tokiems samdiniams pinigų nemoka 
prisidengdami sunkia ekonomine padė
timi ir panašiai. Diplomatas sako, kad labai 
pažeidžiami tie mūsų krašto žmonės, kurie 
įsitikinę, neva šiuo metu tik Lietuvoje sun
ku susirasti darbą, esą svečioje šalyje jie 
gyventų sočiai ir darbą ten rastų nesunkiai. 
Tačiau tikrovė kitokia. 2009 m. pirmąjį ket
virtį Ispanijoje nedarbo lygis viršijo 17%, 
ši valstybė pasiekė didžiausius nedarbo 
rodiklius Europos Sąjungoje (ES).

Visgi, pasak M.Gabrėno, šis kraštas 
tebedomina svetimšalius, sutinkančius 
dirbti ir nelegaliai. “Į Ispaniją tiesiog plūsta 
nelegalių agentūrų skelbimais, siūlančiais 
darbą Ispanijoje, susigundę Lietuvos pi
liečiai”, - pasakoja jis. Jis sakė, kad dabar 

kad jai padėti gali ir lietuviai, todėl pla
nuojama padėti išvykti mokslininkams bei 
Lietuvos studentams tobulinti savo žinias 
bei dirbti tiriamąjį darbą Indonezijoje, o 
vėliau, jau grįžus, savo žinias pritaikyti 
Lietuvoje. Anot mokslininkės, nors Indo
nezijos ir Lietuvos miškai labai skiriasi, 
jiems galioja tie patys gamtos dėsniai.

„Taip pat norime surinkti savanorių 
komandą Lietuvoje, maždaug 10-12 
žmonilĮ grupę, kuri kitais metais galėtų 
atvykti ir padėti mums Indonezijoje. Noriu 
stiprinti kultūrinius Lietuvos ir Indonezi
jos ryšius. Mano manymu, Indonezija bus 
svarbi valstybė pasaulyje dar kokius 500 
metų“, - įsitikinusi mokslininkė, ne vie
nerius metus kovojusi su nelegaliais miš
kų kirtėjais. Beje, kartą iš įpykusių bra
konierių ji vos ištrūko gyva.

Lietuvoje fondo dėka atsiras nauja 
ąžuolų giraitė, o jos centre bus įkurtas in
formacinis centras su stendais apie Lie
tuvos ir Indonezijos gamtą. „Žinoma, kol 
ąžuolai išaugs, užtruks apie 100 metų. 
Tačiau jei pradėsime dabar, mūsų vaikai ir 
anūkai tą mišką jau pamatys. Juk Lietuva 
anksčiau garsėjo ąžuolynais, o dabar jie 
beveik išnykę. Ąžuolai tesudaro pusę pro
cento Lietuvos miškų, - savo žinias apie 
1 Jetuvos gamtą bėrė pašnekovė. - Kiek ma
čiau miško, tai yra jaunuolynas. Indone
zijoje esu pripratusi prie pirmykščio miš
ko, prie medžių, kurie yra keturių metrų 
aukščio, o kai kurie j dangų stiebiasi net 
40-50 metrų. Tokio miško čia nėra. Tačiau 
vis tiek esu sužavėta tuo, ką mačiau“.

Fondas jau gavo preliminarų valstybi
nių institucijų sutikimą skirti ąžuolų gi
raitės idėjai 1 ar 2 hektarus žemės. Galbūt 
ją pavyks prijungti prie kokios nors žino
mo s vietos, pavyzdžiui, Dūkštų ąžuolyno.

Taip pat Birutė Galdikas norėtų pri
sidėti prie pušų atsodinimo Smiltynėje, 
kurią prieš keletą metų nuniokojo didelis 
gaisras. Tiesa, norint plėsti veiklą, reikia 
daugiau lėšų. Orangutangus globojantis 
fondas pasaulyje išgyvena iš rėmėjų. 
Įmonių bei privačių asmenų susidomėji
mo aplinkosauga bei aukštojo mokslo 
skatinimu mokslininkė tikisi ir Lietuvoje.

(DELFI)

atvykstančiųjų iš kitų kraštų padėtis ypač 
pasunkėjo. Mat geresniu ekonominiu laik
mečiu susidūrę su problemomis dėl užmo
kesčio ar dėl sutartų sąlygų nevykdymo, jie 
galėtų tiesiog išeiti dirbti kitur, net ir vi
siškai nemokėdami ispanų kalbos. Tačiau 
dabar apgauti, nukentėję darbininkai to
kios galimybės neturi, juoba jeigu jis čia 
emigrantas bei naujokas svetimoje darbo 
rinkoje. Per pastaruosius mėnesius į Lietu
vos ambasadą Ispanijoje jau kreipėsi apie 
30 tokių apgautų piliečių. Šiuo metu visa 
turima informacija apie anksčiau minėtus 
sukčiavimo atvejus yra perduota Lietuvos 
policijai, pradėti tyrimai. Ambasada ragina 
Lietuvos piliečius nepasikliauti spaudoje 
pasirodančiais nelegalių agentūrų skelbi
mais, kviečiančiais atvykti dirbti.

Diplomatas paaiškino, kokių pašalpų 
gali tikėtis Ispanijoje dirbęs ir darbo nete
kęs lietuvis. Jei asmuo Ispanijoje dirbo le
galiai ir yra pradirbęs bent vienus metus, 
jam priklauso bedarbio pašalpa. Pašalpos 
dydis -70% uždarbio, apskaičiuoto pagal 
paskutinius 6 dirbtus mėnesius. Jei bedar
bis augina vaiką ar yra dėl kokių nors kitų 
priežasčių sočialiai remtinas, jam 4 mėne
sius mokama 100% buvusio atlyginimo 
siekianti pašalpa. Nors Ispanijoje lietuvių 
jaug daug, kiek iš jų čia dirba legaliai? 
Artėjant Europos Parlamento rinkimams, 
Ispanijoje balso teisę turi 17,992 čia įsikūrę 
lietuviai. Bet taip pat yra daug vadinamųjų 
“latentinių” migrantų, kurie į Ispaniją 
atvyksta sezoniniams darbams. Koks jų 
skaičius - jokių duomenų nėra.
(Valdonė Savulionytė, „L.ž.“ sutrumpinta)
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AUSTRALIJOS DRAUGIJA
Kelias-

Išeinam i plačiuosius Australijos 
plotus ?u spausdintu lietuvišku 
žodžiu. Seniai visu lauktu, gimtąją 
žeme dvelkiančiu Lietuvišku laik
raščiu. Išeinam lankyti broliu ..ir se
serų, paguosti jo, padžiuginti, pras
kaidrinti apsiūkusios jn veidus, 
pastiprinti ja jeg^s mdėngvame 
tremties kelyje.

Likimas leme mums, poros tūk
stančiu bnreljnt pasiekti ši toli
miausi pasaulio ’kontinentą, Mes 
išlipam i krantu^ kur baltojo žmo
gaus pirmieji pėdsakai mažiausiai 
užnešti laikę dulkiu. (Ii šiame jau 
niausiu me civilizacijos kontinente 
l'adouic žmogų, mažiausiai nūdienio 
žmonijos negerbsiu sugadinta, 
y-Ir iš tikrųjų. Čia, Austrai įjoję, 
mes, buvom sutikti paprastu ir ofi 

to krašto gyventoju -su atviro 
- džiau'gsm o širdimi ir žmogi š k u pa • 

guėEijmu.
'ilgai »v Iru’mėtytas laivas surado 

rąi’V 
inarwia pastoge.

Mes pradedam kurtis. Mažesniais 
ar didesniais būreliais, o vietomis 
riet ’pav'LmiEai. iš&iaklaidem pastoves
niam gyvenimui po plačiuosius Aus
tralijos plotus. Vieni patekome i 
palankesnes- gyvenimo sąlygas, kiti 
čia pradėjom pirmuosius žingsnius 

. kiek keistokoje, neįprastoje gamtos 
aplinkumoje, Tačiau mus visus 
jungia, ramina patikrintos galimyr 
bes i gera, žmoniška netolima atei
ti;

Burdamiesi i viena lietuviška 
bendruomene—Australijos Lietuviu 
Draugi jft, šiandie galim pusi justi 
kur kas stipriau, kai, snsila ūkiam 
savojo spausdint o lietuviško žodžio.

Juo dabinu džiugu, kad ši muau 
gyvybini reikalą tinkamai suprato

NAUJAS USA UŽSIENIU
REIKALU Ml MISTERIS

Atsistatydinus del ligos USA 
užsieniu reikalu ministerial Mar
shall, prezidentas Trtimanas jo Įpė
diniu paskyrė Dean Gooderham 
Aeliėson.

BymeS ir Marshall ministerianjant, 
Adieson buvo jų pavaduotoju, Jis 
buvo vienas stipriausiu USA vald
žios žmonių, i kuri nekarta kreip
davosi p^gidentas Trumanaa paxi. 

Acheron paskyrimas USA politikos 
vadovavinaidif politiškai aiškinamas 
tUQ? kad prezidentas Trumanaa 
Sovietu Rusijos atžvilgiu laikysis 
kietas linijos, šia proga priaimin-’ 
tina 1M7 m. vasario menuo, kada 
Sovietu Sąjungą oficialiai protestavo 
prieš Adieson pareiškime apie tai, 
kad Sovietu užsienio politika yra 
agresyvi ir grobuoniška.

Acheson-yra labai geros išvaizdos, 
anglu kilmes vyras, jo motina buvo 

j kanadietė. Politiniu atžvilgiu jis 
yrŠ. didelis Britu draugas, daug nu- 
aipeines UBA-Britu santykiams. Di- 
dfele savo. itakft jis daug prisidėjo 
prie Marshall plano -igyyendmiitto.

ir Federalinė Australijos Vyriau
sybe. Siu metu pradžioje iinigra. 
ei jos ministers Mr, A. A. Calwoll 
atsiuntė Australijos Lietuviu D-jos 
Pirmininkui A. Baijze oficialu rašte, 
leidimą pasirodyti lietuviškam lai
kraščiai Australijoje. Toksai Aus
tralijos Vyriausybes žygis labai ma
loniai nuteikia visa lietuviškąja 
bendruomene, ir susilaukta iš jos 
ypatingai nuoširdaus dėkingumo.

^’Musii Pastoge” pirmuoju -savo 
uždaviniu laiko tarnauti Australijos 
Lietuviu D-jos tikslams, kaip jie 
pažymėti D-jos įstatuose. Mes steng
simės talkininkauti besikuriantiems 
Australijoje lietuviams visais jiems 
rupimais klausimais.. Teiksime jiems 
kuo išsamiausia visokeriopu poli
tine, ekonomine bei kultūrine infor- 
rnacija, apimančia platųjį pasauli ir 
ypačiai pavergtąja Lietuva.

Šia spaudos misija atlikdami, mėS 
griežtai laikysime* spausdintojo 
žįdžfci kulturOs eti-

Lygiai gerbsime ir pasltbrnaWme 
kiekvienam politiniam Įsitikinimui, 
kuris tik 'įiepritsštarsiija. vyriausiems 
lietuviu tremties bendruomenes 
tikutes ir LŪtdvos laisvei. Taip pat 
lygiai respektuosime krikščionška- 
sias religijas bei religinius įsitikini* 
mus;

Tvirta vienybe,. tikras- noras pasi
tarnauti bendram lUUsn labui, gera 
valia ir pagarba žmogui—lai sveu*. 
biaurieji principai, kuriais mus 
grindžiame tiesu ir aišku bėndl’fldar- 
biavim kplia.

Tuo keliu eiti kviečiame kiekviena 
lietuviu bendruomenes Australijoje 
mari.

T>?padeda mums Dievas ir Geroji 
Žmogaus Valia.

DIDŽIULIAI USA, ANGLI
JOS IR KANADOS KARO 

LAIVYNU MANEVRAI
Nuo vasario meti. 2 d. ligi baland

žio men. 1 d. USA karo laivynas 
vykdys Atlanto vandenyne didžiau
sius manevrus, kokie bebuvo nuo 
karo pabaigos. Šiuose manevruose 
dalyvaus taip pat ir Anglijos bei 
Kanados kuro laivynu daliniai. Ka
rinius pratimus atliks 100 laivu $u 
35.000. kariu igula. Manevru tikslas 
—patikrinti vakaru 
laivyno pajėgumu 
priešą SU gausiais 
laivais ir lėktuvais.

alijantu karo 
prieš galima 
povandeniniais

Apsaugok. Aukščiausias, ta mylima 
Sali,

Kur musu sodybos, kur bočių kapai? 
Juk tėviška Tavo malone daug gali! 
Mes Tavo per amžius suvargę vaikai. 
Neapleisk, Aukščiausias, musu ir 

brangios tėvynės,
Maloningas ir galingas per visas 

gadynes!

Politiniu ivykitt sukeltas velnias 
atplėšė mus nuo savosios žemes ir 
išblaškė pa platųjį pasauli. Mes 
negalėjom sugrįžti i gimtąją sody
ba net ir tada, kai audrai aptilus, 
apgaulingose prošvaist^e išvarginta 
žmonija pradėjo garbinti nema
toma Taiku

Šventuoju ki.mn tapusiai musu 
žemei—Lietuvai liko primesta ir to
liau kankinio dalia, nes už žmoni
jos liesa kovojusiam kardui prit
ruko drąsos ir garbes.

Pažeminti, su apkurtusiomis šir
dimis mes išsiskirstėm po platųjį 
pasauli, slėpdami savyje tauru tikė
jimą i pavergtosios žemos prisikė
limą. Mums nebeliko vietos ir kitu
ose Europos kraštuose, nes mes ten 
buvom pasmerkti nužmoginimui. 
Kadaise viso pasaulio kultūrai žėrė
jusi dvasios pažangos brangakme
niais, senoji Europa nnklimpo skur- 
džion menkyaton,’ nežiniai palik
dama kilniuosius žmogaus idealus.

Męs išėjom ieškoti žmoniškumo i 
tolimus pasaulio kraštus. Išsineš
dami kartu su savim didiji savo gim
tosios žemes vardft, išėjom ieškoti 
žmogaus teises i gyvenimą, teises i 
laisva žodi, teises tikėti i pavergtu 
tautu prisikėlimą, Tolimi keliai teko 
nukelianti, nes tie žmonijos žiburiai 
betarejo tik už juru, už vandenynu.

Mes pasinaudojom plačiai ir vai
šingai atvertais Australijcs krašto 
vartais.

Ir kaip džiugu, kai atradome 
čia jau prieš dvidešimt metu isiku- 
rusia nedidele Australijos Lietuviu 
Draugija, Keliolika žmonių,. anais 
laikas atvykę i ši tolima krašta, su
sibūrė i viena sambūri ir išlaikė savo 
sugretintas eiles ligi šiol. Tarytom 
jie butu nujautė, kad tas organi
zuotas būrelis bus didele Užuovėja 
šimtams ir tukstančiama Imtuvai +l> AfcV. ♦» V, Jww . _ . k*. B-...,,.* , i w

Keliaudami juromis ir vandeny-

kad aname nežinomame kontinente* 
mus lankia lietuvišku širdžių 
grandine. Žinia, kad ten rasime or- 
gan u nota lietuviu—australu viene
tą. žymiai siipritio inosn tikėjimą ii

J. A. V. Tautinė žemes Ūkio Dar
bininku Unija praneša, kad žemes 
ūkio srityje reiškiasi rimtas nedar
bas. Mi Unija kreipėsi i Kongresą, 
kad butu suvaržytas svetimšaliu De
Kirs ūkio darbininku įvežimas; girdi, 
esą pakankamai pačiu amerikiečiu, 
norinčiu dirbti.

