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Pabaltiečių trėmimų minėjimas Canberroje

Šių metų birželio 13 dieną Canberroje, Ixnkų Klube, lietuviai, kartu su latviais ir es
tais, paminėjo baisiuosius pabaltiečių trėmimus. Plačiau apie minėjimą skaitykite “M.R” 
psl. 3. Nuotraukoje iš kairės: latvių bendruomenės pirmininkas Eriks Ingevics, estų 
bendruomenės pirmininkė Reet Bergman, dr. Janis Priedkalns ir Canberros lietuvių 
bendruomenės pirmininkas Jonas Mockūnas.

Gerbiamieji Australijos lietuviai,
Sveikiname Jus iškilios istorinės šventės - Mindau

go karūnavimo. Valstybės dienos - proga. Sveikiname 
kiekvieną lietuvį, ir su dėkingumu bei pagarba prisi
mename visus, kurie siekė Lietuvos laisvės, savo dar
bais ją saugojo ir gynė per visą jos gyvavimo istoriją, 
išeivijoje.

Valstybės diena kiekvieną iš mūsų kviečia pažvelgti
į Lietuvos nueitą kelią ir apmąstyti, kokios buvo ir yra to kelio gairės. Žiauriomis 
istorinėmis sąlygomis pradėta kurti Mindaugo valstybė, vėliau stiprinta kitų 
valdovų bei ginta ir saugota mūsų protėvių, atlaikė žudynes ir naikinimus, 
priespaudą ir okupacijas, ne vieną bandymą supriešinti, nutautinti, sunaikinti. 
Lietuvos valstybės egzistavimas šiandien - ne vizija ir troškimas, o faktas. Jis 
liudija, kad visus tuos šimtmečius žmonės suvokė laisvės, valstybės ir savo tie
sioginį ryšį ir vieningai tuos idealus gynė.

Nuoširdžiai sveikiname visus Jus gražios ir prasmingos Valstybės šventės 
Mindaugo karūnavimo dienos proga.

ALB Krašto Valdyba

VD^tata9 Lietuvos įvykių apžvalga

Paroda - „Po 
raudonąja 
žvaigžde” 
Istorinėje Lie

tuvos respublikos 
prezidentūroje 
Kaune veikia pa
roda, skirta Lietu
vos okupacijos 
70-mečiui pami

nėti: “Po raudonąja žvaigžde: Lietuvos 
dailė 1940-1941 m.” Nors, pasak parodos 
kuratorės dr. Giedrės Jankevičiūtės, “kiek 
neįprasta parodą skirti vienų metų dailei, 
vis dėlto, atėjus į ekspozicijų sales, akivaiz
du, kad to pakanka norint pamatyti, kaip 
veikė sovietinės propagandos mechaniz
mas”. Didžioji dauguma parodos-popieri
niai eksponatai: plakatai, agitaciniai šūkiai, 
knygos, žurnalai, laikraščių reprodukcijos 
ir šiek tiek tapybos darbų.

J. Marcinkevičiaus „Katedra“ 
Kauno pilyje

Penktadienio vakarą, liepos 3d., Kauno 
pilyje įvyko įspūdingas renginys - klasika 
tapusi Justino Marcinkevičiaus drama 
“Katedra”. Šis Vytauto Rumšo režisuotas 
spektaklis yra skirtas Valstybės dienai pa
minėti. Pasak V. Rumšo, tai yra “spektaklis, 
verčiantis susikaupti ir pamąstyti, ar kilnus 
tikslas pateisina priemones, koks pareigos 
ir asmenybės laisvės santykis, kokie idea
lai gali būti atrama žmogaus gyvenime”. J. 
Marcinkevičius apie šią savo dramą yra 
pasakęs: “Visu šiuo darbu norėjau parody
ti, per kokį vargą ir skausmą dygo mūsų 
šaknys, kaip sunkiai gimė pirmosios mūsų 
nacionalinio gyvenimo formos - valstybė, 
raštas, menas”.

Kaune - “Shopping Festival”
Kauno prekybos ir pramogų centras 

“Akropolis” rengia tarptautinį apsipirki
mo (angį, shopping) festivalį. Organi
zatoriai žada įspūdingą programą ir tu
ristų antplūdį Kaune. Kauno “Akropolis” 
užsienio žiniasklaidoje jau prieš kelias 
savaites pradėjo skelbti apie tarptautinį 
apsipirkimo festivalį “Akropolis Kaunas 
Grand Shopping Festival 2010”. Pra
nešama, jog jis vyks liepos 9-12 dienomis 
ir nuo šiol bus rengiamas kasmet. Tikimasi, 
jog daugiausia į Kauną suplauks vadi
namųjų “šopoholikų” iš Baltijos šalių, 
Lenkijos, Kaliningrado srities ir Baltaru
sijos. Taip pat skelbiama, kad apie 300 ben
drovių iš Lietuvos, Estijos, Latvijos, Vo
kietijos, Izraelio ir Čekijos “Akropolio” 
svečiams siūlys nuolaidų, staigmenų bei 
pramogų. Tris dienas prekėms bus taiko
mos nuo 30% iki 90% nuolaidos. Pabrė
žiama, kad lankytojai bus aptarnaujami 
rusų bei anglų kalbomis.

Milžiniškų statybų planai
Prasidėjus naujos atominės statyboms 

trijų Baltijos šalių verslas galės preten
duoti į maždaug 1.2 mlrd. eurų vertės už
sakymus. Didžiausias galimybes turi sta
tybos įmonės - jos galėtų tikėtis atlikti 560 
mln. eurų vertės darbų. Dabar rengiama 
studija, kurios tikslas - įvertinti Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos verslo galimybes daly
vauti naujosios atominės elektrinės (AE) 
statybos projekte. Jau baigtas pirmasis 
etapas. Lietuvos, Latvijos ir Estijos įmo
nėms buvo išsiųsta 1000 anketų, į jas atsakė 
daugiau kaip 300 bendrovių. Lietuvos 
verslas parodė didesnį susidomėjimą nei

Nukelta į 2 psl.

Brangūs pasaulio lietuviai,
sveikinu Jus Valstybės Dienos proga - pirmojo 

Lietuvos valdovo Mindaugo karūnavimo diena.
Lietuvai brangus kiekvienas lietuvis, jo ryšys su 

gimtąja žeme. Mūsų, lietuvių, daug, bet mes 
stiprūs ir vieningi, puoselėdami savo kultūrą, 
didžiuodamiesi savo istorija ir paveldu, išlaiky
dami savo papročius ir kalbą, taip įtvirtindami 
pasaulio lietuvio sąvoką - mūsų bendravimo pa
grindą. Tik visi drauge, sutelkę visas pastangas, 
galėsime sukurti klestinčią I Jetuvą, kurioje žmogus
ir jo gerovė būtų didžiausia vertybė. I Jetuva - tai mūsų jėga ir mūsų ateitis. Tik 
visi kartu išliksime pasaulyje ir išsaugosime savo nacionalinį orumą ir tapatumą.

Šiemet minime dar vieną iškilią istorinę datą - Žalgirio mūšio 600-ąsias 
metines. Mūšio, kuris neleido sunaikinti Lietuvos ir įtvirtino ją tarp stiprių ir 
galingų Europos valstybių. Mums brangi ir 20-ųjų atkurto valstybingumo meti
nių data. Šį laikotarpį, kupiną išbandymų, mūsų tauta garbingai atlaikė ir toliau 
stiprina Lietuvą, įtvirtindama ją Europos Sąjungoje bei pasaulyje.

Dirbkime Lietuvai, ir Lietuva tebūna kiekvieno mūsų širdyje.
Mieli pasaulio lietuviai, kur begyventume, susitelkime Lietuvos labui. Tegu 

džiaugiasi lietuvis, sutikęs lietuvį, tegu santarvė lydi mūsų veiksmus.
Lietuvos Respublikos Prezidentė

Dalia Grybauskaitė
2010 m. liepos 6 d., Vilnius

Valstybės dieną pasaulį apskries „Tautiška giesmė
LR Užsienio reikalų ministerija kvie

čia visus Lietuvos gyventojus ir užsienio 
lietuvius liepos 6-ąją-Valstybės dieną - 
21 vai. vietos laiku susiburti ir kartų su
giedoti „Tautišką giesmę“. Tokiu būdu įvai
riuose kraštuose esantys lietuviai kelioms 
minutėms taps dalimi gyvos balsų gran
dinės, kuri apjuos visą pasaulį.

„Visus pasaulio lietuvius kviečiu lie
pos 6-ąją vieningai giedoti „Tautišką 
giesmę“, ir tegul Žalgirio mūšio didybė ir 
protėvių žygdarbiai mus įkvepia telktis, 
puoselėti tarpusavio ryšius ir kartu kurti 
Ateities Lietuvą”, - rašoma Lietuvos už
sienio reikalų ministro Audroniaus Ažu
balio laiške užsienio lietuviams.

Pasak ministro, artėjanti Valstybės (Lie
tuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) 
diena ir Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių 
išvakarės yra „Lietuvos valstybingumo 
simbolių ir mūsų tautos istorijos didybės 
pripildytas metas”. „Parodykime pasauliui 
lietuvių tautos vienybę, pasididžiavimą 

savo Tėvyne ir pasistenkime, kad praėju
siais metais gimusi iniciatyva taptų naujo 
Lietuvos tūkstantmečio tradicija“, - 
teigiama A.Ažubalio kvietime.

„Tautiškos giesmės“ giedojimo akimir
kas galima įamžinti vaizdo kamera ir 
vaizdo įrašą įkelti į idėjos sumanytojos ir 
koordinatorės pilietinės iniciatyvos „Lie
tuva, Tėvyne mūsų“ tarnybinę stotį adresu 
http://tautiskagiesme.balt.net. Iš gautos 
med • iagos bus sumontuotas vaizdo klipas.

Kartu giedoti „Tautišką giesmę“ viso 
pasaulio lietuviai pirmą kartą buvo pa
kviesti praėjusių metų liepos 5 d., švenčiant 
Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetį. 
Lietuvos himną giedojo lietuviai 56 pa
saulio vietose. Vaizdo įrašas, kuriame įam
žintos ęios akimirkos, saugomas Lietuvos 
nacionaliniame muziejuje.

Daugiau informacijos: tel. 8 5 240 0460 
arba ei. paštu grazina@ambersail.lt.