1945 m. oficialus J.A.V. šaltiniai 
pranašavo, kad pokario metu 
bedarbiu skaičius siek nuo 6XK)0.d0O. tremtiniu, 
ligi 14.000.000. Didžmtižios depresL Keliaudami juromia ir vandeny- 
jos laikaia 1929-1935 metais • J. A. nais i .ši krašto, nežinios kankinami 
Valstybėse buvo 11,000.000 bedarbiu, del savo ateities, stiprejom viltimi,

Nrapsivyleme. Ano organic uoto- 
lietimu būrelio mea buvome priim
ti. kaip seniai laukti vienus šeimos, 
noriai. Be jokiu abejojimu, be 
priekaišto jin tuoj pakvietė mus būti 
lygiateisiais Australijos Lietuviu. 
Draugijos nariais. Net dar daugiau. 
Kai kituose kraštuos senesnieji' 
lietuviai tik laiko raidoje isileidžia 
naujai atvykusius i vadovaujančius 
organizacijų postus, mimu pirmtakai 
Australijoje sn dideliu pasitenkini
mu pareiškė ir čia mums pasitiko-- 
jiina.

Žodžiu, mes visi tuoj įsijungėme- 
i viena bendra šeima—Australijos 
Lietuvin Draugija.

Savo dvasia visi jaučiamės esą 
šiandie tos D-jos nariais. Tačiau 
to vieno seųtimento nepakanka. 
Musu pareiga yra tinkamai susi
organizuoti i Australijos Liet. D-jos ’ 
Skyrius ar Grupes. Jei ligi šiol ši 
akcija neturėjo tinkamu sąlygų,, 
aitui d ii* tai nesunkiai įmanoma,turint 
paskelbtus D-jos įstatus ir sava 
laikrašti. Kiekvienam lietuviui, ko
kioje Australijos vietovėje jis be
būtu, yra suteikiamos sąlygos įsi
rašyti i D-jos narius. Kur nėra 
sąlygų steigti D-jos Skyrių, įgali
nama steigti D-jos Grupe. Grupei 
pakanka ir keliu, ar keliolikos vie
noje vietovėje isikvrnsiu lietuviu; • 
Pavieniai gyvena asmenys iairaŠo i 
artimiausia Grupe ar Skyrių laisvu 
pasirinkimu. Pabrėžtina, kad D-jos 
Skyriu—Grupiu organizavimo dar
ban vykta pagal paskelbtu D-jog 
Įstatu nuostatus.

įsijunkime visi i viena bendra 
kelia. Vieningai organizuoti labiau: 
pateisinsime savo buvimą šiame 
krašte ir geriau pasitarn&usfaie 
savo pačiu interesams.

<• ' Ą'į
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“M.P.” kelias
Algimantas 

Kabaila

Apie Australijos 
Lietuvių Bendruo
menės laikraščio - 
“Mūsų Pastogės” 
svarbumą mums, 
Australijos lietu
viams, galima daug 
rašyti, daug kalbėti. 
Beitai tik viena aiš
kiai matoma ii' suprantama dalis. Yra ir 
kiti aspektai. Čia norėčiau pasidalinti su 
skaitytojais apie detales, kaip laikraštis iš
vis pamato dienos šviesą. Laikraštį “pada
ryti” reikia ir gerų rašinių, ir gerų redak
torių. Tai viena darbo pusė. Betyrairtech- 
ninis darbas, apie kurį istorija dažnai nutyli.

Juk ne gana turėti ištaisytus rankraš
čius. Dar reikia, kad “kažkaip” pasidarytų 
spausdinys.su lietuviškomis raidėmis ir dai
liu išdėstymu. Dabar tas darbas gražiai at
liekamas, galima sakyti, “kompiuterių pa- 
unksmėje”. Korespondencijos ir kiti raši
niai paruošiami elektroniniame formate su 
kompiuterių pagalba. Visi rašiniai suren
kami ir sudėliojami j laikraštį kitomis 
programomis, vėl kompiuterių pagalba. 
Anksčiau taip nebuvo. Laikraštis buvo 
paruošiamas “makulatūros” formoje, su- 
lipdant rašinius ant popierinių lapų. Kom
ponavimas buvo daromas ranka, pagal 
redaktoriaus gerą skoni ir jo ar jos meni
nį sugebėjimą bei kruopštumą, stumdant 
teksto gabalėlius ant mažų popieriaus la
pelių, kurie savo ruožtu buvo lengvai kli
juojami ant didelių lapų ir sudarė “ma
kulatūrą”.

Dar anksčiau, laikraštis buvo spausdi
namas linotipo pagalba. “I .inotipas” - tai 
tokia didelė gana nepatogi mašina, kuri 
surinkdavo tekstą metalinėmis raidėmis. 
Savo ruožtu tos metalinės raidės buvo su
renkamos dėžutėse ir vėliau naudojamos 
jomis spausdinant laikraštį. Tai labai 
kruopštus darbas, reikalaująs ne tik kan
trybės, bet ir nemažai techninių žinių. Aus
tralijoje tokios rūšies spaustuvė, turinti 
lietuviškus rašmenis turbūt tebuvo viena, 
Sydnėjuje. Spaustuvė vadinosi “Mintis”, ji 
buvo privati vieno Australijos lietuvio, p. 
Prano Nagio ir jo partnerių bendrovė.

Taip buvo spausdinama praktiškai nuo 
pat “Mūsų Pastogės” įsikūrimo. Tai buvo 
savotiškas abipusis priklausomumas - “Mū
sų Pastogė” priklausė nuo “Minties”, nes 
tai buvo vienintelė lietuviškai galinti ra
šyti spaustuvė. Antra vertus, AL B, įskaitant 
ir “Mūsų Pastogę”, buvo pagrindinis tos 
spaustuvės klientas, nes didžiuma spaus
tuvės darbo buvo lietuviški tekstai.

Skamba gana idiliškai, bet idilijos šio
je žemėje paprastai turi savo veikimo pa
baigą. Toks lūžis tarpe “Minties” ir “Mūsų 
Pastogės” įvyko apie 1970 m. Reikėjo kaip 
nors surasti naują būdą leisti “Mūsų Pa
stogę”, nes be savo laikraščio Bendruome
nė iš ties praktiškai negalėtų gyvuoti ir kles
tėti. Kadangi buvo tik viena spaustuvė, ga
linti tą darbą atlikti Sydnėjuje ir turbūt bet 
kur kitur Australijoje, reikėjo naujos spaus
tuvės ar kokio kito būdo laikraštį išspaus
dinti Naujai spaustuvei reikėtų gana dide
lės sumos pinigų ir daug organizacijos. Be 
to, jei būtų dirbama linotipo priemonė
mis, reikėtų turėti tinkamų specialistų, 
žinančių kaip su šia komplikuota, gana 
senoviška, technine priemone apsieiti. Ka
dangi ALB vadovauja jos Krašto Valdyba, 
sprendimas ką toliau daryti ir kaip toliau 
verstis teko Krašto Valdybai.

Mūsų Bendruomenės pagrindinis valdy
mo organas, ALB Krašto Valdyba, tuo metu 
regis buvo Adelaidėje. ALB Krašto Valdy
ba turi aukščiausius įgaliojimus iš aukš
čiausio ALB organo, ALB Krašto Tarybos. 
Deja, dažnai ta aukščiausia “valdžia” ne-
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link kompiuterių nebuvo lengvas
turi vieno gana svarbaus privalumo - pi
nigų... Tad Krašto Valdyba perdavė tą dar
bą Sydnėjaus Apylinkės Valdybai, kuriai 
tuo metu vadovavo Anskis Reisgys. Tik jo 
energija, organizacija, bei jo ryžtu ir pasi
aukojimu, buvo sutelkta reikalinga mini
mali suma lėšų. Lėšų telkimas buvo grynai 
Apylinkės Valdybos ir jos pirmininko Ans- 
kio Reisgio darbas ir nuopelnas. Techniš
kiems reikalams talkininkavo ir Algiman
tas Kabaila, tuo metu dėstęs NSW Uni
versitete, Inžinerijos Fakultete.

Rasti įkandama kaina aparatūrą, kuri 
turėtų lietuvišką raidyną, nebuvo labai 
paprasta. Bet veikti reikėjo skubiai, nes 
kitaip laikraštis būtų “numiręs”. Įsigyta 
buvo specialus aparatas iš JAV. Aparatas 
veikė fotografiniu principu: mažutis, bet 
stiprus šviesos šaltinis kas keletą sekun
džių įsijungdavo trumpai akimirkai ir per 
mažutę angą šviesdavo per filmą, kuri buvo 
ant apvalaus būgnelio (drum), kuris sukosi 
dideliu greičiu. Tame filme buvo negatyv
as viso alfabeto, su lietuviškais ženklais. 
Ženklai vieną akimirką buvo prieš tą angą.
Tinkamu metu blykstelėjant šviesai, taip 
buvo surandama atitinkama raidė.

Savo ruožtu, toks šviesos spindulys 
krito ant fotografinio popieriaus ir taip 
buvo užfiksuojama raidė. Speciali elektro
ninė aparatūra buvo valdoma iš klaviatū
ros, panašios į spausdinamą mašinėlę. Jos 
pagalba surinkimas prilygo rašymui rašo
mąja mašinėle. Po to tą fotografinį popie
rių reikėjo išaiškinti vienų chemikalų 
indelyje ir po to išdžiovinti. Tai nebuvo 
pabaiga. Reikėjo dar užfiksuoti kitame 
chemikale. Visa tai vyko be “baltos” 
šviesos, kad išvengti nereikalingų “ženklų” 
- dėmių ant fotografinio popieriaus.

Deja, chemikalai turėjo nemalonų ir gal 
būt sveikatai kenksmingą kvapą, tad pa
talpos tokiai aparatūrai turėjo turėti tin
kamai gera vėdinimą. Tą darbą paėmė p. 
Aldona Jablonskienė, kuri savo namuose 
laikė ir visą įrengimą. Ji tikrai dirbo su 
pasiaukojimu, nes bet kokia klaida tame 
procese sugadindavo visą dar neužfik
suotą tekstą. Per visą tą procesą reikėjo 
apsikęsti su chemikalų kvapu.

Tekstas ant fotografinio popieriaus bu
vo perduodamas redaktoriui. Jo darbas 
toli gražu nebuvo vien tik normalus laik
raščio redagavimas, bet ir to fotografinio 
popieriaus sulipdymas ant didelių lapų - 
makulatūros. Makulatūra buvo nuvežama 
į spaustuvę, kuriją vėl fotografuodavo, ki
tu procesu paruošdavo spausdinamo 
plokšteles ir pagaliau spausdindavo.

Fotografinis popierius, nors ir užfik
suotas, palikdavo jautrus stipriai Australi
jos saulei. Bent kiek neapsižiūrėjus, tekstas 
išblukdavo ir pasidarydavo sunkiai iš
skaitomas, ar visai neišskaitomas. Pavargus 
mūsų “spaustuvininkei” Aldonai J ablons- 
kienei, visa aparatūra persikėlė j redakcijos 
patalpas, į Lietuvių Klubą Bankstowne. 
Tuo metu redaktorius buvo Vincas Augus
tinavičius, nuoširdžiai ir su entuziazmu pe
rėmęs tą darbą. Deja, chemikalų kvapas 
buvo nepriimtinas tokioje patalpoje, ku
rioje viešai rinkosi Klubo svečai ir na
riai. Reikėjo ieškoti kitų priemonių, kurios 
nepriklausytų nuo fotografinio popieriaus 
ir jo apdirbimo įvairiais chemikalais.

1984 metų pabaigoje buvo įsigyta tiems 
laikams moderni technika - spausdinimo 
aparatėlis. Tai buvo 24-rių adatėlių prin
teris - “Toshiba P1351 High Quality 
Printer”. Jis turėjo tiems laikams gerą, iš 
ties tik pakenčiamą, “anglišką” raidyną. 
Žinoma, jis lietuviško raidyno neturėjo. 
Būtų buvę galima iš bėdos sudėlioti ir 
lietuviškus fonetinius ženklus ant “ang
liškų” raidžių, naudojant braižybinį rašalą 
ir kruopščiai rašant ranka. Bet toks spren
dimas galėjo būti tik laikinas. Algimantui 
Kabailai teko kruopštus darbas užprog
ramuoti kiekvieną taškelį, kad jų visuma 

sudarytų lietuviškus fonetinius ženklus. Tas 
programavimas buvo ne tik kruopštus. 
Buvo sunku surasti informaciją, kaip iš vis 
toks programavimas turi būti sukurtas: tuo 
metu šis printeris pirmavo savo kokybe, nes 
kiti panašūs įrengimai turėjo tik 9 adatėles. 
Taškeliai, būdami daug rečiau išdėstyti, 
laikraščio spausdinimui iš vis netiko. Rei
kia pažymėti, kad tas įrankis nebuvo pigus 
-jis kainavo apie $1,500, o tai buvo gerokai 
didesnė suma negu šios dienos pinigais.

Po to dar reikėjo sukurti ir kompiute
rio klaviatūrą, kuria būtų galima tokius 
rašmenis įdėti j tekstą. Tik po šių darbų, 
pagaliau, buvo sukurta priemonė atspaus
dinti and paprasto popieriaus tekstą su 
lietuvišku raidynu. Pirmas redaktorius, 
naudojęs tokias priemones regis buvo 
Vincas Augustinavičius. Beje, tie lietuviški 
rašmenys buvo sukurti dar gana anksti, prieš 
panašių rašmenų pagarsinimą JAV-josc.

Visas tas darbas buvo rizikingas. Nie
kas negalėjo iš anksto užtikrinti - nei kad 
lietuvišką raidyną iš vis bus galima sukurti 
su tokiais įrengimais, nei kad bus galima

Pirmieji lietuviški puslapiai Australijoje
Viktoras 
Baltutis

Po Antrojo pa
saulinio karo, at
vykę 1947 metų 
pabaigoje, pirmieji
lietuviai imigran
tai Australijoje ne
rado jokios lietuvis- 1 r
kos spaudos. Vienintelis tarpusavio ryšys - 
telefonas, ir tai sunkiai įmanomas ir pa
siekiamas. Vis dėlto, lietuviai nepasimetė 
begalinėje Australijos erdvėje ir palaikė 
ryšį žodžiu ir laiškais. Jis buvo menkas ir 
lėtas, bet užteko susižinoti, vieniems kitus 
informuoti ir išlaikyti ryšį tarp didesnių 
lietuvių grupių. 1948 m. rugsėjo 12 d. 
Pietų Australijoje pasirodė “Australijos 
Lietuvis”, redaguojamas Jurgio Glušausko, 
1948 m. pabaigoje jau spausdinamas 
spaustuvėje. Mažas prenumeratorių skai
čius ir lėšų stoka laikraščio leidimą gero
kai pristabdė ir po 8-rių metų jis sustojo, nes 
10,000 lietuvių (tiek tada buvo priskaičiuo
jama lietuvių Australijoje) dviejų laikraščių 
išlaikymas buvo sunki našta, kurią ir šian
dien jaučiame, leisdami du laikraščius vis 
mažėjančiai AL Bendruomenei

Kadangi “Australijos Lietuvis” buvo pri
vačiose rankose, ALB vadovybė ieškojo 
visus lietuvius apjungiančio, Bendruome
nės leidžiamo laikraščio. 1949 m sausio 26 
d. pasirodė “Mūsų Pastogė”, kuri prisistatė 
“Išeinam į plačiuosius Australijos plotus 
su spausdintu lietuvišku žodžiu. Seniai 
visų lauktu, gimtąjažeme dvelkiančiu laik
raščiu. Išeinam lankyti brolių ir sesių...”