URM Informacijos ir 
viešųjų ryšių departamentas
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Trumpai iš visur
♦ Kinijos pietvakarinėje dalyje birželio 
28 d. liūčių sukelta žemės nuošliauža 
užgriuvo daugiau nei 100 žmonių. Naujie
nų agentūra “Xinhua” pranešė, kad 
Guidžou provincijos Dadžai gyvenvietėje 
vyksta gelbėjimo darbai, kuriuos, anot 
vietos pareigūno, labai apsunkina nesi
liaujantis lietus. “Po žemės nuošliauža 
palaidoti ar įkalinti 107 žmonės iš 37 
šeimų”.
♦ Irako sostinėje Bagdade per vieną iš
puolį žuvo dvi civilės ir žvalgybos kari
ninkas, kitoje vietoje mėgindami nukenks
minti bombą mirtinai susisprogdino du 
policininkaii. Grupei nenustatytų ginkluo
tų vyrų įsiveržus į namą sunitų rajone 
Bagdado pietuose, žuvo dvi moterys, dar 
keturi sužeisti, iš pastarųjų - dvi moterys. 
Kitame sostines rajone, Hartijoje, buvo 
susprogdinta magnetinė bomba, pritaisyta 
prie vieno žvalgybos karininko automo
bilio, - žuvo karininkas, dar keturi praeiviai 
buvo sužeisti.
Miesto centre, šeicho Omaro gatvėje žu
vo du policininkai, dar keturi sužeisti, kai 
buvo mėginama išminuoti pakelės miną, 
pažymėjo policija ir medikai.
♦ Ekonomiškai stipriausių pasaulio vals
tybių lyderiai, ieškantys būdų subalansuo
ti pasaulio ekonomiką, kurią išmušė iš 
vėžių finansų krizė, birželio 27 d. pažadėjo 
sumažinti sparčiai didėjančias skolas. 
Dvidešimties turtingųjų ir sparčiausiai 
besivystančių šalių - Didžiojo dvidešim
tuko (G-20) - lyderiai pažadėjo imtis ko
ordinuotų priemonių dėl vis dar trapaus 
ekonomikos atsigavimo ir skatinti augimą 
bei užtikrinti finansinį stabilumą.
♦ Islandijos premjerė Johanna Sigurdar- 
dottir birželio 27 d. susituokė su savo il
gamete gyvenimo drauge - tam ji ryžosi tą 
pačią dieną, kai įsigaliojo homoseksualių

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.

kaimynai. Visa AE projekto vertė 
priklausomai nuo technologijų gali siekti 
nuo 3 iki 5 mlrd. eurų.
Klaipėdiečiai laimėjo konkursą

Klaipėdoje, AB “Vakarų laivų gamyk
loje”, rudenį bus pradėtas Norvegijos 
kompanijai statyti didžiausias pasaulyje 
dujomis varomas keltas. Konkursą klai
pėdiečiai kartu su norvegais laimėjo pa
siūlę ne pačią žemiausią kainą. Į keltą, 
kurio statyba užtruks daugiau kaip me
tus, tilps 600 keleivių ir 242 lengvieji au
tomobiliai. Tai - vienas stambiausių laivų 
statybos projektų Lietuvoje.

Nuomonių apklausa
Gegužės mėnesį devyni iš dešimties - 

89% - Lietuvos gyventojų buvo tos nuo
monės, kad reikalai Lietuvoje pastaruoju 
metu blogėja. Vienas iš dešimties -10% - 
“Baltijos tyrimų” apklausos dalyvių at
sakė, kad reikalai Lietuvoje iš esmės kryps
ta į gerąją pusę. 1 % respondentų neturėjo 
nuomonės šiuo klausimu.

Kad reikalai šalyje pastaruoju metu po 
truputį gerėja, dažniau nurodė jaunimas 
iki 30 metų, didmiesčių gyventojai, turin
tys aukštąjį išsilavinimą, dešiniųjų politinių 
pažiūrų gyventojai bei tie, kurių šeimos 
mėnesio pajamos yra didžiausios - per 
2,000 litų. Toje pačioje apklausoje gegužę 
vertindami demokratijos situaciją Lietu
voje septyni iš dešimties - 72% - suaugu
sių šalies gyventojų buvo nepatenkinti 
tuo, kaip šalyje veikia demokratija. 
Penktadalis - 20% - teigė esą patenkinti 
demokratijos veikimu. 8% respondentų 
neturėjo nuomonės šiuo klausimu. Labiau
siai demokratijos veikimu Lietuvoje ne

Mūsų Pastogė Nr. 26, 2010.07.07, psl. 2

asmenų santuokas leidžiantis įstatymas. 
67 metų politikė ir rašytoja Jonina Leos- 
dottir oficialiai tapo šeima, kai moterys 
pateikė prašymą jųdviejų santykių statusą 
pakeisti iš civilinės partnerystės į santuo
ką, pranešė Islandijos nacionalinis trans
liuotojas RUV.
♦ Birželio 28 dieną Somalio piratų už
grobtame Singapūro tanklaivyje “Golden 
Blessing” esama pavojingų chemikalų, 
pranešama BBC tinklalapyje.
Tanklaivis gabeno etilenglikolį - skystį, 
naudojamą sintetinio pluošto, dervų, 
tirpiklių, žemos užšalimo temperatūros ir 
hidraulinių skysčių gamyboje. Patekęs į 
žmogaus organizmą etilenglikolis suardo 
kepenis ir žmogus miršta. Atrodo niekas iš 
įgulos, kurią sudaro 19 Kinijos piliečių, 
nenukentėjo.
♦ Jungtinės Valstijos birželio 28 d. prane
šė suėmusios dešimt “slaptas užduotis” 
vykdžiusių asmenų, įtariamų priklausius 
Rusijos šnipų tinklui, kurio veiklą Fe
deralinis tyrimų biuras (FTB) slapta ste
bėjo ilgiau nei dešimtmetį.
Pranešama, kad vienuoliktas įtariamasis 
tebėra laisvėje, tačiau JAV tarnyboms 
pavyko suduoti smūgį agentų tinklui, 
kuriam buvo pavesta slapta įsiskverbti į 
Amerikos politiką formuojančius sluoks
nius ir teikti informaciją Maskvai.
♦ Popiežius Benediktas XVI liepos 1 d. 
paskyrė naują už krikščionių vienybę 
atsakingos tarybos vadovą, pranešė Vati
kanas. Šešiasdešimtmetis Kurt Koch pa
keis kardinolą Walter Kasper, kuris sulau
kęs 75-erių dėl amžiaus cenzo yra privers
tas trauktis iš Popiežiškosios krikščionių 
vienybės vadovo pareigų. Ši taryba atsakinga 
už Katalikų Bažnyčios dialogą su kitomis 
Bažnyčiomis. Kardinolas K. Koch bus vie
nas jauniausių Vatikano tarybų vadovų. q

patenkinti bedarbiai, darbininkai ir pensi
ninkai. Santykinai geriausiai demokratiją 
šalyje vertina moksleiviai ir studentai.

Cigarečių kontrabanda į Airiją
Kaip praneša BNS, tiriant tabako ga

minių kontrabandą iš Lietuvos, pastaruoju 
metu Dublino oro uoste buvo konfiskuo
ta šimtai tūkstančių cigarečių, pranešė 
dienraštis “The Irish Times”. Svarbiausia 
operacija buvo nukreipta prieš kontrabanda 
gabenamus rūkalus skrydžiuose iš Kauno. 
Pranešama, kad vieną vakarą iš 20 keleivių 
buvo konfiskuota 120,000 cigarečių, dar 
77,000 cigarečių konfiskuota sekančią 
dieną. Kitą rytą pas skridusiuosius iš Kauno 
rasta dar 88,000 cigarečių.
Prez. A. Smetonos dvarelis - apleistas

Spaudoje susirūpinta, kad kadaise 
lietuvių tautos vardu Prezidentui Antanui 
Smetonai 60-mečio proga dovanota vasar
vietė Ukmergės rajone, ant Lėno ežero 
kranto, stūkso apgriuvusi ir apleista. Po
kariu dvare veikė tuberkuliozės gydykla, 
vėliau - psichoneurologinė ligoninė. Kai ši 
išsikėlė, ištuštėjęs dvaras ėmė nykti. At
sirado norinčiųjų jį privatizuoti, bet Uk
mergės entuziastai ėmėsi žygių istorinį 
objektą išsaugoti, prikelti Tačiau gerų norų 
nepakanka. Pasak Ukmergės savivaldybės 
direktoriaus Juozo Varžgalio, dvaras - ap
gailėtinos būklės, sutvarkyti jį - ne rajono 
jėgoms, - “valstybė turi padėti”. Tačiau 
Valstybinės kultūros paveldo komisijos 
pirm. Gražinos Drėmaitės teigimu, “Ūkio 
ministerija nesupranta, kas yra paveldas! - 
Tik taip vertinu atsisakymą skirti pinigų 
dvarui atstatyti iš ES struktūrinių fondų”. 
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, EITA, BNS ir “Bernardinai”.

Mirė Algirdas Brazauskas
Miręs šeštadienį, bir

želio 27 d., Algirdas My
kolas Brazauskas per savo 
gyvenimą užėmė ne vieną 
svarbų, visgi ideologiškai 
skirtingą postą - soviet
mečiu ėjo Lietuvos komu
nistų partijos Centro ko
miteto (LKP CK) pirmojo 
sekretoriaus pareigas, vė
liau buvo pirmasis nepri
klausomybę atkūrusios
Lietuvos Prezidentas, taip pat buvo Prem
jeru. Nuo 2008 m A. Brazauskas kovojo 
su limfmazgių vėžiu. Gydytis vyko ir j 
Izraelį. Jį taip pat kamavo prostatos vė
žys. Jo gyvybė užgeso namie.

A Brazauskas gimė 1932 m. rugsėjo 22 
d. Rokiškyje, vidurinę mokyklą baigė 
Kaišiadoryse. Įgijęs inžinieriaus hidro- 
techniko specialybę, vėliau gavo sovieti
nės ekonomikos daktaro laipsnį. Kurį 
laiką vadovavęs Kauno hidroelektrinės 
statybai, 1965-aisiais buvo paskirtas sta
tybinių medžiagų pramonės ministru, vė
liau dirbo Valstybės planavimo komiteto 
pirmininko pavaduotoju. Dar vėliau tapo 
LKP Centro Komiteto sekretoriumi pra
monės klausimais.