“Mūsų Pastogę” pradėjau skaityti nuo 
pat pirmojo jos numerio. Keitėsi redakto
riai, net leidėjai, bet laikraštis išliko, nors 
buvo momentų, kai laikraščio likimas pa
kibo ant labai plonyčio siūlo. Lietuviškos 
spaudos mylėtojų ir pasišventėlių dėka, 
laikraštis pergyveno finansines, politines ir 
asmenines krizes, giliai įleido šaknis Aus
tralijos lietuvių, net ir užsienyje gyvenančių 
skaitytojų tarpe. Lietuviškos veiklos ir są
monės išlaikymo ugdyme ypač prisimin
tini redaktoriaus Vinco Kazoko vedamieji 
ir kiti straipsniai. Jis ir mane vis ragino, vis 
nedavė “ramybės”. Jo redaguojama “Mūsų 
Pastogė” buvo įdomi, nevengė kontra- 
versijos, polemikos ir aštresnių pasisa
kymų. “Juk tai gyvos bendruomenės gyvos 
mintys, kurių negalima ignoruoti, negali
ma jų praleisti negirdomis”, - sakė Vincas 
Kazokas.

Kiekvieno korespondento rašiniai yra 
savotiška išpažintis, savotiškas susitelkusių 
problemų ir Lietuvių.Bendruomenėje iš

patogiai sutvarkyti kompiuterio klavia
tūrą. Visas projektas buvo rizikingas, kaip 
ir visi išradimai esti rizikingi. Niekas ne
galėjo iš anksto tikrai žinoti, kad spaus
dinant tokiu būdu rašto kokybė bus pa
tenkinanti. Tačiau kai pagaliau tas darbas 
buvo baigtas ir visi darbuotojai tą sistemą 
priprato naudoti, o “Mūsų Pastogės” skai
tytojai per daug nesipiktino kokybe, buvo 
galima užmiršti visus chemikalus. 
Makulatūra ir toliau buvo ruošiama, bet 
jau raštu, kuris buvo nejautrus dienos 
šviesai ir kuris neturėjo to nemalonaus 
chemikalų kvapo!

Tas laikotarpis pasižymėjo dar ir tuo, 
kad visas darbas vyko geros valios pagrin
du. tiek laikraščiui, tiek spausdinimo prie
monėms esant “niekieno žemėje”. AL Ben- 
druomenė, nebūdama įregistruota są
junga, faktiškai buvo nesaugi, leisdama 
teisiškai ncapipavidalintą laikraštį. Terei
kėjo vienos “garbės pažeidimo” bylos, kad 
ir Bendruomenė, ir jos laikraštis būtų di
delėje bėdoje. Tiems, kurie buvo aktyvūs 
tuo ankstyvu laikotarpiu “Mūsų Pastogės” 
spausdinimo darbe, buvo gana aišku, kad 
būtina teisiškai sutvarkyti “Mūsų Pasto
gės” nuosavybę. Bet tai jau kita tema. □ 

kylančių klausimų bei nuomonių išsaky
mas, ieškant išeities, ieškant sprendimų, ar 
bent problemas gvildenant raštijoms tin
kamą atsakymą. O gyvoje ir judrioje Ben-e-- 
druomenėje jų netrūksta. Tai galime pastebė
ti per metų eilę, sekant laikraščio puslapius, 
kuriuose vis dažniau ir įkyriau braunasi iš 
kitų spaudos puslapių straipsniai, per
spausdinimai. Žinoma, šiandien, kai ben
dradarbių skaičius pasiekė minimalų skai
čių, laikraštį užpildyti originaliais straips
niais nebeįmanoma. Vist ik yra džiugu, kad 
lietuviškas laikraštis dar mus lanko, dar 
yra informacijos, pasisakymų ir pastabų 
apie mūsų vis lėtėjančią lietuvišką veiklą. 
Dažnai užsimenama apie mūsų jaunąją 
kartą, kuri lietuviškos spaudos neskaito. 
Kiek pastebėjau, jau kclintakarta nusisu
ko nuo spaudos, ne tik nuo lietuviškos, 
bet bendrai nuo spausdinto žodžio, kurio 
vietą užėmė radijas, televizija, o labiausiai 
elektroninė žiniasklaida, visu svoriu už
gulusi jauno žmogaus sąmonę - galvoseną, 
diktuojanti, vadovaujanti ir įtaigojanti. 
Spausdintas žodis jiems liko seniena, 
atsilikusi ryšio paslauga, kuria domisi ir 
palaiko tiktai vyresnieji.

Norėtųsi dar žvilgterti į “Mūsų Pasto
gės” 60 metų kelionę, kuri tokia permai
ninga, su įvairiais posūkiais, nukrypimais, 
duobėtais keliais, sunkumais pareikala
vusiais nemažai ištvermės, kantrybės ir 
sugebėjimo išlaviruoti tarp uolų, tarp ne
santaikų, tarp įvairiausių skirtumų ir pa
krikusių minčių, kurios mūsų mažai Ben
druomenei nebuvo palankios, nebuvo jos 
veiklą skatinančios, net kartais ir slopi
nančios - bet visa tai neįmanoma apimti 
trumpoje apžvalgoje. Be to, girdėjosi ir 
daug gražių atsiliepimų apie lietuviškos 
spaudos svarbą, ypač tarpusavio ryšio ir 
tautinės sąmonės palaikymą, politinių 
minčių pasisakymus judrioje ir gyvoje, kad 
ir nevisai vieningoje bendruomenėje. Juk 
absoliučiai vieningos visuomenės nėra.

“Mūsų Pastogės” puslapiai nuo pat 
pirmojo iki paskutiniojo liko ištikimi mū- • 
sų Bendruomenės siekiams. Tam ir buvo ■ 
įsteigtas laikraštis, tam skiriami jo pusla
piai. Per 60 metų laikraščio gyvavimo ten
ka tik pasidžiaugti, kad, atlaikęs visas au- ! 
dras, visus staigius ir kartais labai pavo- į 
jingus posūkius, laikraštis liko ištikimas į 
“priesaikai” - tarnauti Australijos Lietuvių J 
Bendruomenei.

Sveikinu “Mūsų Pastogę”, švenčiančią 1 
brandžią 60 metų sukaktį, linkiu redaktorei i 
ištvermės ir sėkmės ateities puslapiuose, į 
tikėdamas, kad juose išliks Australijos į 
Lietuvių Bendruomenės veiklą ugdančios J 
ir skatinančios mintys. □ J
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LB Spaudos Sąjungos ištakos
Algimantas Kabaila

LB Spaudos Sąjunga įsikūrė dėl to, 
kad tokios sąjungos reikėjo. Kaip viena 
skaitytoja išsireiškė: “Mūsų Bendruome
nė yra neįsivaizduojama be savo laikraš
čio, be ‘Mūsų Pastogės’”. Savo ruožtu, laik
raščio negalima įsivaizduoti be savininko, 
kuris juo rūpintųsi.

LB Spaudos Sąjungos ištakų reikia 
ieškoti gerokai anksčiau, negu Sąjungos 
formalus įkūrimas. Turbūt tie, kurie dar 
tuos laikus atsimena, sutiks, kad pradžią 
davė AL Bendruomenei reikšmingas ALB 
Krašto Tarybos Suvažiavimas 1970 m. 
gruodžio mėnesį Melbourne. Iki to suva
žiavimo ALB Krašto Valdybos būstinė 
nuolat būdavo Sydnėjuje. Daug metų tai 
buvo priimtina tvarka, bet per laiką įsi
siūbavo Sydnėjus-Melbournas konkuren- 
eijos sindromas, labai gerai pažįstamas 
Australijoje visai kitose aplinkybėse. Abu 
miestai jau nuo Australijos federacijos 
kūrimo laikų konkuruoja - ilgiau nei 
šimtas metų.

Mūsų Bendmomenės Krašto Valdyba di
džiausias pajamas gaudavo iš Australijos 
Lietuvių Dienų. AL Dienos visad vyko kas 
kartą naujoje vietovėje. Tuo tarpu Krašto 
Valdyba iki 1970 m. nuolat buvo tik Sydnė
juje. “Mūsų Pastogei” trūko paramos iš visų 

; Australijos, ne tik Sydnėjaus lietuvių ben
druomenių. Atėjo laikas rimtai persiorgani
zuoti ir pačiai AL Bendruomenei. Ibks per
siorganizavimas buvo įvykdytas per ALB 
Krašto Tarybos suvažiavimą 1970 m. Buvo 
sutarta, kad ALBKrašto Valdyba paeiliui 
kas dveji metai keisis tarp Adelaidės, Syd
nėjaus ir Melbourno. Tame pačiame suva
žiavime buvo formaliai priimta nuostata 
kad visi lietuviškų šeimų nariai, nežiūrint 
jų etninės kilmės, gali būti pilnateisiai ALB 
nariai, jei jie laikosi ALB statuto.

Suvažiavimas buvo gana triukšmingas 
ir kelios grupės bandė įteisinti kitokią 
santvarką, negu tą, kuri buvo daugumos 
siūloma ir eventualiai priimta. ALB laik
raščio “Mūsų Pastogės” priklausomumas 
ALB Krašto Valdybai buvo patvirtintas, bet 
teisinė forma nebuvo išspręsta. ALB 
Krašto Taryba pavedė tą darbą atlikti ALB 
Krašto Valdybai. Kai ALB Krašto Valdyba 
nebuvo Sydnėjuje, jos sprendimai vis buvo 
laikini, dažniausiai perduodant visą atsa
komybę arba Sydnėjaus Apylinkės Valdy
bai, arba Administracinei Komisijai, suda

“Musų Pastogės” redaktoriai
Juozas Žukauskas 26.01 1949 — 19.07.195.
Julius Vėteikis 19.07.1950 —■ 11.10.1951
Aleksandras Mauragis 11.10.1951 - 31.01.1952
Bronius Zumeris 04.02.1952 — 12 .08.1952
Juozas Žukauskas 12.0 8.1952 — 18.11.1953
Jurgis Kalakauskas - Kalakonis 18.11.1953 — 07.07.1958
Julius Vėteikis 07.07.1958 — x.10.1961
Vincas Kazokas x.10.1961 — 31.12.1970
Aleksandras Mauragis 01.01.1971 - 31.12.1974
Vincas Kazokas 01.01.1975 — 30.10.1984
Bronius Žalys 05.11.1984 — 19.12.1984
Jonas Mašanauskas 01.12.1984 — 19.08.1985
Rita Juzėnaitė - Ormsby 
Red. Kolegija - V Augustinavičius,

19.0 8.1985 - 13.07.1986

B. Žalys, V. Patašius 01.08.1986 — 18.09.1986
Vincas Augustinavičius 18.09.1986 — 12.08.1991
Bronius Žalys
Red. kolegija ir Rita Baltušytė-

12.08.1991 - 31.12.1999

Ormsby 01.01.2000 — 28.02.2001
Rita Baltušytė 01.03.2001 — 14.07.2001
Dita Svaldenytė (laikinai) 01.07.2001 — 27.08.2001
Dalia Doniela 27.08.2001 —

Redaktorius laikinai pavadavo: Juozas Almis Jūragis, Dovilė Zduobienė.
Red. kolegijos nariai 1971 - 1972 metais: Almis Jūragis, Elena Jonaitienė, 

Izidorius Jonaitis, Antanas Laukaitis, Aleksandras Mauragis, Magdalena Sla
vėnienė, Juozas Slavėnas, Pajauta Pullinen.

Red. patariamoji komisija 1975 -1983 m.: J. Maksvytis, A. Reisgys, Iz. Jonaitis, 
V. Patašius, R. Zakarevičius, V. Bukevičius, A. Dudaitis.

Sudarė Vytautas Patašius

rytai Sydnėjuje. Esant Krašto Valdybai 
Adelaidėje ir Melbourne, vis tęsėsi tokia 
teisiškai neapibrėžta padėtis. Kadangi Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenė nebuvo in
korporuota, Krašto Valdybai esant “Mūsų 
Pastogės” savininke padėtis buvo nepavy
dėtina. Krašto Valdybos nariai turėjo ne
apibrėžtą ir neribotą atsakomybę už “Mūsų 
Pastogės” ne tik finansinius reikalus, bet ir 
laikraščio turinį.

Teisinis apipavidalinimas įvyko tik 
1977-1978 metų Krašto Valdybos kaden
cijoje, kai Valdyba buvo Sydnėjuje. 1977 
vasario 28 d. nutarta paruošti įstatų pro
jektą, kviečiant į talką teisininką Juhanni 
Pullinen. Tai buvo lėtas darbas, bet jau tų 
metų birželio 27 d. projektas buvo paruoš
tas ir tuometinio Valdybos pirmininko Al
gimanto Kabailos pagarsintas per spaudą 
ir Bendruomenės susirinkimus. ALB Syd
nėjaus Apylinkės aktyvus narys Algis Du- 
daitis pasiūlė geresnį Sąjungos vardą. Išties, 
Sąjungai daug geriau tiko vardas “Lietu
vių Bendruomenės Spaudos Sąjunga”, nei 
anksčiau pasiūlytas “Sąjunga Mūsų Pa
stogei Leisti”.

Sąjunga buvo įregistruota 1977spalio 6 
d. Pirmieji ir steigiamieji “Lietuvių Spau
dos Sąjungos” nariai buvo visi septyni ALB 
Krašto Valdybos nariai: Prof. A. Kabaila, 
V. Patašius, A.Milašas, L.D. Cox, V Jaras. 
Dr. R. Zakarevičius ir P Ropė. 1978 kovo 
5 d.. įvyko pirmas viešas Sąjungos susirin
kimas. Jau buvo 51 Spaudos Sąjungos 
narys. Šiame susirinkime išrinktas pirmas 
Sąjungos komitetas: prof. A. Kabaila (pir
mininkas), V. Patašius (vice pirmininkas). 
L.D. Cox (sekretorius), A. Milašas (iždinin
kas) ir nariai V. Jaras ir Dr. R. Zakarevičius.

Formaliai inkorporuojant Spaudos 
Sąjungą buvo siekta sekančių tikslų:

1. Palengvinti Krašto Valdybos darbą, 
atpalaiduojant ją nuo tiesioginių pareigų 
valdant “Mūsų Pastogę”.

2. Įkurti pastovią instituciją Sydnėjuje, 
kuri rūpinasi “Mūsų.Pastoge”.

3. Įgalinti priimti palikimus, nes juos 
daug lengviau ir skaidriau gali priimti in
korporuota organizacija, negu neinkor
poruota.

4. Apriboti Krašto Valdybos narių as
meninę atsakomybę. Anksčiau jie visi turė
jo neribotą atsakomybę už kiekvieną 
straipsnį, patalpintą “Mūsų Pastogėje”.

Rašančiam šias eilutes atrodo, kad tie 
tikslai buvo bent didele dalimi įgyvendinti. 

1979 spalio 21 A. Kabaila perdavė pirmi
ninko pareigas V Patašiui, nes turėjo ilgiau 
nei pusei metų išvykti į JAV, University of 
Texas, Austin.

Vytautas Patašius ir šiandien yra Lie
tuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos 
pirmininku. Prof. Vytautas Donielayra jo 
“dešinioji ranka”, Sąjungos vicepirmi
ninkas. Daug Sąjungos ir jos steigiamojo 
komiteto narių jau yra mirę, daug kitų yra 
persikėlę gyventi kitur.