Griūvant Sovietų Sąjungai ir vis stip
rėjant Nepriklausomos Lietuvos idėjai, 
Algirdas Brazauskas buvo vienas iš dviejų 
pagrindinių simbolių, einantiems skirtin
gais keliais. Antrasis simbolis buvo Vy
tautas Landsbergis. Kai Vytautas Lands
bergis bekompromisiškai ėjo už Nepri
klausomą Lietuvą ir visišką atsiskyrimą 
nuo Sovietų Sąjungos, Algirdas Brazaus
kas propagavo “suverenitetą”, kuris reiškė 
platesnes teises, bet visgi ne visišką ryšių 
nutraukimą dar išliekančios to meto so
vietinės santvarkos ribose. Tokiame kon
tekste politinė kova tarp “brazauskinin- 
kų” ir “landsbergininkų” buvo aštri - išties, 
tokie vardai tebėra gyvi ir šiandien.

1988-aisiais A. Brazauskas išrinktas 
LKP Centro Komiteto pirmuoju sekre
toriumi. LKP po metų atsiskyrė nuo SSRS 
Komunistų partijos. 1990 m. pradžioje A. 
Brazauskas buvo išrinktas Atkuriamojo 
Seimo nariu ir pasirašė Kovo 11-osios 
Nepriklausomybės aktą - nors, kritikų 
akimis, tai buvo labiau politinis žingsnis. 
Jis dirbo Kazimiros Prunskienės pirmo
joje Vyriausybėje.

1993 m. vasario 14 d. tapo išrinktas 
Prezidentu, gavęs daugiau balsų nei Sta
sys Lozoraitis. 1995 m. jis Izraelyje atsi
prašė žydų tautos dėl lietuvių, dalyvavu
sių holokauste. Kelti savo kandidatūrą 
antrai Prezidento kadencijai A Brazauskas 
atsisakė. Jį šiame poste pakeitė Valdas 
Adamkus, bet po kelerių metų jis vėl ta
po aktyviu politiku. Premjeru jis liko ir po 
2004 m. rinkimų iki 2006 m. birželio.

A Brazauskas su žmona gydytoja Ju
lija Brazauskiene išaugino dvi dukras dvy

Algirdo Brazausko laidotuvės
Antradienį, birželio 29 d. visoje Lie

tuvoje buvo paskelbtas gedulas pager
biant mirusį Prezidentą Algirdą Brazaus
ką. Antradienio rytą karstas su A. Bra
zausko palaikais, lydimas iškilmingos 
procesijos, buvo pervežtas iš Antakalnio 
ligoninės į Prezidentūros Kolonų salę. 
Beveik tuo pat metu prasidėjo ir gedulin
gas Seimo posėdis, nes A. Brazauskas bu
vo ne tik šalies Prezidentas, Premjeras, 
bet ir Parlamento Pirmininkas.

Iškart po šio posėdžio Seimo nariai 
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nes - medikę Audronę 
Usonienę ir menotyri- 
ninkž Laimą Mertinieną.

Išsiskyręs su žmona, 
2002 m. vedė ilgametę 
draugę Kristiną Butri
mienę. Jam tada ir dabar 
priekaištaujama, kad jis 
padėjęs Kristinai “priva
tizuoti” vertingą viešbutį 
.Draugystė“ (dabar - 
,Crowne Plaza“).

Jaunystėje A. Brazauskas sportavo 
(stūmė rutulį), visą laiką buvo aistringas 
medžiotojas, tuo tikslu keliavęs net į Pie
tų Afriką.. Vėliau išleido kelius asmeni
nio požiūrio leidinius: „Lietuviškos sky
rybos”, „Apsisprendimas: 1988-1991", „Ir 
tuomet dirbome Lietuvai”. 2009 m. buvo 
atspausta Gedimino Ilgūno knyga „Algir
das Brazauskas“ - politinė biografija.

Kaip anksčiau, taip ir dabar spaudoje, 
žmonėse ir šių dienų istorijoje jis išliko 
kontroversine figūra - ir gerbiamas, ir 
nemėgstamas.

ABrazausko mirties atgarsiai
• Lietuva neteko žmogaus, kuris buvo 

svarbus jos pastarųjų dešimtmečių 
istorijoje. Taip išgirdęs žinią apie Algir
do Brazausko mirtį, sakė pirmasis fakti
nis šalies vadovas Vytautas Landsbergis, 
bet plačiau nekomentavo. “Aš nežinau - 
jūs matote ir matysite. Aš apskritai jau 
beveik ne politikoje, ne Lietuvos politi
koje. Aš - komentatorius“, sakė jis. Ap
skritai, Vytautas Landsbergis ir Algirdas 
Brazauskas daug nebendravo. Praėjusių 
metų pabaigoje jie susitiko, kai abiem 
buvo suteikta “Lietuvos tūkstantmečio 
žvaigždė“.

• Kaip praneša ELTA, Rusijos minis
tras pirmininkas Vladimir Putin pareiškė, 
kad pirmasis nepriklausomos Lietuvos 
Prezidentas Algirdas Brazauskas buvo 
Lietuvos valstybės simbolis, išmintingas 
politikas ir nuostabus žmogus. Užuojautos 
telegramoje A Brazausko našlei Kristinai 
V. Putin rašo, kad Algirdas Brazauskas 
“Rusijoje visada kėlė didelę pagarbą savo 
profesinėmis savybėmis, sąžiningumu ir 
padorumu. Labai vertiname jo aktyvias 
pastangas stiprinti Lietuvos ir Rusijos ben
dradarbiavimą ir gerą kaimynystę”.

• (DELFI). Pasibaigus Prezidento
Algirdo Mykolo Brazausko laidotuvėms 
Antakalnio kapinėse Rusijos ambasado
rius Lietuvoje Vladimir Čchikvadze ir 
Lietuvos ambasadorius Rusijoje Antanas 
Vinkus padėjo gėlių vainiką ir prie pa
minklo sovietų kariams. Šiose kapinėse, 
šalia paminklo sovietų kariams, yra su
konstruotas ir Amžinosios ugnies auku
ras. Abu diplomatai dalyvavo Algirdo 
Brazausko laidotuvėse. Buvusio Preziden
to amžinojo poilsio vieta įsikūrusi netoli 
nuo sovietiniais metais pastatyto pamink
lo sovietų kariams. □

organizuotai vyko į Prezidentūrą atiduo
ti paskutinę pagarbą. Atsisveikinti su A. 
Brazausku Prezidentūroje galėjo ir vi
suomenė, eiliniai piliečiai. Jiems buvo 
skirtas ir visas trečiadienis. Laidotuvės 
įvyko ketvirtadienį Antakalnio kapinėse, 
Prezidentų panteone. Laidotuvių dieną - 
ketvirtadienį, 9 vai, Vilniaus arkikatedro
je bazilikoje buvo aukojamos šv. Mišios. 
Tačiau Bažnyčios vadovai nusprendė, kad 
Prezidento karstas į Arkikatedrą nebus 
nešamas. □
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Į Bendruomenės baruose
Pabaltiečių Trėmimų Minėjimas Canberroje

Artėja Australijos Lietuvių Dienos

Sigita Gailiūnaitė

Pabaltiečių Trėmimų Minėjimas 
Canberroje įvyko sekmadienį, birželio 13 
dieną, 2 vai. po pietų, Lenkų Klube. 
Minėjime dalyvavo apie 70 žmonių, jų 
tarpe apie 18 lietuvių.

Canberros latvių bendruomenės pir
mininkas Eriks Ingevics pradėjo minė
jimą pakviesdamas visus sugiedoti 
Australijos himną.

Įžanginiame žodyje Eriks Ingevics 
priminė mums, kad laikas nesumažino 
įvykdytų nusikaltimų visoms trims Pabal
tijo tautoms, sakydamas:

“It is important, therefore, that we 
remember these events to remind future 
generations of the suffering of our people 
under the policy of genocide pursued by 
the government of the Soviet Union at 
that time.”

Eriks Ingevics pakvietė visus tylos 
minute pagerbti tuos, kurie nukentėjo 
sovietinio valdymo metais Baltijos šalyse.

Tuo pačiu Canberros latvių bendruo
menės pirmininkas pristatė dr. Janį 
Priedkalns, kuris yra Adelaidės Univer
siteto professorius emeritus, tarti pa
grindinį minėjimo žodį. Gimusio 1934 
metais Barbele, Latvijoje, dr. Priedkalnio 
kalboje jautėsi gili patirtis ir supratimas 
Baltijų šalių tiek politinėje, tiek ekono
minėje bei kultūrinėje sferose. Paskaitoje 
neapsiribota vien skaudžia praeitimį, bet 
plačiai kalbėta apie dabartinę pasaulinę 
ekonominę krizę, globalizaciją ir kitas 
šiandienines aktualijas Baltijos šalių 
istorijos kontekste, nes, pagal dr. Pried
kalns:

' "Today in Canberra we are 
remembering a sad event. A sad event 
which has left marks on our countries 
futures and our countries problems that 
we have today in the Baltic State's.”

Išplėtodamas savo mintis dr. Pried
kalns apibūdino ne vieną šiandieninę 
problemą Europoje ir Baltijos šalyse. 
Pavyzdžiui, kalbant apie Europos Sąjun
gą jis sakė:

“The question is, will the citizens of 
Germany, France and other contributing 
countries be willing to elect politicians 
who will want to save the collapsed 
economies of countries in which government 
corruption is well known while the donor 
countries themselves, in at least these times, 
have their financial problems.”

Paskaita sudomino klausytojus, ypa
tingai šių dienų aktualijos, palyginimai 
su praeitimi, ir prognozės dėl ateities.

Baigdamas dr. Priedkalns sugrįžo prie 
1941 metų birželio 13-14 dienos, kai iš 
trijų Pabaltijo šalių nekalti žmonės buvo 
išvežami “to slave labour and death camps 
in the Soviet Union”. Tai žodžiai, kurie 
skamba vienodai žiauriai anglų ar lietu
vių kalbomis, nes buvo ir liks nusikalti
mas prieš žmoniją.