Gaila, kad Sąjungos narių skaičių ne
pavyko padidinti ir savos spaudos svarbos 
daugiau pagarsinti, tad gal ir naujų narių 
surinkti. Iš lies, infliacijai sumažinus pinigų 
vertę, įstojimo mokestis tapo visai nedi
delis: vienkartinis mokestis - dvidešimtpen- 
ki australiški doleriai yra mažiau negu gera 
knyga! Metinio mokesčio išvis nėra. Sykį

“Musų Pastogės” darbuotojai (2009)

“Mūsų Pastogės” Redakcijos darbuotojai. Iš kairės stovi: Vytautas Donicla (korektorius), 
Aida Zastarskytė - Abromas (ekspeditorė), Nijolė Bartkus (tekstų rinkėja), Vytautas 
Patašius (administratorius, korektorius); priekyje sėdi Dalia Donicla (redaktorė).

“Musų Pastogės” 1970 - tieji
Anskis Reisgys

Nuo pat mūsų 
atvykimo į Austra
liją pokario me
tais, Australijos 
Lietuvių Ben
druomenės cen
tras buvo Sydnė- 
jus. Čia rezidavo 
Krašto Valdybos, 
čia buvo redaguojamas ir spausdinamas 
Bendmomenės savaitraštis “Mūsų Pastogė”.

Per eilę metų iškilo nesutarimų dėl 
Krašto Valdybos nuolatinio buvimo Syd
nėjuje. Taip pat kilo skundų, kad Bendmo
menės savaitraštyje matomi vienašališki 
straipsniai. Buvo nutarta Krašto Valdybos 
rezidenciją sukti ratu tarp Sydnėjaus, 
Adelaidės ir Melbourno miestų.

1970 m. Krašto Valdybai reziduojant 
Adelaidėje, Sydnėjuje kilo nesutarimai su 
“Minties” spaustuve dėl spausdinamų 
straipsnių turinio. To pasėkoje, spaustuvė 
atsisakė spausdinti Bendmomenės laik
raštį “Mūsų Pastogė”. Tuo metu kitos spaus
tuvės su lietuvišku raidynu Australijoje 
išvis nebuvo. Tolimesnis “Mūsų Pastogės” 
leidimas atsidūrė kritiškoje padėtyje.

Krašto Valdyba kreipėsi į Sydnėjaus 
Apylinkės Valdybą prašydama padėti 
išspręsti šią tiesiog neišsprendžiamą pa
dėtį. Kaip tuometinis Sydnėjaus Apy
linkės Valdybos pirmininkas, turėjau te
lefonu aiškinti Krašto Valdybai, kad mū
sų finansinė padėtis yra silpna ir nėra pa
jėgi “Mūsų Pastogės” reikalą sutvarkyti.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba buvo 
pasiryžusi daryti viską, kad Bendmomcnė 
išeitų iš keblios padėties - ypač kad ne
numirtų mūsų visuomeninis savaitraštis. 

užpildžius įstojimo anketą ir susi-mokėjus , 
stojamąjį mokestį, tampi visam gyvenimui' 
ne pelno organizacijos Lietuvių 
Bendruomenės Spaudos Sąjungos nariu. 
Nariu organizacijos, kuri yra teisinis “Mūsų 
Pastogės” savininkas. Be “Mūsų Pastogės” 
mūsų Bendruomenė taptų nebylė, gal ir 
kurčia. Kurčia bent lietuviškiems ren
giniams ir organizuotam gyvenimui.

Tad gal pagaliau jau atėjo laikas plates
niam mūsų, Australijos Lietuvių Bendruo
menės narių dėmesiui, mūsų Spaudos Są
jungai. Jei bent visi ALB Krašto Valdybos 
ir Apylinkių Valdybų nariai, bei visų mū
sų organizacijų bent pirmininkai, įstotų į 
ALB Spaudos Sąjungą, tai dabartinis Są
jungos narių skaičius mažiausiai padvigu
bėtų. Tai būtų didelis įnašas į Australijos 
Lietuvių Bendmomenės tęstinumą. □

“Mūsų Pastogė”.
Buvo aišku, jog mums reikia pravesti 

vajų. Valdybos nariai pasidalijo Sydnėjaus 
metropolio plotą ir pagal turimus sąra
šus lankė tautiečius vakarais ir savaitga
liais su aukų lapais. Paaiškėjo, jog vieni 
davė dosniai, o kiti išvis atsisakė aukoti. 
Mūsų Bendruomenėje susikūrė dvi gru
pės: prieš ir už “Mūsų Pastogę” ar jos ša
lininkus.

Greit paaiškėjo, jog lėšas sukaupti 
galima. Tik liko klausimas, kaip mes su
rinktus finansus panaudosime, nes nei 
vienas iš mūsų neturėjome supratimo apie 
spausdinimo mašinų įsigijimą ar jų tipus. 
Apie lietuvišką raidyną supratimo netu
rėjo nei rašomųjų mašinėlių parduotuvės.

Kreipėmės į NSW Universiteto prof. 
Algimantą Kabailą. Algimantas suprato 
mūsų padėtį ir pažadėjo pasiteirauti tarp 
savo kolegų universitete. Jau už poros 
dienų Algis paskambino su gera žinia: 
spausdinimo galimybių yra, tik jos gan 
sudėtingos. Su techniniais aspektais reikia 
iš arčiau susipažinti. Su pakiliu ūpu, ypač 
kad spausdinimui galimybių yra, aukas 
rinkome uoliai. Reikia nepamiršti, kad 
anais laikais daugumai mūsų automobilis 
dar buvo neprieinama transporto prie
monė. Tie, kurie tokią priemonę turėjome, 
lankėme tautiečius tolimuosiuose prie
miesčiuose, nuo Cronulla iki Palm Beach. 
Kiti Valdybos nariai lankė tankiau lietu
vių apgyventus priemiesčius, kaip Banks- 
town, Bass Hill, Yagoona ir t.t.

Į talką atėjus prof. Algimantui Kabailai, 
spaustuvė augo ir tobulėjo kaip ant mielių. 
“Mūsų Pastogė” buvo išgelbėta nuo 
degradacijos, o šiandien ji yra modernus 
vienetas su modernia įranga ir gabiu 
personalu. □
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50 metų su “Musų Pastoge”
Antanas 
Laukaitis

Nežinau kiek 
šiandien čia atsi
rastų rašančiųjų ir 
žurnalistų, kurie su 
mūsų Bendruome
nės laikraščiu “Mū
sų Pastoge” ir visais 
jos redaktoriais 
nuo pat pirmųjų laikraščio išleidimo die
nų būtų visą laiką dirbę ir bendradarbia
vę, įskaitant ir dabartinę redaktorę, visų mė
giamą, o mano vadinamą “Bosytę”-Dalią.

1949 m. balandžio pabaigoje su ame
rikiečių laivu “Gen. Ballou” atvykome į 
Sydnėjaus uostą. O čia, visų mūsų nuste
bimui. laive mus pasitiko nemažas skai
čius jau anksčiau atvykusių tautiečių, 
vaišindami mus jau australiškomis gėry
bėmis. Mus pasitikti atvyko tuomet vos 
neseniai išleisto laikraščio “Mūsų Pasto
gė” leidėjas Antanas Baužė, kartu su pir
muoju redaktoriumi, rašytoju Juozu Žu
kausku. Jie mums visiems davė po keletą 
šio laikraščio numerių ir tuo pačiu ar
čiau susipažinome. Rašytojo, žurnalisto J. 
Žukausko vardą žinojau jau anksčiau iš 
mūsų spaudos. Susipažinus ir atradus ben
drų pažįstamų, redaktorius prašė manęs, 
kad vėliau tapčiau jo laikraščio bendradar
biu, ką aš ir padariau.

Pačiame pirmajame straipsnyje į“Mūsų 
Pastogę” parašiau apie Lithgow mieste 
1949 metais vykusias NSW krepšinio 
pirmenybes, kuriose dar iš Bathurst’o 
pereinamosios stovyklos, kartu su anks
čiau į Australiją atvykusiais žaidėjais, 
žinomu krepšininku Vytautu Šutu (jis 
vėliau buvo net Australijos rinktinės 
kapitonas), aukštuoju Petru Pilka (vėliau 
“M.P.” bendradarbiu), manimi ir dar ke
liais lietuviais, šiose pirmenybėse tik baig

mėje pralaimėjome prieš Balmain polici
ninkus. Jie žaidė daugiau rugby, negu 
krepšinį, o australai teisėjai, žinoma, 
nenorėjo, kad kažkokie “baltai” laimėtų 
prieš policiją.

Su J. Žukausku artimai bendravome 
visą laiką, kol jis buvo redaktorius. Rašiau 
apie įdomius išgyvenimus Australijos 
dykumose ir sunkias pirmąsias dienas.

Pirmą kartą J. Žukauskui pasitraukus 
iš redaktoriaus pareigų, man jau gyvenant 
Sydnėjuje, bendradarbiavau irsti besikei
čiančiais redaktoriais: J. Vėteikiu, A. Mau- 
ragiu ir Br. Zumeriu, kol ir vėl šj darbą 
perėmė J. Žukauskas. Gyvenant Sydnė
juje, prasidėjus aktyviam.sportiniam mū
sų gyvenimui Australijoje, daugiausiai ra
šydavau sportinėmis temomis ir ilgus me
tus buvau “M.P.” sporto skyriaus redak
toriumi. Dar nuo Vokietijos laikų bendra
darbiavau su Čikagos dienraščiu “Drau
gas” ir Clevelando “Dirva”, todėl ir 
Australijoje buvau paskirtas jų atstovu ir ir 
čia jau rašydavau įvairiais klausimais.

Antrą kartą J. Žukauskui pasitraukus iš 
“M.P.”, redaktoriumi tapo žurnalistas 
Jurgis Kalakonis, laikraštį redagavęs iki 
savo mirties. Su J. Kalakoniu mes at
plaukėme tuo pačiu laivu ir tapome arti
mais draugais, 'lai buvo profesionalus 
žurnalistas, ypatingai gero charakterio. 
Kai kildavo įvairių , net politinių ginčų, 
Jurgis buvo tas žmogus, kuris be jokių 
pykčių išspręsdavo reikalus. Jo mirtis 
buvo didelė netektis mums visiems.

Mirus J. Kalakoniui vėl bendradarbia
vau - jau su kaimynystėje gyvenančiu J. 
Vėteikiu. Darbas su šiuo redaktoriumi 
buvo lengvas, nes jam viskas tikdavo, ką aš 
parašydavau.

Ir pagaliau 1961 metais “M.P.” redak
toriumi tampa rašytojas Vincas Kazokas, 
šiose pareigose su maža pertrauka išbuvęs 
virš 20 metų. Daug kalbėta, daug rašyta, 

daug diskutuota apie šią žino
mą ir garsią mūsų Bendruome
nės asmenybę. Mano ir mano 
šeimos Lietuvoje asmeninė 
pažintis su Vincu yra labai sena. 
Leipalingyje, kur mano tėvai 
turėjo vaistinę, o Vincas čia mo
kėsi vidurinėje mokykloje, jis 
dažnai vaistinėje aplankydavo 
kartu besimokančias mano se
serį ir puseserę. Vėliau juokau
damas jis sakydavo, kad mane 
pažinojo bėgiojantį dar be kel
naičių, nors manau, kad vaisti
ninkai jau išgalėjo ir kelnaites 
vaikui įtaisyti. Tačiau su Vincu ir 
jo šeima mes išlikome artimi 
bičiuliai.

Darbas su redaktoriumi 
Vincu buvo gana sudėtingas, nes 
mano kaip sporto redaktoriaus 
mintys ir galvojimas ne visuomet 
jam patikdavo. Tačiau kiekvieną 
savaitę jis pats automobiliu at
važiuodavo pas mane pasiimti 
medžiagos, padiskutuoti apie 
mūsų veiklą ir gyvenimą. Kiekvieną kar
tą Vincas “reikalaudavo”, kad būtinai 
turėčiau puodą geros kavos, nes jo šei
moje kavos gerdavo nedaug. Mano at
siminimai apie Vincą kaip žmogų, kraš
tietį, dzūką ir redaktorių yra ypatingai 
geri ir nepamirštami. Daug ko iš Vinco 
išmokau ir už daug ką esu ir būsiu nuo
širdžiai dėkingas. O galėjo jis dar ir daug 
ilgiau gyventi.

Tolimesnėje metų eigoje teko dirbti 
su Vincu Augustinavičiumi, kuris gal ir 
mažiausiai iš visų buvusių redaktorių 
turėjo žurnalistinės redagavimo patirties, 
o tai dažnai atsiliepdavo ir laikraščio 
turiniui. Aš, kaip senas sporto skyriaus 
redaktorius, turėdavau problemų ir spor
tiniais reikalais. Tačiau laikas ėjo pirmyn, 
redaktoriaus darbas gerėjo.

Įdomu dirbti buvo su profesionalia

Vladas Meškėnas “Vincas Kazokas”.

Lietuvos spaudos žurnaliste, buvusia 
“M.P.” redaktore Rita Baltušyte. Nors 
kitiems gal ir buvo sunkoka dirbti su nau
jas pažiūras turinčia redaktore, tačiau man 
asmeniškai jokių problemų nebūdavo ir 
mes sutardavome gražiai.

Ilgesnį laiką iki išvykimo į Lietuvą 
redaktoriumi dirbo rašytojas Bronius 
Žalys. Tai buvo švelnios širdies poetas, ta
pęs redaktoriumi. Dirbti su Broniumi 
buvo labai lengva, nes jį tenkino visi mano 
darbai. Buvome abu skautai, dažnai para
šydavau skautiškomis temomis, ypač iš 
stovyklų gyvenimo. Su Broniumi atsisvei
kinome ktiip geri, seni bendradarbiai.

Gi apie dabartinę, mūsų visų mėgia
mą redaktorę, mano vadinamą “Bosytę”, 
galiu tik pasakyti: puiki, nieko neužpyk- 
danti ir savo darbą gerai žinanti redak
torė. Tad sėkmės jai. □

Dar anksčiau...
Vytautas Donicla

Švenčiant “M.P.” jubiliejų tenka pri
siminti, kad nors “Mūsų Pastogė” yra 
ankstyvas šio žemyno lietuvių laikraštis, 
buvo dar ir kitas, įkurtas netgi anksčiau. 
Tai “Australijos Lietuvis”, dvisavaitinis 
rotatoriumi spausdinamas nedidelio for
mato laikraštis, leidžiamas kas dvi savai
tes. Jo gimimas tarsi simbolizavo to meto 
lietuvių atsiradimą netikėtai keistose, 
atokiose vietovėse. “Australijos Lietuvis” 
dienos šviesą išvydo dykumoje, rudosios 
anglies kasyklų miestelyje, kuris vadinosi 
Leigh Creek, apie 500 km į šiaurę nuo 
Adelaidės, prie geležinkelio linijos pake
liui j Alice Springs.