Dr. Priedkalns palietė opų klausimą, 
kad ne vien iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
žmonės buvo tremiami, jis taip pat pri
mine mums, kad “their replacement with 
Russian speaking peoples was part of the 
Soviet policy of genocide of the Baltic 
people.”

Šiek tiek apgailestaudamas jis sakė, 
kad Pabaltijo šalių vadovai per retai yra 
argumentavę, kad gyventojų sudėties 
pakeitimas sovietų valdymo metais prieš
tarauja Juntinių Tautų politikai Jis pri
minė mums 1949 metų Jungtinių Tautų 
deklaraciją, susijusią su anų metų pales
tiniečių ir Izraelio klausimu:

Dr. Janis Priedkalns

“It is interesting that somewhat later 
in 1949 The United Nations declared, 
that alteration of the composition of the 
populations in occupied terratories 
contravenes UN policy.”

Po turiningos dr. Janis Priedkalns 
paskaitos minėjimas užbaigtas Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos himnais.

Sekė trumpa meninė programa, ku
rią išpildė Canberroje gyvenanti latvė 
arfininke Liena Lacey.

Po minėjimo pokalbiai tęsėsi prie 
paruoštų kuklių vaišių.

Šiais metais Trėmimų Minėjimą su
rengė latviai. Numatyta, kad kitais me
tais jį surengs lietuviai. Estai jau pernai 
pasisakė, kad ateityje negalės surengti 
bendro pabaltiečių minėjimo.

Canberroje svarstoma, ar iš viso verta 
tęsti bendrą pabaltiečių trėmimų minėji
mą. Atrodo, kad latvių Canberroje yra 
daugiau nei lietuvių, ir kol kas jie yra 
pasisakę, kad norėtų tęsti šią tradiciją.

2009 m. spalio mėnesį įvykusiame 
Canberros Apylinkės Visuotiniame Me
tiniame Susirinkime nariai turėjo progą 
pakalbėti apie pabaltiečių minėjimą. Po 
įvairių nuomonių išsakymo Susirinkimas 
nutarė tęsti bendrą pabaltiečių trėmimų 
minėjimą. Žinoma, minėjimo organiza
vimas atitenka Valdybai.

Neretai sakoma, kad lietuvių kalba yra 
tarsi “siena” lietuviškai nekalbantiems 
nariams ir jie negali pilnai dalyvauti įvai
riuose renginiuose. Nepaisant to, kad dr. J. 
Priedkalns turininga ir šiuolaikinė paskai
ta buvo anglų kalboje, nesimatė, kad ji 
pritraukė daugiau mūsų bendruomenės 
narių. Vienas iš Pabaltiečių Trėmimų mi
nėjimo tikslų yra priminti ir informuoti 
ateinančias kartas apie įvykdytą nusikal
timą prieš tris Baltijos šalis. Tačiau jaunes
niosios kartos irgi nesimatė minėjime.

Per sekantį Apylinkės Visuotinį Metinį 
susirinkimą vėl bus gera proga nariams 
pasisakyti, pakalbėti ir pateikti savo 
pasiūlymus ne vien apie Trėmimų Minė
jimą, bet ir apie plačiąją Canberros lietu
vių bendruomenės veiklą. □

Padėka
Jungtinio Pabaltiečių Komiteto vardu širdingai dėkoju visiems lietuviams 

už gausų dalyvavimą mūsų Trėmimų minėjime. Dėkoju “Dainos” chorui ir 
chorvedei Birutei Aleknaitei už įspūdingai atliktą programą. Nuoširdžiai 
dėkojame Wojciech Wisniewski, kuris akompanavo ne tik lietuvių chorui, bet 
ir latvių vyrams, atliko visas tautines giesmes ir pats nuostabiai pagrojo dienai 
pritaikytą kūrinį. Ypatingai dėkoju Irenai Kalėdienei, Elei ir Peter Kains už 
šeimynišką patarnavimą po minėjimo. Dėkoju Larai Kains ir Natalijai Lee, 
apsirengusioms tautiniais rūbais ir stovėjusioms garbės sargyboje.

JBC vardu Rasa Blansjaar

Viktoras Baltutis
Šių metų pabaigoje 

Melbourne vyks Australi
jos Lietuvių Dienos (ALD), 
kurių pradžią nelengva 
nustatyti. Jos išsivystė iš 
ALB Krašto Tarybos narių 
suvažiavimų. Australijos 
lietuviai 1950 metais per
siorganizavo iš keliasde
šimt metų veikusios Aus
tralijos Lietuvių Draugijos 
į Pasaulio Lietuvių Bendruomenę. Visiems 
Australijos draugijų skyriams apylinkėse 
persioganizavus, tų pačių metų (1950) 
pabaigoje įvyko pirmasis ALB Krašto 
Tarybos suvažiavimas Sydnėjuje. Čia bu
vo išrinkta pirmoji ALB Krašto Valdyba 
iš Sydnėjaus Apylinkės lietuvių. Jos 
pirmasis pirmininkas Justinas Vaičaitis 
savo kalboje pasakė: “Kiekvieno lietuvio,
kiekvienos lietuviškos šeimos uždavinys 
- iš kartos į kartą šlietis savo bendruo- 
menėn, neišsižadėti savųjų idealų...”

Tuometinė Australijos Lietuvių Ben
druomenė (ALB) buvo vieninga, nes buvo 
vienas tikslas - tolimame nuo savo šalies 
krašte išlikti lietuviais.

Sekantis ALB Krašto Tarybos su
važiavimas įvyko Melbourne ir 1952 
metais Adelaidėje. Į suvažiavimus tuo me
tu atvykdavo ne tik apie 50 ALB Krašto 
Tarybos narių, rinktų Apylinkėse ir Seniū
nijose, bet ir lietuviai iš visų Australijos 
vietų, ypač iš tolimesnių vietovių, kur jo
kios lietuviškos veiklos nebuvo. Jie at
vykdavo pasisemti lietuviškos dvasios ir 
atsigaivinti, nes dauguma jų net neturėjo 
progos lietuviškai kalbėti, nekalbant apie 
lietuviškus kultūrinius renginius. j

Adelaidėje 1952 m. ALB Krašto Ta
rybos suvažiavimo metu tuometinio 
Adelaidės Apylinkės Valdybos pir
mininko Juozo Lapšio iniciatyva buvo 
suruošta trumpa meninė programa: J. 
Gučiaus režisuotas spektaklis, dail. A. 
Rukšlelės darbų paroda ir lietuviškos 
spaudos paroda. Sekančiuose suvažiavi
muose meninė programa plėtėsi ir ren
ginių vis daugėjo iki išaugo iki šiandie
ninių Australijos Lietuvių Dienų, nors 
pradžioje jos buvo vadinamos Meno 
Dienomis.

Vistik tenka laikyti, kad ALB Krašto 
Tarybos suvažiavimas yra pagrindinis šio 
lietuvių susibūrimo tikslas, nors kai ku
rie renginiai bando save laikyti ALD 
pagrindiniu renginiu. Pirmaisiais suvažia
vimų metais, visiems atvykusiems lietu
viams j ALD buvo stengiamasi parūpinti 
apsistojimus pas vietos lietuvius. Buvo 
specialiai sudaryti komitetai, kurie re
gistravo visus atvykstančius ir surasdavo 
jiems vietas pas ALD vykstančioje Apy
linkėje lietuvius. Pasitaikydavo, kai no
rinčių priimti būdavo daugiau, nei at
vykstančiųjų.

ALD pasidarė ne tik ALB suvažiavi
mo, bet ir visuotinas, bendras Australijos 
lietuvių susibūrimas - savotiški tautiniai 
atlaidai. Per šiuos, taip vadinamus “lie
tuviškus jomarkus”, daug lietuvių susipa

žino ir liko draugais iki 
šių dienų. Buvo net atve
jų, kai jaunesnieji susipa
žinę per ALD sukurė šei
mas. Vėliau, kai dauguma 
lietuvių prasigyveno, t.y. 
patogiai įsikūrė, šis apsi
gyvenimo paprotys pama
žu dingo.

Šiandieninės ALD iš
augo į didžiulį Australijos 
lietuvių festivalį. Jų metu, 
ALB Krašto Tarybos

suvažiavimas nubluko ir daugiau ski
riama dėmesio kitiems renginiams nei 
ALB Krašto Tarybos suvažiavimui. Į 
ALB Krašto Tarybą Apylinkėse išrinkti 
nariai, kai kurie net neatvyksta į Tarybos 
posėdžius, nes jiems trukdo kiti įsipa
reigojimai, kaip choro ar tautinių šokių 
repeticijos, kitų organizacijų posėdžiai 
ar susibūrimai.

Vistik, mano manymu, svarbiausias šio 
susibūrimo tikslas yra ALB Krašto Tary
bos suvažiavimas, kuriame svarstome 
visus Australijos lietuvių kultūrinius ir 
visuomeninius pasireiškimus, lietuvių or
ganizacines problemas ir struktūras, ren
kame naują ALB Krašto Valdybą, Pasaulio 
Lietuvių Seimo narius ir kt. Meninu ren
ginių skaičius taip išaugo, kad nėra nei 
vienos laisvos popietės, nei vieno laisvo 
vakaro, kurių metu lietuviai, atvykę iš kitų 
vietovių, galėtų laisvai susitikti ir paben
drauti. Visų renginių apimtis per didelė 
ir jų programos dažnai būna ištęstos iki 
nuobodumo. Iš vieno renginio skubama į 
kitą. Tokie renginių perkrovimai yra ža
lingi ne tik patiems renginiams, bet ir ALD 
įvaizdžiui.

Sudaryti Australijos Lietuvių Dienų 
Ruošos Komitetai veikia savarankiškai, 
nors jie sudaryti vietos Apylinkės Valdy
bos iniciatyva, dirba nepriklausomai ir 
yra neaiški jų atsakomybė. Tikrumoje jie 
privalėtų būti ALB Krašto Valdybos kon
trolėje ir jos atsakomybėje. Deja, taip nėra.

Ši anomalija, pradėta prieš keliasde
šimt metų, tęsiasi, nes atsakomybės visi 
kratosi. Vos keletą kartų ALB Krašto Val
dybos ir ALD vietovės sutiko ir ALD su
ruošė. Tada jas ruošė ALB Krašto Valdybos 
sudarytas komitetas, ALB Krašto Valdybos 
priežiūroje ir atsakomybėje.