Į tą vietovę is Bonegillos barakų buvo 
pasiųsta ir nedidelė mūsų, buvusių gim
nazistų grupelė iš tuometinės anglų zonos 
Vokietijoje. Mūsų “kilmė” buvo Scedorf’o, 
Stade’s, Dedelstorf’o stovyklos, o Austra
liją tame emigracijos laikmetyje pasirin
kome todėl, kad ji toli, egzotiška - taigi, 
mūsų pasirinkimo motyvai buvo labiau jau
natviški, negu rimti. Aplaukę su “Protea”
(iš Venecijos į Melbourne uostą atkelia
vome 1948 rugsėjo 29), netrukus iš Bone
gillos, su dviejų šilingų ir sixpeno dien
pinigiais buvome traukiniu pasiųsti į 
Pietų Australiją. Miglotaižinojomc, kad ten 
bus “dykuma”, ir atvykę iš tiesų radome 
karštį, prie kurio netrukus prisidėjo ir 
mūsų pačių susikurtas troškulys - nes iš
troškę gėrėme vandenį, o juk paprastas 
vanduo troškulį tik aštrina.

Leigh Creek buvo dirbtina vietovė, 
tiksliau, kariškų palapinių miestelis, 
sukurtas todėl, kad tose apylinkėse, mil
žiniškose duobėse milžiniškomis mašino-

Mūsų Pastogė Nr. 21, 2009.06.03, psl, 8

mis, buvo kasama rudoji 
anglis. Tokia šiaipgi 
menkavertė anglis to
mis dienomis Australijai 
buvo labai svarbi. Gal 
kas dar prisimins, kad 
tuo metu kraštą labai 
vargino angliakasių 
streikai. Trūkstant tikros 
anglies (tuomet pagrin
dinio energetinio šalti
nio I), išsigelbėjimą tei
kėjos pakaitalas, nidoji 
anglis. Tad nenuostabu, 
kad į Leigh Creek’ą bu
vo kviečiami ne tik vie
tiniai darbininkai perė
jūnai, bet siunčiami ir 
naujieji imigrantai, kurie 
tarp kitko džiaugėsi, kad 
ten algos didesnės, nes 
viršvalandžiai - ar būtų 
rimto darbo ar ne - buvo 
tiesiog brukami ir links
mai priimami.

Mūsiškė gimnazistų

“Australijos Lietuvio” redaktorius Jurgis Glušauskas (deši
nėje) ir Vytautas Doniela palapinių miestelyje.

grupelė - Algis Dunda, Algis ir Vytas 
Navakai, Leonas Karmazinas, Leonas 
Garbaliauskas, Vytas Breneizeris ir aš 
pats - atvykę ten jau radome anksčiau 
atsiųstų lietuvių. Bet tuoj pat išgirdome 
ir dar apie vieną ypatingai lietuvišką da
lyką - tame palapinių miestelyje buvo 
pradėtas leisti pirmasis Australijos lie
tuvių reguliarus laikraštis, “Australijos 
Lietuvis”. Žvelgiant atgal, tai buvo kuk
lus, rotatoriumi spausdinamas keliolikos 
puslapių laikraštis. Jo pradininku, o tuo- 
mi ir redaktoriumi buvo (ir iki galo liko) 
Jurgis Glušauskas (vėliau pakeitęs pavardę 
i Arminas). Tai didelio pasišventimo ir

tautinio sąmoningumo asmuo - juk to
kiam tikslui reikėjo idealizmo, nes apie 
kokį nors pelną nebuvo ir minties. Iš tie
sų, tas darbas nešė tik asmenines išlaidas 
bei papildomas neapmokamas valandas.

Sužinojęs, kad esame gimnazistai ir 
atitinkamai raštingi, į leidybos darbus 
įtraukė jis ir mus. Po tiek metų sunku 
prisiminti, kas kaip padėjo. Aš pats rink
davau ir versdavau žinias, tuo metu gal ir 
kitką parašydavau (nors stambesnis mano 
įnašas išsivystė vėliau, kai “Australijos Lie
tuvis” tapo spausdinamas spaustuvėje ir 
kurį laiką sudarydavau medžiagą pusla
piui, kuris vadinosi “Literatūra Mokslas

Menas”).
Pirrfiasis “Australijos Lietuvio” nu

meris išėjo 1948 m. rugsėjo 12 dieną. 
Pirmieji numeriai neturėjo net aplanko, ir 
tik metams baigiantis redaktorius su 
džiugesiu parodė, kad štai turime ir spaus
tuvėje spausdintą viršelį. Iš tiesų, tai buvo 
didelė pažanga, nes juk pats laikraštis bu
vo gimęs labai kukliai. Jį pagimdė ne 
piniginiai motyvai, bet lietuviškosios tapa
tybės jausmas ir to laikotarpio lietuviams 
būdingas noras - po kelionės Į kitą pasau
lio pusę - vėl susitikti, susieiti, susižinoti. 
Priverstino kontrakto po visą žemyną iš
blaškytiems tautiečiams “Australijos Lie
tuvis” tą egzistencinį ryšį suteikė tuo me
tu, kai gausesnis apsigyvenimas miestuo
se, o tuo pačiu ir organizacijų kūrimasis, 
buvo dar tik vystymosi stadijoje.

Apie 1949 metų vidurį redaktorius 
Jurgis Glušauskas gavo leidimą iš Leigh 
Creek’o persikelti į Adelaidę. Su juo per
sikėlė ir “Australijos Lietuvis”. Adelai
dėje bematant sustiprėjo redakcinė gru
pė, pastebimai sustiprėjo laikraščio ko
kybė, o 1951 metų pradžioje laikraštis 
pasirodė jau spausdinamas tikroje, nuo
savoje spaustuvėje. Tačiau augo, keitėsi ir 
šio žemyno lietuviškoji ateivija. Tuo metu 
vis stiprėjo jau 1949 m sausio 26 Sydnė
juje pasirodžiusi savaitinė “Mūsų Pasto
gė”, o 1956 metais Melbourne išėjo ir an
tras savaitraštis, “Tėviškės Aidai”.

Nors Australijon buvo atvykę apie 
10,000 lietuvių, trys reguliarūs laikraščiai 
pasirodė esą per daug.

Už ‘Mūsų Pastogės” stovėjo Australi
jos Lietuvių Bendruomenė, už “Tėviškės 
Aidų “ - Australijos Lietuvių Katalikų 
Federacija. Tačiau tokio organizacinio 
užnugario stigo “Australijos Lietuviui”. 
Paskutinis jo numeris (Nr. 199) išėjo 1956 
metų gegužės mėnesio 1 dieną. □
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Anuomet
Elena Jonaitienė

Kalbant apie “Mūsų 
Pastogės” gražų jubiliejų, 
mintys neišvengiamai nu
klysta į mūsų pačh] toli 
pasilikusią praeitį. Mano 
šeimai ta praeitis buvo toli 
nuo Australijos didžiųjų 
gyventojų centrų, ramiame Viktorijos 
valstijos miestelyje Sale. Neprotestuokite, 
kad tai beveik didmiestis! Anuomet re
gėjosi kitaip.

Po maišalynės Vokietijos lageriuose, po 
įvairiatautės, judrios Bathursto stovyklos, 
Salė regėjosi kaip nuo visko atsiskyrusi, 
tik viena kalba kalbančių žmonių nedi
delė salelė. Kai vieną kartą gatvėje išgir
dau kalbant lietuviškai, sustojau vidury 
šaligatvio kaip stabo ištikta...

Paaiškėjo, kad Salėj jau gyveno kelios 
lietuvių šeimos ir būrelis ankstėliau į 
Australiją priimtų viengungių. Susipa

“Polėkiai”
“Mūsų Pastogės” 

kultūrinis priedas,
1987 - 1989

Jurgis Janavičius

Ir saulė buvo kaip poetų 
Garbė: ugninga ir sena - 
Turiu rašyt, kad ji spindėtų, 
Kai jau seniai užges diena.

Henrikas Radauskas

1987 m. pavasarį Lietuvių Bendruo
menės Spaudos Sąjungos pirmininkas 
metų apžvalgos pranešime paskelbė, kad 
“yra nutarta išleisti (“Mūsų Pastogės") 
kultūrinį priedą “Polėkiai” keturis kartus 
per metus. Tuomi sudarome galimybę 
Australijos (lietuvių) rašytojams, poetams 
ir kultūrininkams paskleisti savo kūrybą.”

Poetai ėmėsi darbo. Pirmame naujų 
“Polėkių” numeryje Aldona Vesčiūnaitė, 
Bronius Žalys, Juozas Almis Jūragis rašė 
kas knietėjo jų širdyse:

grįžęs
žemėj radau 
plienines lygumas, 
dusinančias, 
[temptas, 
aštrias

-Ar dar ateisi
Per laukit žalias marias, 
Kaip anuomet,
Alyvom žydinčiam pavasary -

Einu į Laukuvą. Visi mane ten žino. 
Einu kaip savas pas savus, 
Žingsniuoju pro kaimyno Šimkaus 
kalvį, kryžių, Kelpšos ąžuolyną, 
Įsižiūrėjęs į šventoriuje žaliuojančius 

,, senusklevus.
>i
. Nesnaudė ir prozininkai. Tame pačia
me numeryje tilpo Motiejaus Šeškaus 
novelė “Zuzana”, Eivenių šeimos įsikū
rimas Australijoje, slapyvardc pasirašan
čios Sofijos Brėkštytės jaunystės prisi- 

'minimai, Jūragio straipsnis apie kitus 
iiffMūsų Pastogės” kultūrinius priedus, 

Arūno Klupšo fotografijos, o ankstyvųjų 
i metų albume - lietuvių tautinių šokių

- 'grupė svečiuose pas Prancūzijos ambasa- 
i 'dorių p. Padovani Canberroje 1950 m.
eini-Fotografijos ir komentarai albumo 

Skyriuje buvo spausdinami iki paskutinio 
'“Polėkių” numerio. Įspūdingiausios iš nuo
braukų gal buvo “Šimtas lietuvių, vyskupas 

žinom, susidraugavom. Gi
mus dukrytei Eglei, viena 
mūsų amžiaus bičiulių po
ra tapo jos krikštatėviais.

Kol visus varžė priva
lomo darbo sutartis ir dar 
niekas neturėjo nuosavų 
automobilių, pradžioj ry
šių su didžiaisiais miestais 
kaip ir nebuvo. Tik kai vie
nam tautiečiui atsirado 
reikalas nusigauti į Mel

bourną, jis grįžo pilnas įspūdžių apie 
judrų, ten gyvenančių lietuvių tautišką 
bendravimą ir parsivežė parodyti lietu
višką laikraštį, pavadintą “Mūsų Pasto
gė”, išeinantį kiekvieną savaitę tolimam 
Sydnėjujc, bet išsirašius, siuntinėjamą 
bet kur.

Būtinai reikėjo tuoj pat išsirašyti. Nuo 
to laiko nebesijautėm vieni ir atskirti. 
Gavę laikraštį, skaitėm nuo pirmos ei
lutės iki paskutinės, ieškojom pažįstamų, 
sekėm įvykius, iš tolo dalijomės minti
mis ir patirtimi. Norėjosi būti ten, kur 
viskas vyko. Mums, gyvenantiems Vik- 

ir klebonas Newcastlyje, 
1956 m.”, Vlado Šneiderio 
atsiųstoji “Baigus dienos 
darbą” Queenslando cuk
raus švendrynuose. Istori
niai svarbi buvo nuotrauka 
lietuviškos spaudos pradi
ninkų Sydnėjujc, “Mūsų 
Pastogės steigėjai”: leidėjas 
Antanas Baužė, redaktorius 
Juozas Žukauskas, adminis
tratorė Ona Baužienė, dai
lininkas Jonas Bastys.

Surinkus trečią numerį
tapo aišku, kad medžiagos “Polėkiams’ 
netruks. “Polėkiuose” tilpo žodžiai iš 
širdies: poezija ir eilės, vengrų poezija, 
dalis poemos “Australija”, fragmentas 
moderniško Tezėjaus mito, pokalbis su 
poetu J. A. Jūragiu, Australijoje išleistų 
poezijos knygų bibliografija, recenzijos, 
straipsnis apie šv. Kazimiero paveikslą, 
grafikų kūriniai, pulko šventės nepriklau
somoje Lietuvoje, nuotraukos iš Pulgio 
Andriušio šeimos archyvo, pasakojimai 
apie darbą Australijos giriose, prisimini- 
maiiš Stutthofokaccto ir Vorkutos.

“Polėkių” bendradarbiai buvo Pranas 
Antanaitis, Marija Andriusevičienė, Laisvė 
Andriusevičiūtė-Daugalicnė, Gediminas 
Andriusevičius, Antanas Baužė, Vytautas 
Aras, D.Bajalienė, MarijaBaronaitė-Grėb- 
liūnienė, Ignas ir Birutė Bieliūnai, Jurgis 
Bistrickas-Žvironas, Sofija Brėkštytė, 
Prelatas Petras Butkus MBE, Vytautas Do- 
niela, Aleksandras Gabas, Jolanta Garo- 
lytė, Vladas Jakutis, Vytautas Janavičius, 
Jurgis Janavičius, Elena Jonaitienė, Juo
zas Almis Jūragis, Aleksandras Kantvilas, 
Alena Karazijienė, Arūnas Klupšas, Onutė 
Maksvytienė, Marija Irena Malakūnienė, 
Juozas Mikštas, kun. R. Mikutavičius, Bro
nė Mockūnienė, Ieva Pocienė, Isolde Ira 
Poželaitė-Davis A.M. Paulius Rūtenis, 
Vladas Šneideris, Danutė Simankevičienė, 
Viktoras Simankevičius, Lidija Šimkutė, 
Šarūnas Šimulynas, Marija Mykolaitytė 
Slavėnienė, Albinas Šurna, Naglis Nasvy- 
tis, Adolfas Vaičaitis, Aldona Vesčiūnai
tė, Jonas Žižys, Eglė Žižytė-Garrick.

“Polėkiuose” buvo paminėti: rašytojas 
Pulgis Andriušis, skulptorius Balys Grėb- 
liūnas, poetė, disidente Ona Lukauskaitė, 
aktorius-dainininkas Paulius Rūtenis, me
nininkas Henrikas Šalkauskas.

Pirmas “Polėkių” numeris pasirodė 
1987.07.06, paskutinis - dešimtas - 
1989.11.27. Rankraščiai, spausdinta ir 
nespausdinta medžiaga pagal susitarimą 
buvo grąžinta siuntėjams.

Redaktorius buvo Jurgis Janavičius, 
dailininkas Viktoras Simankevičius. □ 

torijos pakraštyje, tai reiškė Melboumą.
Nežiūrint didelio noro, praėjo pen- 

keri metai, kol išdrįsom keltis iš Salės. 
Dabar jau buvom penkių asmenų šeima, 
reikėjo pasirūpinti sava pastoge, darbo
vietėmis, vaikų mokyklomis. Tačiau dar 
labiau rūpėjo pasiekti platesnę lietuvišką 
aplinką ne tik sau patiems, bet ypač 
vaikams. Atsikėlę į Melbourną radome ne 
tik judrų, bet, regis, virte verdantį lie
tuviškosios bendrijos gyvenimą ir nuo 
pirmųjų dienų visi penki, suaugę ir 
paaugliai ir pati mažoji Eglutė, įsikibus į 
mamos ranką, bei nešama ant tėvo ar 
brolio pečių, puolėme j nuolatinį lie
tuviškos veiklos sūkurį. Organizacijos, 
draugijos, sambūriai, bažnyčia, šalpa, 
spauda, mokykla, choras, sportas, tautiniai 
šokiai - viskas buvo įdomu, prasminga, 
būtina, sava. Visur norėjosi būti, dalyvau
ti, bendradarbiauti.

Man pačiai, turinčiai savo vaikus ir 
profesiškai dirbančiai pedagoginį darbą, 
brangiausi buvo iš karo užsimezgę ryšiai 
su lietuvišku jaunimu: studentais, moki
nukais, skautais. Vis reikėjo kam nors 
ruoštis: paskaitoms, pašnekesiams, dis
kusijoms, straipsniams į lietuvišką spau
dą. Melbourną pasiekdavo įvairūs nauji 
leidiniai ne tik iš Australijos, bet ir iš 
užjūrių. Visais džiaugėmės ir didžiavo- 
mės, bet “Mūsų Pastogė” pasiliko pastovi 
artimiausia draugė.

Per greit pralėkė eilė metų. Kitame 
mano gyvenimo tarpsnyje, jau Sydnėjuje 
1980 metais ano meto “Mūsų Pastogės” 
nepamirštamas redaktorius Vincas 
Kazokas, mane pakvietė redaguoti kul
tūrinį laikraščio priedą, leidžiamą du ar 
tris kartus per metus, keturių laikraščio 
puslapių ilgio.

Gimė “Šalia Kadicnybės”. Norėta, kad

Musų Pastogės” leidėjaiii

Vytenis Šliogeris

1947 - 48 metų laiko
tarpyje Australijon atvykę 
lietuviai su dviejų metų 
valdžios darbo sutartimis 
buvo skiriami darbams į 
dykumas, geležinkelių sta
tybas, pabėgių keitimui, 
cukraus nendrių kirtimui 
Šiaurėje ir panašiems dar
bams. Jie, nemokėdami ang
lų kalbos, pasijuto visiškai 
atskirti ne tik nuo vienas 
kito, bet ir nuo pasaulinių įvykių. Apie
1948 metų vidurį vienas po kito jie 
pradėjo rašyti Australijos Lietuvių Drau
gijai (ALD) prašydami, kad išleistų laik
raštį, kuris patenkintų jų dvasinius po
reikius ir suteiktų pagrindines žinias. AL 
Draugija, jau veikusi nuo 1929 m. Sydnė
juje, savo visuotiniame susirinkime, ku
ris įvyko 1948 m. gruodžio 30 d., pirmi
ninkaujant Antanui Baužei, pranešė, kad 
gavo valdžios sutikimą leisti laikraštį. 
Taigi, ALD pirmininko Antano Baužės 
pastangomis pirmas spaustuvėje atspaus
dintas lietuviško laikraščio numeris, pa
vadintas “Mūsų Pastogė”, buvo išleistas
1949 m. sausio 26 d. Atsakingu redakto
riumi pasirašė Antanas Baužė, bet faktiš
kai redaktorius buvo Juozas Žukauskas.

Už šį pirmąjį “Mūsų Pastogės” numerį 
ALD spaustuvei sumokėjo 56svarus 7 ši
lingus ir lOpenų. O jau 1950 m. pabaigoje 
ALD Valdybos revizoriai rado, kad “M.P” 
tais metais turėjo 1,733 svarų pajamų ir 
1,298 svarų išlaidų. Gal net būtų galima 
pa-sakyti, kad AL Draugijos vienas iš di
džiausių pasiekimų ir buvo “M.P.” įstei
gimas ir pastovus leidimas. “M.P.” leidi
me svarbi data buvo 1950 m liepos 28 d., 
kai ALD savo posėdyje nutarė įsijungti į 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenę (PLB) ir 
netrukus tapo Australijos Lietuvių Ben 

priedas skirtųsi nuo savaitinio laikraščio 
ir būtų puošnesnis, šventiškesnis, gausiau 
iliustruotas, šalia ilgesnių straipsnių, 
talpintų ir poezijos.

Stengiausi ieškoti naujų bendradarbių, 
ypač iš jaunesnės kartos. Antraštę sukūrė 
Leonas Urbonas. Nuo pirmo numerio 
rašančių netrūko ir iš vidurinio amžiaus 
kultūrininkų ir iš tebestudijuojančio, ar 
neseniai studijas baigusio jaunimo tarpo.

Norisi paminėti nors keletą buvusių 
bendradarbių. Įdomiais prozos straips
niais pasireiškė: Danutė Simankevičienė, 
Aliutė Karazijienė, Paulius Rūtenis, Jonas 
Rūtenis, Jadvyga Viliūnienė, Vida Vi- 
liflnaitė, Leonas Gerulaitis, Bronė Moc
kūnienė, Bronius Straukas, Kristina Bra- 
zaitienė, Albertas Zebras ir kiti; poezija: 
Almis Juozas Jūragis, Marija Slavėnienė, 
Bronius Žalys, Aldona Vesčiūnaitė, Lidija 
Šimkutė, Jurgis Janavičius, Pajauta, Eglė 
Žižytė, Arūnas Žižys.

Siekiant puošnumo ieškota ne tik 
įdomesnių fotografijų, bet ir lietuvių 
dailininkų grafikos darbų: Vytauto Jony
no, Adomo Vingio, Viktoro Petravičiaus, 
Vinco Kisarausko ir kitų.

“Šalia Kasdienybės” ėjo pusketvirtų 
metų. Paskutinis numeris pasirodė 1984 
m. Šiandien iš archyvo išsitraukus kelis 
leidinio numerius, vartau juos bei prisi
menu ano meto entuziazmą ir bičiulius, 
džiaugiuosi, kad to seno leidinio lakštus 
gražu matyti, o juose sukauptos mintys ir 
nuojautos pasiliko reikšmingos ir šian
dien. Tik mes pasenom ir išeinam, o at
likti darbeliai pasilieka.

Ištikimai, visad laukiamai “Mūsų Pa
stogei” ilgiausių metų!

Nuoširdūs sveikinimai ir linkėjimai 
mielai redaktorei, leidėjams ir visam 
darbuotojų kolektyvui! □ 

druomene (ALB). To meto 
Valdybą sudarė: pirminin
kas Antanas Baužė ir nariai: 
Vaclovas Šliogeris, Simas 
Narušis, Juozas Kapočius.

Taigi, ALB perėmus 
“Mūsų Pastogės” leidimą, 
ir po 60 metų egzistencijos 
džiaugiamės jos savaitiniu 
pasirodymu.

Kadangi juridiškai laik
raštis priklausė A. Baužei, 
tai jis jį ir laikė savo nuo
savybe, ypač kad pajamų 

trūkumą turėdavo padengti iš savo iš
teklių.

Pirmoji ALB Krašto Valdyba, pirmi
ninkaujant Justinui Vaičaičiui, susitarė su 
A. Bauže bei “M.P.” (1952. 08.12) ir pa
skelbė laikraštį ALB oficiozu, kurio lei
dėju pradėjo pasirašinėti Krašto Valdybos 
pirmininkas J. Vaičaitis.

ALB Krašto Valdyba 1977.10.05 nu
tarimu įsteigė ir tuoj pat perleido “M.P” 
leidimą Lietuvių Bendruomenės Spaudos 
Sąjungai (LBSS). Tuomi “M.P.” leidimas 
buvo radikaliai perorganizuotas. “LBSS yra 
pilnai inkorporuotas Australijos įstatymų 
ribose juridinis organas, turįs kaip lei
dėjas, visas įstatymais numatomas lengva
tas ir suvaržymus”. LBSS, kaipo viena iš 
Australijos įstatymų pripažinta verslo 
kompanija, priklauso jos akcininkams, 
kurių kiekvienas narys yra finansiškai at
sakingas iki $50 sumos. Tad LBSS nuo 
įsteigimo dienos yra teisėtas “M.P.” lei
dėjas, nešąs pilną atsakomybę už “M.P.” 
egzistenciją ir turinį.

Šiuo metu LBSS vadovybę sudaro: 
pirmininkas Vytautas Patašius, vicepir
mininkas Vytautas Doniela ir nariai - An
tanas Laukaitis, Anskis Reisgys ir Vytenis 
Šliogeris.

(Pagal “Australijos Lietuvių Metraštį”)
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Pamirštoji Lietuvos pergalių vėliava
Lietuva - viena seniausių valstybių 

Europoje, tačiau ji pamiršo savo istorinę 
vėliavų, naudotą iki pat XVIII a. pabaigos. 
„Tie, kurie į Lietuvos istoriją žvelgia ne 
tik nuo XX a., bet nuo gerokai ankstesnių 
laikų, tiems ši vėliava labai svarbi“, - apie 
Lietuvos istorinę vėliavą - baltą raitelį 
raudono audeklo centre-sako Lietuvos 
heraldikos komisijos pirmininkas dr. Ed
mundas Rimša.

Primiršta istorija
Šiuo metu senoji, net nuo XV a. žino

ma Lietuvos vėliava beveik visiškai nenau
dojama. Senosios valstybės vėliavos spal
vos ir atributika buvo panaudoti kuriant 
šalies prezidento, karinio jūrų laivyno, ka
riuomenės dalinių vėliavas. Kauniečiai 
raudoną vėliavą, kurioje vaizduojamas 
baltas raitelis vienoje ir Gediminaičių 
stulpai kitoje pusėje, per svarbesnes šven
tes iškelia Karo muziejaus kiemelyje.

Kartais senoji vėliava keliama per 
valstybines šventes, pavyzdžiui, vasario 16 
d. prie Seimo ir Signatarų namų, liepos 6 d. 
- prie prezidentūros. Senąją mūsų vėliavą 
pakeitė 1918 metais sukurta trispalvė, ku
ri 1988 m. grąžinta Konstitucijoje buvo 
pavadinta valstybės vėliava.

„Istorinė Lietuvos vėliava yra primi
nimas valstybės, kuri nėra 1918 m. kūrinys, 
o valstybės, turinčios tūkstantmečio isto
riją. Tbrėdami šią vėliavą laimėjome Žal
girio ir Aušros mūšius. Tai valstybingumo 
simbolis“, - kalbėjo heraldikos specialistas. 
Ši vėliava Lietuvos Didžiojoje Kunigaikš
tystėje buvo naudojama iki pat 1795 m., kai 
Lietuvos ir 1 .enkijos valstybė buvo galuti
nai pasidalyta gretimų imperijų.

Klaida Konstitucijoje
E.Rimša pasakojo, kad daugelis

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP” nr.5.

Virgilijus 
Noreika
Negaliu pa

neigti Virgilijaus 
balso pranašumo,

bet jo elgesys kartais verčia nusistebėti.
Mokslo metų pradžios (kuri kartu yra 

ir sovietinės kariuomenės išvedimo šven
tė) išvakarėse katedros aikštėje buvo vie
šas koncertas. Programa buvo labai gera, 
buvo daug gerų naujų operinių balsų, tik 
Noreika pabaigoj “pachaltūrino”- labai jau 
jis norėjo būti populiarus, tai su garsiuoju 
pop dainininku Luku padainavo duetą- 
tą dainą, kuri Nerisai taip labai patiko.

Po trejų metų vėl man buvo keista, 
kaip jis nedžentelmeniškai traktavo pa
saulinio masto dainininkę Violetą l įma
ną. Turėjau du bilietus i Violetos Urma- 
nos ir Virgilijaus Noreikos koncertą. (Už 
bilietus sumokėjau po 100 litų, bet tokia 
kaina neatbaidė žiūrovų - teatras buvo 
pilnas). Pasikviečiau Birutę.

Urmana (Urmanavičiūtė) tikrai pir
mo rango dainininkė, ir jos klausytis vie
nas malonumas. Noreikos dainavimui irgi 
nieko prikišti negalėjau, bet jo laikysena 
scenoje! - nedovanotina. Dainuojant duetą, 
Urmana ir Virgilijus “kalbasi”. Jinai išlieja 
jam savo širdį, o jis, nežiūrėdamas į ją, iš 
švarko kišenės išsitraukia nosinę, nusi
ima akinius ir ima juos valyti! Gerai, kad 
suspėjo juos išvalyti ir vėl užsidėti ant 
nosies prieš tai, kaip jam reikėjo “atsakyti” 
Urmanai.

Gaono muziejus
Labai įdomus buvo apsilankymas

Mūsų Pastogė^!. 21, 2009,06.03, psl.

Istorinė Lietuvos vėliava - baltas raitelis 
raudoname fone.

valstybių turi tautines ir valstybės vėlia
vas. Tautinės vėliavos šiuolaikiniame 
pasaulyje yra pagrindinės, o valstybės 
vėliavos yra oficialus šalies simbolis ir 
naudojamos labai retai.

Išskirtinis valstybės vėliavos ženklas - 
joje turi būti pavaizduotas herbas, 'lokių 
vėliavą paprastai leidžiama naudoti tik 
valstybinėms įstaigoms ir institucijoms per 
šventes, o valstybės atstovybėms užsieny
je gali būti leista naudoti nuolat.

„Tautinė vėliava yra kiekvieno mūsų 
vėliava, ją galima nešiotis, vežiotis, nau
doti per sporto varžybas ir panašiai. To 
negalima daryti su valstybės vėliava“, - 
dėstė E.Rimša ir pridūrė, kad dėl minėtų 
priežasčių trispalvė klaidingai Konstitu
cijoje pavadinta valstybės, o senoji vėliava 
nepelnytai pamiršta.

E.Rimšos teigimu, Lietuva, kaip ir ki
tos Europos valstybės, gali turėti ne dvi, 
bet tris vėliavas: valstybės, tautinę ir pre
zidento. Kol nėra galimybių pakeisti 
Konstituciją, buvo papildytas valstybės 
vėliavos ir kitų vėliavų įstatymas. Jame 
raudona vėliava, kurios viduryje vaizduo
jamas vytis, buvo pavadinta istorine Lie

Gaono muziejuje Vilniuje. Tai yra žydų 
muziejus. Žinojau, kad tenai, “Teisiųjų 
Galerijoje” yra mano mamos nuotrauka, 
kurią norėjau pamatyti, bet man labai rū
pėjo ir kitas dalykas. Dar Melbourne Al
binas Šurna man buvo paskolinęs knygą 
“Lietuvos žydų kelias”. Ten, žydų kultū
ros veikėjų tarpe, buvo minimas ir mano 
buvęs italų kalbos lektorius prof. D. Mi
chele, žuvęs vokiečių okupacijos metais, 
bet didžiausias jo darbas - Dantės “Pra
garo” vertimas - buvo priskirtas kitam 
žmogui.

Aš norėjau tą klaidą atitaisyti, tai bu
vau paruošusi ir atsivežusi nuorašą iš 
bostoniškės Lietuvių Enciklopedijos ir 
truputį savo atsiminimų apie jį. nes 
galvojau, kad muziejus žinos kaip pasiek
ti knygos autorių Atamuką.

Muziejuje sutikau labai nuoširdžių ir 
malonių žmonių, paaiškinau savo misiją, 
o jie man aprodė visą muziejų, padova
nojo žydiškų legendų ir žydų virimo kny
gų ir supažindino su ekslibrisų skyriaus 
vedėju J. Šapiro. Jis man padovanojo vo
kelį savo darytų ekslibrisų, kurių tarpe 
buvo ir keli, daryti Isoldai Poželaitei. 
Sužinojęs, kad Isolda yra mano draugė, 
jis paprašė, kad aš dar kada nors užeičiau, 
nes jis nori dar vieną vokelį ekslibrisų 
įduoti Isoldai.

Teisiųjų Galerijoje radau ne tik savo 
mamutę, bet ir Vidos mamą (Bražėnie
nę), Danu tę Čiurlionytę, Henriką Jonaitį, 
Isoldos pusbrolį kun. Požėlą ir daugiau 
pažįstamiĮ.