Australijos Lietuvių Dienų suruoši
mas darosi vis painesnis, vis sunkiau yra 
surasti asmenis, kurie šį renginį sutiktų 
ruošti. Šių metų pabaigoje Australijos 
Lietuvių Dienos vyks Melbourne ir jau yra 
skelbiama renginių programa. Tikiuosi, 
kad ji yra derinama su ALB Krašto Tary
bos suvažiavimu ir kitais renginiais, - 
taip, kad nespėjus net užkąsti, nereikėtų 
skubėti į sekantį renginį. Be to, per tokį 
renginių ALD metu perkrovimą, nuken
čia patys renginiai. Negana, kad keliose 
dienose vos sutalpiname savo renginius, 
dar kviečiame ir iš užsienio, ypač iš Lie
tuvos meninius vienetus, kuriems reikia 
skirti visą popietę ar vakarą.

Reikėtų gerai peržiūrėti visų ALD ren
ginių struktūrą ir suderinti, kad šis Aus
tralijos lietuvių festivalis nenuvargintų 
suvažiavusiųjų, bet būtų malonus, įspū
dingas ir kūrybingas visiems atvykusiems.

Naujai išrinktoji ALB Adelaidės 
Apylinkės Valdyba pasiskirstė 

pareigomis:
Antanas Pocius - pirmininkas, 
Gaila Paškevičienė - vicepirm., 
Gaila Dundienė - sekretorė, 
Jonas Jaciunskas - iždininkas, 
Kristina Gudelytė, Aldona Pretty, 
Aleksas Talanskas - atsakingi už 

renginius.
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Amžinai atsisveikiname su LB Spaudos Sąjungos pirmininku ir administratoriumi Vytautu Patašiumi

Parlamento Rūmuose Canberroje 1995 m. Vytautas Patašius (antras iš dešinės) stovi 
šalia tuometinio Opozicijos lyderio John Howard.

Jaak Peedo:
Jungtinio Baltų Komiteto vardu

Dear fellow mourners,
Vytas was not only admired in the 

Lithuanian community. He was also well 
known and greatly respected in the Estonian 
and Latvian communities, especially in 
Sydney.

As a former Estonian colleague of Vytas 
on the Baltic Council of Australia over 
many years, I had the good fortune to know 
him well. Even more so, I was privileged 
to have known him as a friend who had a 
sense of dedication and a work ethic 
virtually without peer.

Indeed, Vytas’ workload was such that 
he hardly ever appeared to be away from 
his office at the Lithuanian Club (both past 
and present). In fact, I often wondered why 
I ever telephoned him at home since I would 
be far more likely to contact him at the Qub 
if only someone could interrupt his usual 
extremely busy schedule.

Vytas’ research was prolific. He seemed 
to know everything about Lithuania from 
the Middle Ages and even earlier. I recall 
that I first heard him speak at a seminar 
where his topic was the history of Vilnius

V
'Vytenis Šliogeris:
draugų vardu

Mielas Vytai, papasakosiu čia susirin
kusiems, ką prisimenu iš tų pirmųjų mū
sų gyvenimo metų Australijoje, kuomet 
daug ką kartu išgyvenome.

Žinau, kad vaikystėje augai šiltoje 
šeimos globoje. Tėvas dirbo gydytoju 
Lietuvos kariuomenėje, kur turėjo aukštą 
pulkininko laipsnį. Mama buvo kalbų 
mokytoja gimnazijoje. Nebuvai šeimoje 
vienas vaikas, buvo ir brolis, miręs dar 
prieš Tave, ir sesuo, dar tebegyvenanti 
Lietuvoje. Anksti netekai mamos, kuri 
mirė susirgusi vėžiu. Sovietams užėmus 
Lietuvą, tėvas buvo areštuotas ir mirė 
kažkur Sibiro platybėse. Tu patekai į la
bai geros tetos globą, kuri tavim rūpinosi. 
1948 m. spalio mėnesį kartu su teta laivu 
“Svalbard” atvykai į Australiją. Atvykus 
reikėjo dvejus metus atidirbti darbo su
tartį, kur valdžia nurodė. Patekai į Kelso 
pereinamąją stovyklą, kur dirbai kartu su 
manimi vienoje komandoje. Valydavai 
stovyklos išvietes, virtuvės atmatas, į sunk
vežimius kraudavai šiukšles.

dalyvavai Australijos Lietuvių Bendruo
menės įvairių organizacijų valdybose, 

__ .audito komisijose. Na ir kaip tu visur 
Mūsų Pastogė Nr. 26, 2010.07.07, psl. 4

Vytai, dvejų metų darbo sutartį užbai
gei Sydnėjaus Concord priemiestyje, di-

University.
Whenever I wanted to find a book about 

Lithuania or just wished to catch up on 
current events, Vytas was the first person I 
would turn to. After consulting him, I rarely 
needed to speak to anyone else because he 
was always so exceptionally well informed.

Where did Vytas participate during his 
life in Australia ? What a question ! lean 
run off a list as follows which is by no means 
complete: the Baltic Council of Australia; 
the Executive of the Australian Lithuanian 
Community; the Joint Baltic Committee 
of New South Wales; several local 
Lithuanian organisations in Sydney; various 
seminars, both Lithuanian and Baltic; and 
most productively of all the Lithuanian 
newspaper “Mūsų Pastogė”.

Despite his wide - ranging activities and 
enormous output, however, Vytas was 
always a soft spoken and unassuming 
person. He never sought the limelight and 
was blessed with a generosity of spirit we 
should all seek to emulate.

In conclusion, Vytas was one of the most 
tireless and selfless people I have ever 
known. But now is the time for him to rest 
and allow others to carry on his valuable 
work.

Rest in peace, dear Vytas.

džiulėje buvusių kariškių ligoninėje. Ten 
ir vėl susitikome, gavę nakvynę barake, 
kuriame buvo išrikiuota virš 20 lovų. Ja
me gyveno ir mūsiškiai, ir vietiniai čia
buviai, ir išleisti iš kalėjimo buvę kaliniai.
Ligoninėje valei palatas ir padėjai li
goniams.

Jau tada galvojai 
apie tolimesnį moks
lą, siekei pažangos 
gyvenime. Sydnėjaus 
Universitete studi
javai “griežtuosius” 
mokslus. Vėliau perė
jai į NSW Univer
sitetą, kur vakarais 
kartu studijavome 
mums patrauklesnę 
komerciją. Per eilę 
studijų metų kur tik 
tu nedalyvavai: ir 
“Šviesos” sambūrio 
susirinkimuose, ir 
šachmatininkų bū
relyje, ir studentų 
draugijoje, ir filiste
rių būrelyje. Vėliau

Dr. Vytautas Doniela:
LB Spaudos Sąjungos vardu

Su pagarba prisimename Vytauto dar
bus bei nuopelnus ne tik Sydnėjaus, bet ir 
visos Australijos lietuviams. Vienasis to
kių šviesių paminklų jo biografijoje-tai 
jo daugiametis rūpestis tuo spausdintu 
ryšiu, kuris jau šešiasdešimt metų jungia 
Australijos lietuvius.

Vytautas buvo reguliarus “Mūsų Pa
stogės” bendradarbis. Be to, daug daug 
metų jo rūpestinga ranka tvarkė visą sa
vaitraščio administraciją. Jo puiki atmin
tis žinojo kiekvieną laikraščio skaitytoją 
ar bent jo pavardę, o juk ankščiau jų buvo 
apie tūkstantį. Dėka Vytauto kruopštu
mo, visada buvo patikimai ir sąžiningai 
tvarkoma laikraščio ekonomika. Dar 
daugiau - kai savaitraštį vienu metu 
spausdavo finansinės bėdos, jis tyliai, 
nesiskelbdamas, išgelbėdavo padėtį savo 
dosnia asmenine parama.

Vytauto pečius slėgė dar viena, galbūt 
sunkiausia pareiga. Jis buvo “Mūsų Pa
stogės” leidėjo, būtent Lietuvių Bendruo
menės Spaudos Sąjungos pirmininkas (32 
metus) - ir, šitokiu statusu, jis buvo at
sakingas už leidinį juridiškai. Atsakingas 
juridiškai - taigi, jei dėl finansinio nuo
smukio, ar dėl kaltinimų, laikraštis patek
tų į teisinę nemalonę.

Nesutarimų ar ginčų Vytautas vengda
vo. O jei konfliktai atkeliaudavo, jis juos 
sprendė protingai. Nenuostabu, kad toksai 

“Musų Pastogės” Redakcijoje 2008 m.. Iš kairės: dr. Vytautas Doniela, Aida Zastarskytė - 
Abromas, Dalia Doniela (redaktorė, sėdi), Nijolė Bartkienė ir Vytautas Patašius.

AL Dienos Sydnėjuje 2000 m. Iš kairės: Onutė Maksvytienė, Vy
tautas Patašius ir Dana Skorulienė.

suspėdavai, nes dienomis dirbdavai?
Mano mielas drauge Vytai, sudie, ilsė

kis ramybėje.

gabumas ne kartą jam pelnė ir šachmatų 
meisterio titulą. Vargu, arkas nors jį yra 
matęs įniršusį ar piktą, ar girdėjęs jį 
pakeliant balsą. Puikios buvo jo žmogiš
kojo būdo savybės - mūsų akyse jis te
bestovi ramus, mandagus, tolerantiškas, 
turbūt niekada rimtai nesusipykęs, daž
nai maloniai besišypsantis.

Atsiveikinti su Vytautu esu prašytas ir 
Australijos Lietuvių Bendruomenės Kraš
to Tarybos, per Tarybos Prezidiumą. Pre
zidiumas su dėkingumu prisimena tai, jog 
Vytautas mūsų Bendruomenėje buvo 
darbingai veiklus - ir kaip dažnas atsto
vas suvažiavimuose, ir kaip asmuo, kuris, 
paprašytas, nesikratė pareigų. Kas begalėtų 
suskaičiuoti, kiek kartų jis ėjo kurios nors 
valdybos iždininko ar kontrolės komisi
jos nario pareigas. Ir savo darbą Vytautas 
atlikdavo pavyzdingai.

Su Vytautu praradome sąmoningą 
lietuvį, daugelis netekome mielo ir ge-
ranoriškai bendraujančio žmogaus, pažin
to jau gal keliasdešimt metų. Mano paties 
pažintis su Vytautu dar senesnė. Prieš 
daugiau nei 70 metų, mudu, vienmečiai 
mokinukai, kelerius metus lankėme tą 
pačią pradžios mokyklą Žemaitijos 
Plungėje.

Šią atsisveikinimo valandą, Bendruo
menės Prezidiumas, Spaudos Valdyba ir 
“Mūsų Pastogė” reiškia nuoširdžią užuo
jauta Onutei, visiems artimiesiems ir 
visiems Sydnėjaus bei Australijos lietu
viams.

Ilsėkis, Vytautai, Amžinoje Ramybėje.

Atsisveikinant
Vis dažniau mirties šešėlis atslenka 

ant mums - mūsų lietuviškai bendruome
nei reikalingų asmenų.

Vienas iš jų ir buvo Vytautas Patašius. 
Praeityje ne kartą kartu susėdę su kitais 
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjun
gos nariais ieškodavome būdų, kaip 
pagerinti vis sunkėjančią “Mūsų Pastogės” 
finansinę padėtį. Ruošdavome pobūvius, 
loterijas.

Ne kartą pasikvietę talkininkus 
atlikdavome ir laikraščio ekspediciją.

Tuo pačiu reikėtų prisiminti ir a.a. 
Stasį Skorulį, praleidus) ne vieną savo 
laisvalaikio valandą “Mūsų Pastogės” 
administraciniame darbe.

Pagalbininkų skaičius mažėja, o jų
vieton surasti kitus darosi vis sunkiau ir 
sunkiau...

Algis Dudaitis
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Atsisveikinant
Dr. Algimantas Kabaila

Australijos Lietuvių Bendruomenė 
prarado nepailstantį ir nepakeičiamą dar
buotoją -Vytautą Patašių. Staigi mirtis iš
braukė jį iš mūsų tarpo. Taip dar neseniai 
buvome kartu, o dabar tai jau tik praeitis. 
Tokios mūsų trapaus gyvenimo taisyklės, 
kad mirtis viską pakeičia giliausia pras
me, nes ji išskiria ir draugus, ir priešus, bei 
išskiria visam laikui šioje žemiškoje ap
linkoje. Daug metų darbuotasi kartu, tiek 
daug prisiminimų, nors ir iš aptemusios 
silpnėjančios atminties - silpnėjimo, kuris 
yra savotiška palaima: pradžioje užmirš
tame dabartinę aplinką ir gyvename senais 
išgyvenimais, vėliau - ir tie senieji išgy
venimai pradeda blukti, ir pagaliau, visa 
tai mus paruošia “išsikraustymui” - mūsų 
paskutinei kelionei. Kartais visas tas pro
cesas esti trumpesnis ir šis gyvenimas 
paliekamas turint dar pilną atmintį bei 
nuovoką. Gal taip ir geriau: Vytautas dir
bo ir veikė pilnumoje, kol tik jo krūtinėje 
dar plakė širdis. Kuo galėčiau su jumis pa
sidalinti, kalbant apie Vytauto gyvenimą?

Vienas jo bruožas išskyrė jį nuo dau
gelio bendraamžių - jis visad buvo pati
kimas. Mėgo istoriją ir buvo tiesiog gyva 
enciklopedija, su didžiuliu rinkiniu isto
rinių žinių, kurios veik visad būdavo 
tikslios. Gal vienas jo mėgiamiausias žai
dimas - šachmatai - buvo lyg savotiškas 
veidrodis, parodantis jo charakterį. Jis žai
dė kur kas geriau, negu aš. Tol, kol jo šach
matų partijos turėjo kokią nors persvarą, 
jos būdavo paprastos, be bereikalingų 
komplikacijų. Jos ramiai ir nuosekliai ve
dė į.pergalę prieš oponentą. Jei mums 
žaidžiant kartais man pavykdavo įgyti ko
kią nors persvarą, staiga Vytauto šachmatų 
partijų stilius radikaliai pasikeisdavo. 
Pamatęs, kad saugiai vedant partiją jis gali 
ir pralošti, staiga pakeisdavo stilių ir 
sugebėdavo atrasti kombinacijas, kurios 
buvo rizikingos, bet kuriose bet kokia per
svara pasidarydavo mažiau reikšminga. 
Tokio stiliaus žaidimas parodo sugebėji
mus, kurie giliai paslėpti ir nenaudojami, 
kol jų neprireikia. Panašiai jis mokėdavo 
gana ramiai patarti ir rasti kelią taikingiems 
sprendimams. Bet reikalui esant, nebijojo 
veikti aštriau. Vengė rizikos, be t jos nebi
jojo, ypač jei matė riziką esant reikalingą!

Mūsų lietuvių ir kitų pabaltiečių 
gyvenime įvyko didžiulis lūžis 5 rugpjūčio 
1974 metais, kai tuometinis Australijos 
Ministras Pirmininkas p. Gough Whitlam 
pripažino Sovietų okupavimą Baltijos 
kraštų esant de-jure teisėtais. Iki to laiko 
pabaltiečiai aktyviai visad bandė priminti.

ALB Krašto Valdyba 1997 -1998 m. Pirmoje eilėje iš kairės: Vytautas Patašius, Laurie 
Cox, Pajauta Pulinen, Kęstutis Protas, Anskis Keisgys. Antroje eilėje iš kairės: dr. Danius 
Kairaitis, Jonas Zinkus ir dr. Vytautas Doniela (pirmininkas).

ALB 50-ties metų paminėjimas Canberros Parlamente (1997). Iš kairės: Vytautas Patašius, 
dr. Vytautas Doniela, dr. Algimantas Kabaila ir Viktoras Šliteris O AM.

kad Baltijos kraštų okupacijos buvo smur
to aktas, kuris buvo didelės daugumos 
Vakarų valstybių laikomas neteisėtu.

Prieš šį visai nereikalingą akibrokštą 
pabaltiečiai dažniausiai laikėsi neutraliai 
Australijos vidaus politikoje ir nerėmė nei 
vienos, nei kitos valdžios siekiančios 
politinės partijos.

Dar prieš tą klaidingą ir mums nepri
imtiną de-jure okupacijos pripažinimą,, 
būtent 1970-1971 metais, Australijos Baltų 
Taryba buvo Sydnėjuje ir man teko jai 
pirmininkauti. Tarybos kadencija atėjo pa
gal eilę į Sydnėjų, bet atėjo su... tuščia ka
sa. Tiesa, mūsų veikla ribojosi ryšių palai
kymu su visomis trimis pabaltiečių ben
druomenėmis, bei priminimu visiems Aus
tralijoje ir už jos ribų, kad Baltijos kraštai 
yra neteisėtai okupuoti ir kad mūsų gim
tieji kraštai siekia pilnos politinės nepri
klausomybės. Išlaidos buvo nedidelės, dau
giausia atsilyginimas už pašto ženklus. 
Kartais, kai reikėjo pirkti pašto ženklų, 
“paleisdavome skrybėlę” savo tarpe, kad 
nereiktų kreiptis į krašto valdybas ieškant 
paramos. Vytas tokiam ramiam darbo 
būdui pilnai pritarė.

Galėčiau apie tai plačiau parašyti, bet 
deja visų detalių neatsimenu, o Vytauto 
pasiklausti jau nebegalima... Beje, į savo 
laiškus, kuriuos siuntėme įvairiems kraš
tams, gavome ir įdomių atsakymų, pvz. 
Vokietija patvirtino, kad ir toliau Baltijos 
kraštų prijungimą prie Sovietų Sąjungos 
laiko esant neteisėtu smurto aktu. 1974 
rugpjūčio pripažinimas mūsų okupacijos 
esant teisėtu aktu, sukrėtė visus Pabal- 
tiečius, kurie visi metėsi į didžiulį politinį 
aktyvumą bei protestus. Kas neatsimintų 
tos vyresnio amžiaus estės moters, kuri 

lankėsi į daugelį Darbiečių partijos su
sirinkimų, kuriuose kalbėdavo tos parti
jos mėgstamas ministras pirmininkas, po
nas Gough Whitlam. Ji kukliai vis pakel
davo plakatą, aštriai klausiantį, kodėl mes 
buvome sovietams parduoti? Ji atsisaky
davo ramiai išeiti ir ją vis tekdavo išnešti... 
Mūsų jauna televizija labai mėgo tuos 
neįprastus vaizdelius.

Mes, Australijos lietuviai, turbūt pir
mieji ėmėme naudoti spaudą kaip prie
monę savo nuoskauda pasiskųsti. Pra
dėjome leisti “Mūsų Pastogės” mėnesinį 
priedą “The Baltic Herald”. Jis buvo ang
lų kalboje. Jo “Mūsų Pastogė” išspausdin
davo daugiau negu lietuviško savaitraš
čio, įgalindama jį plačiau platinti angliš
kai kalbančių australų tarpe. “Baltic 
Herald” buvo surenkamas Kabailų tuome
tiniuose namuose Sydnėjaus priemiestyje 
Greenwich. Daug kas prisidėjo prie šio 
darbo, surenkant ir apipavidalinant žinias, 
bei išlyginant anglų kalbos nesklandumus 
ir klaidas. Bet gi kai ateidavo laikas da
ryti svarbų, bet nuobodų ir kruopštumo 
reikalaujantį darbą, surinkti tekstą, ran
komis sulipdyti “makulatūrą”, sudėstant 
puslapius, talką sudaryti buvo sunkiau. 
Kompiuterių, galinčių surinkti laikraščio 
tekstą, dar arba nebuvo, arba jie buvo per 
brangūs. Talkai vienas žmogus visad buvo 
pasiruošęs atvažiuoti-Vytautas Patašius. 
Taip, kaip savo šachmatų partijose, pa
sikeitus sąlygoms, jis turėjo ir energijos ir 
drąsos ir pakankamai žinių imtis iki šiol 
nepažįstamo darbo! Toks buvo Vytautas.