Metai be Kristinos
Artinosi mūsų marčios Kristinos mir

ties metinės, ir mes su Algiu norėjom tą 
dieną paminėti. Galvojome užsakyti mi
šias Bernardinų bažnyčioje, kur klebo
navo labai simpatingas vienuolis Julius 
Sasnauskas. Deja, jis tą dieną-birželio 20- 
lą - negalėjo, tai Algis užsakė mišias šv.
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tuvos valstybės vėliava. Tikimasi, kad 
Seimas per vėlesnę sesiją priims šio 
įstatymo papildymus, kurie įpareigos 
Heraldikos komisiją sukurti istorinės 
vėliavos etaloną, o jį patvirtinus senoji 
vėliava vėl galės būti naudojama.

Mokslininkai tikisi, kad Lietuvos 
istorinė vėliava ant valstybinių institucijų 
pastatų ir šalies atstovybių užsienyje 
plevėsuos jau 2009-aisiais - Lietuvos var
do paminėjimo tūkstantmečio proga.

„Tačiau atsiradus galimybei, galbūt, kai 
bus ruošiama nauja Konstitucijos redak
cija, reikėtų įvardyti trispalvę kaip tau
tinę, o raudoną su Vyčiu centre kaip 
valstybės vėliavą“. - ragino E. Rimša.

Kaip atsirado tautinės vėliavos?
Visos tautinės vėliavos yra juostuo

tos. Viena pirmųjų trispalvių juostuotų 
vėliavų - Nyderlandų karalystės, atsirado 
1572 m. Tai pati seniausia iki šiol naudo
jama trispalvė vėliava. Tačiau Nyderlandų 
vėliava didelės reikšmė Europoje neturėjo.

Masiškai trispalvės juostuotos vėliavos 
kaip tautinės imtos kurti po Didžiosios 
Prancūzijos revoliucijos. Prancūzija buvo 
demokratijos pradininkė tuometėje Eu
ropoje, ir 1794 m. įteisinta jos vėliava 
tapo pavyzdžiu kitoms besikuriančioms 
nacionalinėms valstybėms ir išsivadavimo 
iš imperijų jungo siekiančioms tautoms. 
Dauguma Europos trispalvių juostuotų 
vėliavų buvo sukurta XIX a.

Kaip buvo sukurta trispalvė?
Pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose 

lietuvių vėliava paminėta XIV a. pabaigoje 
- Vygando Marburgiečio kronikoje 
aprašant 1337 m. kryžiuočių kautynes su 
lietuviais prie Bajerburgo pilies (Veliuo
na). Tačiau nenurodyta, kaip ji atrodė.

XV a. Jano Dhtgoszo istorijoje, kalbant 
apie Žalgirio mūšį 1410 m, minima, jog

Kazimiero bažnyčioje. Suradau kun. 
Saulaitį, mielai sutiko atlaikyti mišias už 
Kristiną.

Kadangi Lietuvoje tuo metu buvo Joana 
Vaičiulaitienė, tai pakvietėm ją į pamal
das. Po Antano Vaičiulaičio mirties 1992 
m., Joana su dukrom buvo įsteigusi jo 
vardo literatūrinę premiją ir kasmet per 
Antanines (birželio 13-tą) atvažiuodavo jos 
įteikti. Šiaip, išskyrus šeimos narius, kvie- 
tėm tik jaunuosius Striaukus iš Beržoro, 
kurie pažinojo Kristiną.

20-tą birželio iš ryto nuvažiavom į gė
lių turgų, pirkom gėlių ir nuvažiavom į 
bažnyčią papuošti altoriaus. Seselės, ku
rios ten viską tvarko, man pasiūlė skaityti 
skaitinį. Paskaičius! tekstą, aš net apsi
verkiau - taip jis tiko Kristinai.

Mišių metu giedojo nedidelė grupelė 
dainininkų su kanklėmis. Jų liaudiškas 
giedojimas buvo nepaprastai gražus ir 
jaudinantis. Po mišių nedidelis mūsų 
būrelis nuėjom pas Gabrius. Pakalbėjom 
apie Kristiną.

Kai širdis pasakys: “Čia!”
Jau anais metais būdama Pašekščiuo- 

se, pusseserės Julytės kieme mačiau sto
vintį “karavaną”, kuriame gyveno vokie
čių pora, Doris ir Rudi. Tai buvo pagy
venčiau į pensiją išėję žmonės, kurie nu
tarė savo patogiu karavanu keliauti po 
Europą ir galutinai apsistoti ten, kur jiems 
širdis pasakys: “Čia”. Bekeliaudami jie 
užklydo ir į Kauną, kur turėjo pažįstamą. 
Pažįstamas gyveno pačiame mieste, ka
ravanui vietos neturėjo ir pasiūlė jiems 
apsistoti Perkūno alėjoje, mano pussese
rių namų kieme. Ten jie ir apsistojo, nie
kam nekliudė, patys virėsi, tvarkėsi ir po 
truputį susidraugavo su Jone ir Julyte. 
Vasarą, šeimoms kraustantis į Pašekščius, 
Julytė pasiūlė ir jiems tenai nuvažiuoti. 
Jie ir apsistojo prie Julytės namų. Vieti
niai vaikai jiems atnešdavo parduoti uo
gų, grybų, žuvies.

Šį kartą, kai nuvažiavom švęsti Joni

Vytautas atsivedė 40 lietuvių pulkų, visi 
turėjo raudonas vėliavas. 30 lietuvių pul
kų tada turėjo raudonas vėliavas, su cen
tre vaizduojamu baltu raiteliu ant bėro, 
juodo ar obuolmušio žirgo; 10 pulkų - su 
Gediminaičių stulpais.

Manoma, kad vėliavas, su vaizduoja
mais Gediminaičių stulpais, turėjo iš Vy
tauto tėvonijos -Trakų žemės -atvykę pul
kai. O vėliavos, kuriose buvo vaizduojamas 
raitelis, priklausė pulkams iš kitų Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) žemių.

Vėlesniuose istoriniuose šaltiniuose 
kaip LDK vėliava apibūdinamas raudonas 
audeklas su baltu raiteliu abiejose pusėse. 
Tokia LDK vėliava išliko iki pat XVIII a. 
pabaigos.

Didžiajame Vilniaus Seime 1905 m. 
Jonas Basanavičius pasiūlė I Jetuvos tautine 
vėliava pripažinti LDK vėliavą, tačiau šis 
siūlymas daug kam buvo nepriimtinas.

Diskusijos dėl šalies vėliavos Lietuvoje 
buvo atnaujintos tik 1917 m. Lietuvių vi
suomenės veikėjų pasitarime pas J.Basa- 
navičių nutarta vėliavos spalvas rinkti iš 
tautinių spalvų. Ruošiantis Lietuvių konfe
rencijai Vilniuje dailininkas Antanas Žmui
dzinavičius parengė žalios ir raudonos 
spalvų Lietuvos vėliavos projektą.

Tačiau konferencijos dalyviams A. 
Žmuidzinavičiaus pasiūlyta vėliava atro
dė niūri. Per konferenciją buvo parengtas 
dar vienas Lietuvos vėliavos projektas, jo 
autorius - archeologo Tado Daugirdo. Jis 
pasiūlė tarp žalios ir raudonos įvesti plo
ną geltonos spalvos juostą.

Lietuvių konferencija dėl vėliavos ne
apsisprendė, o pavedė tai padaryti specia
liai komisijai, kurią sudarė J.Basanavičius, 
A.Žmuidzinavičius irTDaugirdas. Komi
sijos priimtame Lietuvos vėliavos projekte

Nukelta į 11 psl.

nių, karavano Julytės kieme jau nebe
buvo. Doris ir Rudi širdis pasakė: “Čia!” 
Jie nusipirko apleistą trobelę, ją persta
tė, sumodernino, įsiruošė vandentiekį ir 
vidinį tualetą (su septiniu tanku kieme) - 
vienintelį visame kaime. Prie naujos tro
bos stovėjo gražus lietuviškas kryžius. 
Prieš užsakydami, jie sužinojo, kokie kry
žiai yra charakteringi toms apylinkėms. Jų 
sūnus vedė Pašekščių kaimo mergaitę ir 
gyveno Vokietijoje, bet vis aplankydavo 
tėvus.

Pašekščiuose, kaip paprastai, gryba- 
vom, uogavom, maudėmės. Kaime jau bu
vo ir daugiau miestiečių nupirktų namų. 
Pietavom visi pas Jone, o vakare jos žen
tas Rolandas kepė šašlikus. Pradėjus tem
ti jaunimas iškeliavo į Joninių vakaronę į 
vilas prie ežero, o mes susikūrėm lauželį, 
vaišinomės ir dainavom mūsų bobutės 
dainą “Du gaigalėliai plaukė...”.

Kitą dieną mus pietų pasikvietė Doris 
ir Rudi. Tame nuskurdusiame kaime, kur 
niekas nesirūpino etiketu, jie vis dėlto 
atsivežė savo vokišką kultūrą. Stalas buvo 
padengtas “miestiškai” - atskiros lėkštės 
užkandai, sriubai ir antram (šiaip šeimose 
dažniausiai viskas valgoma iš tos pačios 
lėkštės - Lietuvoj striubos lėkštės plačios 
ir negilios); gražūs stalo įrankiai ir scr- 
victėlės. Kiekvienas valgis mums buvo 
staigmena - matyt, kokie vokiški recep
tai, bet labai gardūs. Kalbėjome vokiškai, 
kas geriau, kas silpniau, bet susikalbėjom. 
Vakare pas Jonę atvažiavo vyresnieji anū
kai su partneriais. Vėl vaišės - kava, 
pyragai.

Julytė man pasakojo, kad kai Doris 
pirmą kartą buvo pakviesta pietauti su jų 
šeima, pavalgius sriubą ji tuoj surinko vi
sas lėkštes ir nunešė j virtuvę. Julytė nė 
ncmirktelėjus visiems atnešė plokščias 
lėkštes antrajam valgiui. Nuo to laiko, 
jeigu Doris pakviesta, visi valgo iš dviejų 
lėkščių.

Tęsinys kitame MP nr.
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Pamirštoji Lietuvos pergalių vėliava
Atkelta iš 10 psl.
buvo trys vieno pločio horizontalios juos
tos - geltona, žalia, raudona. 1918 m. 
Lietuvos Taryba projektą patvirtino. Kar
tu Taryba patvirtino ir istorinę vėliavą, 
kurios vienoje pusėje vaizduojamas baltas 
raitelis raudoname lauke, o kitoje pusėje - 
Gediminaičių stulpai.

Vis dėlto diskusijos dėl Lietuvos vals
tybės vėliavos tada nesibaigė, nes gelto
nos, žalios, raudonos spalvų derinys heral
dikos požiūriu buvo netinkamas. Buvo 
parengti du naujų - baltos, raudonos, gel
tonos - spalvų vėliavų projektai. 1940 m. 
gegužę Valstybės herbo komisija buvo 
nutarusi pateikti šj projektą prezidentui. 
Tačiau sumanymas nebuvo įgyvendintas 

Padėka
LB Spaudos Sąjungos Valdyba nuoširdžiai dėkoja A. Kasperiūnui ir K. 

A. Zdaniui, a. a. Onos Lizos Veteikienės testamento vykdyto
jams, už $225 auką iš jos palikimo “Mūsų Pastogei” paremti.

dėl šalies okupacijos ir aneksijos.
1988 m. vasarą visuomenės disidentų 

organizacijos, taip pat Lietuvos persi
tvarkymo sąjūdis (vėliau - Sąjūdis) ėmė 
viešai naudoti geltoną žalią raudoną vė
liavą, kuri buvo laikoma tautine, nes dar 
egzistavo oficiali LTSR raudona balta ža
lia vėliava, kurios kairiajame kampe bu
vo pavaizduotas pjautuvas ir kūjis.

1988 m. lapkritį LTSR Aukščiausioji 
Taryba pakeitė LTSR Konstituciją ir pri
pažino geltonąžalią raudoną vėliavą vals
tybės vėliava. Vėliau šioji valstybės vėliava 
įvardyta ir Konstitucijoje, priimtoje per 
piliečių referendumą.

Jolita Skinulytė.
(“Vilniaus diena”, sutrumpinta)

Iš Redakcijos pašto
Gerb. Redaktore,

Lctterwrittcn by Dr Wallis (MP No. 20, 
27.05.09) regarding Sydney Lithuanian 
Club contain claims which are inaccurate. 
Her and Mr Sliteris’ contribution to the 
Lithuanian Community is well known and 
has never been in question.

In regard to her non-selection to join 
the Board, she was ineligible for 
consideration not being a member at the 
time. She allowed her earlier membership 
to lapse and had to reapply. Although her 
application was approved by the Board, she 
failed to pay her membership. One can 
become a new and remain an old member 
only when the annual membership is paid. 
That is not only in accordance to Articles 
of Association but it is also a legislative 
requirement. I find it most unusual that a 
letter concerning personal matters dealing 
with the Club is signed as Krašto Valdybos 
Pirmininkė. She writes that the new 

directors will have to be approved or 
rejected by Extraordinary General Meeting. 
The Board has the authority to inwitc any 
ordinary financial member to fill a vacancy 
withour requiring members’ approval 
(Clause 20a, Articles of Association). If the 
meeting decides to pass resolution 2, then 
all seven directors will be stood down.

In regard to Mr Sliteris, the Board 
believes that he was an instigator of a 
petition to be signed by members 
requesting for an Extraordinary General 
Meeting to be called where an item on the 
agenda was a resolution to dismiss the 
present Board and elect a new one. < 
Requesting Mr Sliteris to join the Board, 
in which he has no confidence and wants it 
to be stood down, would have created an 
untenable situation in the Board.

Su pagarba Venta Protas
President

Sydney Lithuanian Club

Keliaujančių į Lietuvą žiniai
Artėjant didžiajai Lietuvos Tūkstantmečio šventei, gausus būrys Australijos lietuvių 

dalyvaus šventiniuose, kultūriniuose ir sporto renginiuose Lietuvoje. Noriu pasidalinti 
žiniomis apie Australijos Jungtinio Choro ir Viktorijos Valstijos Jungtinės šokių gru
pės koncertinę kelionę j Dainų ir Šokių Šventę 2009 m. “AMŽIŲ SUTARTINĖ”.

Birželio 22 d. (pirmad.) šokėjai išvyksta į Zarasus. Ten praleis kelias dienas ir birželio 
25 d.(ketvirtad.) 11 vai. ryto dalyvaus bendroje repeticijoje jau su choristais Panevėžyje.

Choristai iš Vilniaus į Panevėžį išvyks ketvirtad., birželio 24 d., 9.30 ryto. Pakeliui 
aplankys Molėtus, Anykščių Arklių muziejų, Puntuką, Baranausko muziejų. Į Panevėžį 
atvyks pavakary ir ten pasiliks nakvynei.

Birželio 25 d. (ketvirtad.) 11 vai. ryto vyks bendra repeticija su šokėjais. 18 vai. - 
Koncertas Panevėžio muzikiniame teatre. Po koncerto dar viena nakvynė Panevėžyje.

Birželio 26 d. (penktad.) 930 vai. ryto koncertinė grupė išvyks iš Panevėžio j 
Punską. Lenkijoje. Ekskursinė kelionė vyks pro Šiaulius, Kryžių kalną. Kauną iki Seinų. 
Lenkijoje. Choristai apsistos nakvynei Seinų Lietuvių Namuose.

Birželio 27 d., šeštadienį, vyks bendra repeticija ir koncertas Punske.
Birželio 28 d., sekmadienį, koncertinė grupė dalyvaus Lietuviškų ansamblių 

sąskrydyje Burbiškėsc, prie Galaduso ežero. (Tiksliai nežinoma, kada vyks ekskursija 
autobusu po Seinų - Punsko kraštą,bet tokia ekskursija bus).