Gruodžio 1975 metais darbiečiams 
pralaimėjus rinkimus, Australijos vyriausy
bei pradėjo vadovauti ministras pirmi
ninkas Malolm Fraser. Visiškai natūralu, 
.kad jis buvo Pabaltiečių gerbiamas ir 
mėgiamas. Mes visi dalyvavome rinkimų 
akcijoje ir didele dauguma remdami Li
beralų vadovaujamą koaliciją. Pažinojome 
ir susidraugavome su visa eile Liberalų 
veikėjų, parlamentarų. Tuose santykiuose 
Vytautas Patašius visad atliko reikšmingą 
vaidmenį, ypač kai tam reikėjo takto ir 
nuosaikaus elgesio - dviejų privalumų, 
kurių jis turėjo su kaupu.

Bet reikšmingiausią vaidmenį mūsų 
bendruomenėje Vytautas atliko vadovau
damas ALB Spaudos Sąjungos Sąjungai. 
Spaudos Sąjunga (oficialiai Lithuanian 
Community Publishing Society Limited) 
buvo teisiniai inkorporuota NSW valstijo
je 5-tą spalio 1977 metais. Man teko pir
mininko (President), o Vytui Patašiui vice 
pirmininko (Vice-President) pareigos. 
Maždaug už pusantrų metų, išvykau 
vienam pusmečiui į Teksaso Universitą 
tęsti savo akademinį darbą ir plėsti žinias. 
Mano kviečiamas, Vytautas perėmė pirmi
ninko pareigas. Tas pareigas jis vykdė 32- 

metus, be jokių pertraukų iki pat savo 
mirties! 32 metus...

Ką tas darbas reiškė mūsų Bendruo
menei? Tam klausimui atsakyti reikia bent 
šiek tiek prisiminti, kaip ir kodėl reikėjo 
mūsų Bendruomenei inkorporuotos or
ganizacijos, kuri nuolat prižiūrėtų ir remtų 
Bendruomenės laikraštį, “Mūsų Pastogę”. 
Kad sava spauda yra reikalinga, manau 
nėra reikalo aiškintis - tai savaime aišku. 
Bet gana komplikuotas ištakas ir užda
vinius, kuriuos galėjo išspręsti tik legaliai 
apiforminta organizacija gal reikia bent 
trumpai pagvildenti.

Australijos Lietuvių Bendruomnei 
(ALB) įsikūrus, jos vykdomasis organas - 
Krašto Valdyba nuolatiniai įsikūrė Syd
nėjuje. Buvo manoma, kad Sydnėjuje 
gyvena didžiausia grupė lietuvių kilmės 
imigrantų į Australiją. Krašto Valdyba - 
ALB vykdomasis organas nuolatiniai 
įsikūrė Sydnėjuje. Antano Baužės bei kitų 
Bendruomenės veikėjų pastangomis įkur
tas laikraštis “Mūsų Pastogė” tapo tie
siogine Bendruomenės ir Krašto Valdybos 
atsakomybe. Laikraščio reikalai sudarė 
didelę Krašto Valdybos darbo ir biudžeto 
dalį.

Bendruomeniniui gyvenimui vystantis 
ir atsiradus nesklandumams Krašto 
Valdybos darbe, darėsi vis didesnė spraga 
tarpe Krašto Valdybos Sydnėjuje ir Ben- 
duomenės organų kituose miestuose. 
Dažnai girdėjosi balsai, kad visi rūpesčiai 
susiję su “Mūsų Pastoge” bei Krašto Val
dyba yra tik Sydnėjaus, o ne visos Ben
druomenės reikalas, tad Krašto Valdybai 
nereikia “Mūsų Pastoge” rūpintis. Mel
bourne gyvenančio šviesios atminties p. J. 
Meiliūno pastangomis, pagal jo surastą ir 
panaudotą oficialiąją Australijos statis
tiką, įrodyta, kad Melbourne gyvena 
daugiau lietuvių negu Sydnėjuje... Tuo tar
pu Sydnėjuje vyko didelės bendruomenės 
nesantaikos ir ginčai, į kurias buvo įtraukta 
ir “Mūsų Pastogė”.

1970 metais gruodį ALB vyriausias 
organas - ALB Krašto Taryba, suvažiavusi 
Melbourne svarstė, kur skirti Krašto Val
dybą. Buvo nuspręsta, kad Krašto Valdybos 
būstinė kilnosis kas du metus tarp Ade
laidės, Melbourno ir Sydnėjaus. Tame 
pačiame suvažiavime atsistatydino “Mūsų 
Pastogės” ilgametis redaktorius a.a. Vincas 
Kazokas ir jo pareigas perėmė dr. Alek
sandras Mauragis.

Krašto Taryba “Mūsų Patogės” būsti
nės, administracijos ir priežiūros klausi
mų nespėjo nuodugniai apsvarstyti ir 
pavedė tą darbą atlikti Krašto Valdybai

Po to Bendruomenėje sekė ilgesnis 
laikotarpis, kurio metu ALB Krašto Val
dyba “Mūsų Pastogės” reikalus tvarkė 
įvairiai pagal iškilusias problemas. Kai 
Krašto Tarybos pirmininkas buvo Syd
nėjuje, Krašto Valdyba kartais kreipda
vosi įjį, kartais į Revizijos Komisiją ar 
net tiesiog j redaktorių ar administrato
rių. Vis kildavo abejonių, kas iš ties yra 
atsakingas už “Mūsų Pastogės” leidimą ir 
kokią riziką kas ir kur turi už galimus tei
sinius reikalavimus iš “Mūsų Pastogės”. 
Tad pastovumo dėliai ir buvo inkorpo
ruota leidėjo įstaiga, ALB Spaudos Są
junga. Vytui Patašiui vadovaujant šiai 
Spaudos Sąjungai, dėka jo išmintingo ir 
kantraus darbo bei esant puikiai redakto
rei, p. Daliai Donielienei, laikraščio 
leidimas vyko be staigių posūkiu. Dėka to 
didžiulio darbo, visa leidimo eiga tapo 
pastovi. Tai mūsų visų mėgiamo Vytauto 
Patašiaus milžiniškas įnašas į lietuviškos 
bendruomenės gyvenimą. Visi mano pažįs
tami tvirtina, kad jie be išlygų pasitikėjo 
Vytautu. Atsisveikindamas, noriu dar kartą 
visų mūsų vardu už tai Vytautui padėkoti
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Iš Redakcijos pašto ________ __
Jei šią vasarą lankysitės Lietuvoje, nepamirškite 

susigrąžingi mokesčių už įsigytas prekes!
„Global Refund“ yra pasaulinis lyderis 

teikiant mokesčių grąžinimo užsienio 
turistams paslaugas, veikiantis 37 šalyse ir 
aptarnaujantis daugiau nei 10 milijonų 
čekių (mokesčių grąžinimo dokumentų) 
per metus. Visame pasaulyje ši bendrovė 
turi sutartis su 230,000 parduotuvių, ku
riose apsipirkę užsienio turistai gali pa
sinaudoti vadinamąja „Tax Free Shopping“ 
paslauga ir susigrąžinti mokesčius.

„Global Refund” veikia ir Lietuvoje. 
Šiandien atvykėliai iš Amerikos, Kana
dos, Australijos labai aktyviai naudojasi 
mokesčių susigrąžinimo galimybe Lietu
voje - tereikia perkant paprašyti parda
vėjo „Tax Free“ čekio ir su juo vykstant 
namo jau Vilniaus oro uoste atsiimsite 
vadinamąjį VAT ar GST mokestį. Tik pa
tikrinkite, ar ant parduotuvės durų ar 
prie kasos yra ženkliukas „Tax Free 
Shopping”. Turime pripažinti, kad gali
mybė lengvai ir greitai bet kurioje Lie
tuvos parduotuvėje pasinaudoti visame 
pasaulyje populiaria mokesčių grąžini
mo paslauga, yra svarbi šalies įvaizdžio 
dalis užsieniečio akyse.

Šiandien praktiškai visi didieji Lie
tuvos drabužių, avalynės, buitinės tech
nikos, kosmetikos, juvelyrikos, suvenyrų, 
vaikiškų ir sporto prekių prekybos tink
lai siūlo Tax Free Shopping paslaugą 
užsieniečiams, kuriuos pritraukia gali
mybė susigrąžinti mokesčius už įsigytas 
prekes. Daugeliui pirkėjų iš užsienio jau 
žinant apie šią paslaugą, jos teikimas 
parduotuvėje tampa konkurenciniu veiks
niu - pirkėjas paprastai pirmiau užeis j 
Tax Free Shopping paslaugą teikiantį

Vytautas Karazija “Laiškai draugams”
Vertė Alena Karazijienė

Naujakurys Balyje
Tęsinys iš “M.P.” nr. 23.

Kodėl policija niekad 
neįgyvendins “saugaus 

eismo”
Teoretiški problemų sprendimai nie

kuomet nepasiteisina.Yra beprasmiška 
bandyti šalinti blogumus, ne įsigilinus j jų 
priežastis, ir įstatymų leidėjai, kurie gal
voja, kad padidinę baudas už eismo 
taisyklių nesilaikymą, išspręs Bali judė
jimo negalavimus, tik parodo apgailėtiną 
judėjimo organizavimo ir saugumo nesu
pratimą. Paskutiniuose neapgalvotuose 
įstatymuose jie parodė, kad ne tik nesu
pranta vairuotojų ir keleivių mąstysenos, 
bet ir apvilia žmones, kurie už juos bal
savo. Blogas važiavimas yra tik didesnio 
negalavimo simptomas, tai yra giliai 
įsišaknijusi beatodairiško važinėjimo 
pažiūra, kuri ir padaro tą kelių chaosą.

Pirmą balandžio (kokia tinkama da
ta!) buvo įvestos labai padidintos baudos 
už įvairius eismo taisyklių pažeidimus. Nė 
viena iš jų nesumažins avarijų skaičiaus 
ar pakeis motociklistų ar automobilių 
vairuotojų prigimtį, nes jiems eismo tai
syklės yra tas pats, kaip žvyras, atsimu
šantis į jų veidus važiuojant. Galbūt šiek 
tiek nemalonus, bet nedarantis įtakos į jų 
važiavimą.

Kodėl tos taisyklės neveikia? Visų pir
ma, naujos taisyklės nėra pakankamai 
skelbiamos - bent jau ne vietiniams. Aš 
važiuoju įsijungęs žibintą dienos metu - 
logiškas ir saugus būdas, leidžiantis man 
geriau matyti, ir sumažinantis galimybę,
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saloną, nes jį skatina mintis apie papildo
mą nuolaidą, kuri prekybininkui nieko 
nekainuoja. Lietuvoje dažnai pasitaiko 
kuriozinių situacijų, kai užsienietis atsisa
ko įsigyti norimą prekę, sužinojęs, kad 
parduotuvė neteikia Tax Free Shoppings.