Birželio29 d., pirmadienį, vyks kelionė iš Punsko į Vilnių pro Grūto parką ir Trakus. 
Numatyta sugrįžti į Vilnių, į Vivulskio bendrabutį apie I8/I9val.

PASTABA: Per ekskursijas kiekvienas susimoka įėjimo mokesčius.
Liepos 1 d., trečiadienį, Šokių šventės repeticijų pradžia šokėjams “Žalgirio” stadione.
Vilniuje dar vyks Ansamblių vakaras - METAI - Kalnų parke ir Folkloro diena - 

Sereikiškių parke. Kadangi mūsų tarpe nėra dalyvaujančių šiuose renginiuose, smulkes
nės informacijos neturime.

Liepos 4 d., šeštadienį presides Dainų šventės, pavadintos “Tūkstančio aušrų dai
nos Lietuvai”. Repeticijų pradžia Vingio parke.

Liepos 5 d., sekmadienį - ŠOKIŲ DIENA “Žalgirio” stadione.
Liepos 6 d., pirmadienį - DAINŲ DIENA Vingio parke.
Choristams apgyvendinimas Vivulskio 36 nuo repeticijų dienos iki Dainų dienos 

nemokamas. Kitomis dienomis reikes mokėti už parą po 40 Lt asmeniui.
Pateikė Jadvyga Dambrauskienė pagal I Icnriko Antanaičio informaciją

Keliaujančiųjų į Lietuvą dėmesiui!
Pirmadienį, liepos 6 dieną, Tėvai jėzuitai, Vilniaus jėzuitų gimnazijos bendruomenė 

ir Baltijos jėzuitų plėtros taryba kviečia visus į renginį:
10.30 vai. ryto - šv. Mišios Šv. Kazimiero bažnyčioje Vilniuje.
Giedos jungtinis „Dainavos” (Čikaga, vad. D. Polikaitis) ir 
Vilniaus jėzuitų gimnazijos jaunimo (vad. L. Abaris) choras. 
1130 vai. ryto - ekskursija po Vilniaus jėzuitų gimnaziją.
12.00 vai., vidudienį - priešpiečiai (Dainų šventės eitynės prasidės 2 v.p.p.).
Esate nuoširdžiai laukiami!
Tel. pasiteiravimui: (630)243-6234 (Baltijos jėzuitų plėtros raštinė Izmont, II, JAV).

Australijos lietuviai sportininkai dalyvausVHI Pasaulio 
Lietuvių Sporto Žaidynių šiose sporto šakose

Biliardas - Pulo klubas “Kuba”, birželio 27 ir 28 dienomis. Architektų g. 152, Vilnius.
Golfas - Sostinių golfo klubas, birželio 26 ir 27 dienomis. Pipiriškių k., Pastrėvės 

sen., Elektrėnų sav.
Krepšinis (jauniai, suagusieji, veteranai) birželio 26,27 ir 28 dienomis. Dar neaiškios 

sporto bazės.
Plaukimas - “Lazdynų laisvalaikio centro” baseinas, birželio 27 dieną. Erfurto g. 13, 

Vilnius.
Stalo tenisas (jauniai, suaugusieji, veteranai) birželio26,27 ir 28 dienomis. “Tauro” 

sporto mokykla. Žygio g. 46, Vilnius, (10.00- 20.00 vai.)
Tenisas (jauniai, suaugusieji, veteranai) birželio 26,27 ir 28 dienomis. V. Gerulaičio 

teniso akademija, Ąžuolyno g. 7, Vilnius; Teniso kortai, Sereikiškių parkas, Maironio g. 
Vilnius. Informaciją pateikė Jeronimas Belkus
s. ALFAS pirmininkas

Gerb. Redaktore,
Girdint žmones rūpinantis, kad Syd- 

nėjaus Lietuvių Klubui gresia bankrotas ir 
perskaičius dr. Angonitos Wallis laišką 
Redakcijai (“M.P” nr. 20), aš irgi labai nu
stebau, kad dabartiniai Sydnejaus Lietuvių 
Klubo direktoriai atmetė Viktoro Šliterio 
ir dr. Angonitos Wallis pareiškimus tapti 
Klubo direktoriais.

Viktoras Sliteris Sydnėjujc yra žino
mas kaip sumanus ir pasiturintis biznie-

Gerb. Redaktore,
Labai nustebau praeitame “M.P.” nu

meryje pamatęs skelbimą apie Klubo na
rių ypatingą susirinkimą. Taip pat mane 
nustebino ir lygiai tuo pat metu pasirodęs 
ALB Krašto Valdybos pirmininkės laiškas.

Kaip tik dabar, kai daug Klubo narių 
išvyksta švęsti Lietuvos Tūkstantmetį, to
kiu blogu laiku staiga buvo užmesta ši ne
paaiškinta rezoliucija. Atrodo, tuomi yra 
siekiama atstatyti Direktorių Valdybą-lyg 
tai už nckompetcnciją - nors pusė iš jų sa
vo pareigas pradėjo (ar iš naujo pradėjo) 
tik prieš kelias savaites. Neskaičiau nie
ko. kas paaiškintų, kaip naujoji Valdyba iš
spręs tikrai realias Klubo problemas.

Pagal Rezoliucijos formatą atrodo, 
kad peticiją pasirašiusieji suprato daugiau 
apie teisę, negu aš suprantu-jei jie iš tikro 

rius. Jis ilgus metus čia dirbo kaip Lietu
vos Respublikos Garbės generalinis kon
sulas. taip pat buvo veiklus ir Australijos 
1 .ie tuvių Bendruomenėje - be jokio finan
sinio atlyginimo. Dr. Angonila Wallis sėk
mingai dirbo savo profesijoje kaip dantų 
gydytoja.

Man sunku suprasti, kodėl dabartiniai 
Klubo direktoriai pasirinko visai kitus!

Su pagarba,
Vincas Binkis

suprato, už ką pasirašo. Aš tikiuosi, kad Di
rektorių Valdybai užteks laiko išsiuntinėti 
nariams kitą nepriklausomą teisinį raštą 
apie rezoliucijos teisėtumą ir rezultatus.

Taip pat esu labai nusivylęs, kad dėl 
jau užsakytų bilietų ar išvažiavimo, ypa
tingame Klubo susirinkime negalės da
lyvauti tokie pirmieji nariai (foundation 
members) kaip Kastytis Stašionis ir aš pats, 
su žmonomis, ir ypač dabartinio Klubo 
įkūrimo varomoji jėga Alis Migus, irgi su 
žmona, lai yra vienintelė šio mano laiško 
priežastis.

As nuoširdžiai tikiuosi, kad tie. kurie 
susirinkime dalyvaus, žinos kaip atsakyti. 
Tiek nedaug asmenų jau niekados netu
rės galimybės nuspręsti lokį svarbų da
lyką. Su pagarba,

Laurie Cox (Club badge No.29)

Padėka poniai Aliutei Karazijienei
Turėjau garbę pirmą kartą susipažinti, 

nors ne asmeniškai, su ponia Aliute Ka- 
rajiziene 1951 metais. Tai buvo maždaug 
prieš 58-erius metus.

Mūsų šeimai buvo skirta gyventi prie 
Harvey miestelio, pietinėje Vakarų Aus
tralijos dalyje. Ten lietuvių nebuvo ir aš 
jaučiausi vieniša. Norėdama susirašinėti 
su kuo nors savo gimtąją kalba, parašiau 
laišką į „Australijos Lietuvį“, kuris buvo 
redaguojams ar leidžiamas kažkur Pietų 
Australijos dykumose. Dar tais laikais 
„Mūsų Pastogės“ ir „Tėviškės Aidų“ nebu
vo. Tuoj pat gavau gražų atsakymą iš po
nios Karazijienės ir adresą vienos mergai
tės, taip pat norinčios susirašinėti.

Toliau kuriantis lietuviams Australijo
je, nebuvo įmanoma nepastebėti plačią

ponios Karajizienės veiklą Lietuvių Ben
druomenėje. Jos veikla lie tuvių tarpe net 
ir po 60 metų yra nesustojus. Ji neseniai 
su ponia Lilija Kozlovskiene (dvi veiklios 
moterys) įkūrė taip vadinamą „ENTU- 
ZIASCIŲ“ būrelį Melbourne. Tas būrelis 
turi tik dvi nares. Tai yra ponios - Ka
razijienė ir Kozlovskiene. Tos dvi narės 
per keletą metų stipriai „sujudino“ jau 
galima sakyti dalinai apsnūdusią lietuvių 
veiklą Melbourne. Net ir mano anūkės 
džiaugėsi galėdamos dalyvauti jų sukur
tame Lietuvos istorijos pobūdžio kon
kurse Melbourne Lietuvių Klube

Ačiū, gerbiamoji ponia Karajizicne, už 
Jūsų įdėtą darbą. Lietuvių Bendruomenės 
gyvenimas būtų daug pilkesnis be Jūsų.

Nijolė Kairaitienė

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame sydnėjiškiui Dimitrijui Kraucevičiui už geranorišką 

pagalbą ir 50 dolerių auką ALB.
ALB Krašto Valdyba

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

Musų Pastogė Nr. 21, 2009.06.03; psl. 11

11



Notice of
EXTRAORDINARY MEETING

of Lithuanian Club Ltd.
Members arc notified that an Extraordinary General Meeting of Lithuanian 

Club Limited will be held at 16-20 Meridilh Street Bankstown at 2.00 pm on 
Saturday 13 .lune 2009 to consider the following special resolutions:

1. That the Extraordinary General Meeting be treated as and have the same 
agenda as required at an Annual General Meeting including the items of business 
required by Clause 31 of Articles of Association and that to the extent necessary the 
Articles of Association be waived to permit this to occur.

2. That (as required at a General Meeting) the present Board of Directors 
stand down and that there be an election of Directors for a period of one year from 
nominations received by the Secretary following issue of a Notice of meeting to 
the members together with other general business.

In the event that special resolutions 1 &2 are passed there will be an election of 
Directors and members are invited to send provisional nominations for the position 
of directors to the Secretary in writing. It is intended to ask the meeting to resolve 
that anytime limits be waived which would prevent the meeting from proceeding, 
or which would prevent nominations of Directors being received.

Garry PENHALL, Secretary

Sekmadienį, birželio 7 dienų, 2 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klube bus paminėti

Lietuviai už spygliuotų vielų
Paminėjimų pantošė: Algis Bučinskas.
Skaitovai: A. Abramienė, J. Barila, J. Šarkauskas,

V. Šliogeris.
Dainuos: “Atspindys”.
Garsu rūpinsis Kajus Kazokas.
Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

Sydnėjaus Bibliotekos Bičiulių Būrelis

Išvežimų minėjimas Melbourne
Sekmadienį, birželio 14 dienų, 2 vai. po pietų Melbourne Lietuvių Namų 

Teatro salėje minėsime Gedulo ir Vilties Dienų.
Maloniai kviečiame visus gausiai dalyvauti.

ALB Melbourne Apylinkės Valdyba

Sydnėjaus Lietuvių Klubas ,
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

Tel.: (02) 9708 1414 E-mail: contactus@litbuanianclub.org.au 
www.litliuanianchib.org.au

Klubo darbo valandos:
Nuo antradienio iki penktadienio Klubas dirba nuo 12 vai. dienos
Sekmadieniais Klubas dirba nuo 12 vai. dienos.
Šeštadieniais - privatūs renginiai.
Šermenys pagal reikalų gali būti rengiami bet kurių dienų.

Klubo restoranas The Little Omon” dirba: 
antradieniais — penktadieniais: «

pietūs 12 vai. dienos-2.30 vai. p.p. 
vakarienė 5.30 vai. p.p. - 8.30 vai. p.p.

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

Skambinkite: ALVYDAI mob. tek: 0422 655 902

Kortų žaidimas “Teksaso Pokeris” vyksta penktadieniais, 
7 vai. p.p. Galite laimėti piniginius prizus. Prizas — $2,000.

Karaoke kiekvieno penktadienio vakarų (nuo 7 vai. vakaro).

Biliardo varžybos Klube vyksta ketvirtadieniais nuo 7 vai. p.p. 
Kreipkitės į Petrų Burokų mob. tek: 0424 725106.
Laukiame gausaus dalyvių būrio.

Šiais metais minint Lietuvos Tūkstantmetį, Sydnėjaus Lietuvių Klubas 
kviečia Klubo narius bei jų šeimas padovanoti augalų su puodu. 
Kai lankysitės Klube, galėsite pažiūrėti, kaip Jūsų augalas auga ir bujoja. Tas 
puodas su augalu turės Jūsų šeimos įrašą ir metus, kada Jūs jį padovanojo! 
Klubui. Kaina būtų $200. Norintys padaryti tokių dovanų, prašomi kreiptis j 
Klubo Administracijų arba Jadvygą Burokienę lel.: 9522 8275.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Sydney Lithuanian Information Centre ( 5LIC ) now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@slic.org.au

Jungtinis Baltų Komitetas
maloniai kviečia visus dalyvauti

Sibiro Trėmimų Minėjime, 
kuris įvyks sekmadienį, birželio 14 dienų, 2 vai. po pietų, 

Latvių Namuose, 32 Parnell Street, Stratlilield.
Paskaitą skaitys teisininkė Ginta Viliūnaitė.
Meninėje programos dalyje pasirodys Sydnėjaus Lietuvių choras “Daina”.

Pabaltiečių Trėmimų Minėjimas Canberroje
Trėmimų Minėjimas įvyks sekmadienį, birželio 14 dienų, 2 vai. p.p. Lenkų 

Klube, David Street, Turner.
Šia proga paskaitų skaitys dr. Juris Reinfelds (Professor at the 

University of Wollongong). Po trumpos meninės programos seks vaišės.
Canbcrros Lietuvių Bendruomenės Sąjunga

Airfares To Vilnius & Other EU Cities
Discounted airfares to Vilnius and to other major 

European Cities are starting from $1,580.00 + taxes.
To book these low cost flights please contact our friendly stall'for prompt, 
professional service.

Dial 1800 888 386 for your call to Estours Travel

ESTOURS TRAVEL
38 Murray Rd., Corriinal East NSW 2518

Tel.: ( 02) 4284 1688 & 1800 888 386 Fax.: (02) 4284 7823
E-mail: Vilnius@estours-travel.com.au

Website: www.estours-travel.com.au
Licence 2TA002609 ABN 45 003 084 857

Trėmimų minėjimas Hobarte
ALB Hobarto Apylinkės Valdyba praneša, kad sekmadienį, birželio 14 dienų, 

10 vai. ryto, Šv. Petro liuteronų bažnyčioje, Davie Street, įvyks Baltijos tautų 
tremtinių į Sibirą minėjimas.

Prašome dalyvius atnešti po lėkštę užkandžių bendroms vaišėm.

World Lithuanian Games Raffle Results
1st Prize - $5000 Travel Voucher.

Ticket No. 08660 L. Bungarda (Geelong).
2nd Prize - $2000 Retail Voucher (Ray’s Outdoors).

Ticket No. 16439 R. Liniauskas (Sydney).
3rd Prize- $1000 Retail Voucher (Rebel Sports).

Ticket No. 01709 P. Ramia (Geelong).
4th Prize- 2 Dozen bottles De Lisio Wines (SA).

Ticket No. 20437 Alytė Crichton (Sydney).
Tickets drawn by Tara Andriejūnas, Marisa Hack, Daina Dičiūnas, Venta Protas. 
Main prize drawn by Jacintą Ankus.

Jerry Belkus, ALFAS President
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