Naudotis visame pasaulyje turistams 
žinomo operatoriaus „Global Refund“ 
paslaugomis patogiau ir pirkėjui - jis bet 
kurioje pasaulio vietoje gali atgauti 
mokesčius už Lietuvoje įsigytas prekes.

Svarbu atsiminti dvi šios paprastos 
paslaugos taisykles: užsienio turistas 
parduotuvėje turi įsigyti prekių už dau
giau nei 200 litų ir kartu su kasos kvitu 
gauti specialų „Global Refund“ čekį. 
Vėliau išvykdamas iš Lietuvos, turistas 
gauna muitinės pareigūno spaudą ant 
čekio ir gali kreiptis į „Global Refund“ 
punktus dėl išmokos jam patogiu būdu iš 
karto Vil-niaus, Kauno ar Palangos oro 
uostuose arba vėliau kitų valstybių di
džiuosiuose miestuose.

Jei nespėjote susigrąžinti pinigų oro 
uoste, nesijaudinkite - atsiųskite pirkimo 
dokumentus paštu, ir pinigai bus pervesti 
į Jūsų kredito kortelę.

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, tokia 
paslauga gali pasinaudoti tik ne ES šalių 
gyventojai, pavyzdžiui, amerikiečiai ar 
australai, bet ne vokiečiai ar lenkai.

Dėl papildomos informacijos kreip
tis į:

Robertas Kogelis
„Global Refund Lietuva” direktorius
Tel. 2644100, 8 655 95959
eL paštas rkogelis (3) globalrefund.com
www.globalreftind.lt

kad mane pritrenks koks prisigėręs teks
to žinutę rašantis kamikaze, turintis tiek 
proto kaip peleninė. Ir, žinoma, dėl to, 
kad jau visas mėnuo kaip įjungtos šviesos 
yra privalomos visiems vairuotojams. 
Tačiau kiekvieną dieną man pamojuoja 
gero norintys kiti vairuotojai perspėda- 
mi mane, kad aš “pamiršau išjungti ži
bintą”. Bet koks pokalbis apie tai baigiasi 
paaiškinimu, kodėl jie jokiu būdu neva
žinės su žibintu, nesvarbu koks būtų 
įstatymas.

“Taip eikvojasi elektra” (Ką?)
“Žibintas išsieikvos. Lemputės yra 

‘Brangios!”
“Bet juk dabar diena!” (ir neištartas: ‘Tu 

kvaily! ”)
Ir atsakymas, kuris tkrai parodo ką 

vietiniai žmonės galvoja: “O, tas įstaty
mas tiktai užsieniečiams...”

O keisčiausia yra, kad nors užsienie
čiai sudaro tik mažą visų vairuotojų 
nuošimtį Bali keliuose, mes už kelio 
taisyklių nesilaikymą baudžiami daug 
dažniau negu vietiniai. Mes esame kla
sikinis pažeidžiamas (ir turtingas) taiki
nys. Ir kelio taisyklės ne tiktai taikomos 
pasirinktinai, atsižvelgiant į rasę, bet mes 
mokame daug didesnes baudas, kai mus 
sulaiko. Policija puikiai žino, kad vietiniai 
jokiu būdu negali užmokėti naujai nusta
tytų baudų, tad ji neišvengiamai dėmesį 
atkreipia į mažiausiai kelius naudojan
čią, bet daugiausiai galinčią mokėti 
vairuotojų grupę. Tai dabar pasakykit man, 
kaip tas gali paskatinti daugumą kelio 
didvyrių klausyti įstatymo arba padidinti 
saugumą? Trumpai drūtai - negali.

Kai mes kalbame apie beprotišką Bali 
judėjimo sistemą, mes nekalbame apie 
kažką apčiuopiamo. Judėjimo srovės, kaip 

—kiekvienoj chaotiškoj sistemoj, yra besi- 
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Miela Redaktore,
negaliu Jums apsakyti, kaip mane 

sukrėtė Vytauto Patašiaus mirtis. Lyg kas 
būtų pasakęs, kad “Mūsų Pastogė” susto
jo -toks jis atrodė neatskiriama jos da
lis. Nedaug kartų buvau jį sutikusi, bet jis 
visuomet buvo labai malonus ir nuošir
dus. O “Mūsų Pastogei” reiškiu tikrai 
nuoširdžią užuojautą.

Alena Karazijienė,
Melbournas

Gerb. Redaktore,
Liūdna išgirdus apie a.a. Vytauto Pa

tašiaus iškeliavimą į Amžinybę. Jo įnašas 
j ALB gyvenimą ir veiklą yra nenusako
mas žodžiais, reikėjo jame pačiam da
lyvauti, kad pajustum ir pilnai įvertintum 
pastangas, pasiaukojimą ir darbą, kurį Jis 
savo gyvenimo metu Australijoje pa
skyrė.

Viktoras Baltutis,
Adelaidė

KOVAS News
Games against the Latvians

Saturday, 18th September, 2010, Bankstown Stadium
These are the approximate times:

11.00 am U18 Boys
12.00 Men’s 2 side (this is all the players who do not make the First 

side)
1.00 Opening with Kids U12 playing 2x10 min Game

Straight after following the Women’s games
2.30 Veterans
3.30 Men’s First

There will also be Volleyball. Times to be advised.
Food and drink will be available upstairs. Please keep this date free and invite as 

many old players as possible. We also need volunteers to serve drinkaridfoo'd.- * -

Contact any of the following KOVAS committee members: 
Peter Andrejunas 
Gediminas Sauka 
Ray Jurkūnas 
Peter Burokas 
Peter Kains 
Jonathan Lee 
Robert Liutackas

9680 3389
8678 5227
9534 2967
0424 725 106
0407 298 472
0421 735 957
0447 629 631

Tom Jablonskis 0400669 065 tom.jablonskis(a)gmail.com
SEE YOU THERE !!!!!

kuriančios elgsenos pavyzdžiai. Beprotiš
kas sudėtingumas, kurį mes matome, yra 
tik daugumos vairuotojų praktikuojamo 
elgesio suma. Tayrtum būrys žuvų, plau
kiančių tobuloj formacijoj, lyg jos būtų 
vienas vienintelis organizmas - Bali 
judėjimas atrodo pavojingas, neorgani
zuotas ir kartais tiesiog savižudiškas. Bet 
kaip žuvys, kurias valdo paprastos ins
tinktyvios taisyklės kaip: “laikykis 5 cm 
atstume nuo žuvies tavo dešinėje” ir “jeigu 
priešais tave nėra kitos žuvies, saugokis 
kliūčių ir plėšrūnų”. Bali vairuotojai turi 
savo paprastas judėjimo taisykles.

Tad kokios gi tos paprastos judėjimo 
taisyklės Balyje? Man atrodo, kad yra 7 
pagrindinės taisyklės, kurių visi laikosi:

* Nuvažiuok kur tau reikia per trum
piausią įmanomą laiką.

* Važiuok trumpiausiu įmanomu ke
liu, kuriuo tu gali (įskaitant šaligatvius, 
kelius skiriančias juostas, vienos krypties 
gatves, arba per pasitaikiusį pėstįjį ar 
kioską)

* Niekam nesitrauk iš kelio, nebent 
matysi, kad gali susidurti.

* Spręsdamas ar galima pravažiuoti 
kryžkelę ar įsukti į kitą gatvę, visuomet 
naudokis savo nuojauta (savo, kad ir ne
teisingu, sprendimu) vieton visai nesvar

Miela Redaktore,
Labai liūdna buvo skaityti apie skau

džią a.a. Vytauto Patašiaus netektį, užjau
čiu visus “Mūsų Pastogėje”.

Sigita Gailiūnaitė,
Canberra

LR Užsienio reikalų 
ministerijos 
informacija

Lietuvos Užsienio reikalų ministerija 
kviečia užsienyje gyvenančių lietuvių or
ganizacijas teikti projektus ugdymo ir 
kultūros srityse, kuriais būtų siekiama 
įtraukti lietuvius užsienyje į Lietuvos 
politinį, visuomeninį, ekonominį ir 
kultūrinį gyvenimą, stiprinti bendruo
meniškumą, plėtoti lituanistinį švietimą, 
puoselėti lietuvišką kultūrą, remti užsie
nio lietuvių žiniasklaidą.

Smulkesnę informaciją galima rasti 
šioje nuorodoje:
http://www.urm.lt/ 
index.php?406350485

Nita Wallis

bių išorinių ženklų kaip šviesoforai
* Galvok, kad visi tau trauksis iš ke

lio, įskaitant ir didžiuosius geltonus 
sunkvežimius, 500 kartų sunkesnius už 
tavo motociklą.

* Niekada, niekada nepasitrauk iš ke
lio užsieniečiui. Jeigu susidursi su juo, 
nesvarbu - jis padengs visas išlaidas.

* Niekada prie nieko neprisipažink, 
nes niekuomt nebūna tavo kaltė.

Tai kas gi atsitinka, kai visos šios 
paprastos taisyklės ima veikti? Tai yra 
Bali trafiko reiškinys. Ir tas reiškinys tol 
nepasikeis, kol valdantieji žiūrės tik į 
bendrą vaizdą ir nekreips dėmesio į su
dėtines daleles, kurios tą vaizdą sudaro. 
Vienintelis būdas tą pakeisti yra perauk
lėti ir pakeisti vairuotojų mąstyseną, kad 
jie važiuotų ne pagal savo taisykles, o pa
gal įstatymus.

Dėl to policija niekuomet nesugebės 
užtikrinti kelių saugumo. Jų priemonės - 
kelio taisyklės - tiesiog netinka tam tiks
lui. Jos taikomos ne ten, kur reikia. 
Daugumai policininkų svarbiau surinkti 
daugiau baudų, negu užtikrinti saugumą. 
O tuo tarpu, kol mes laukiame,, kad val
džia pagaliau ką nors nuveiks, hati, hati! 
(būk atsargus!).

(Bus daugiau)
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Ypatingas susirinkimas Sydnėjuje
Sekmadienj, liepos 4 d., Lietuvių Klube “Dainava” įvyko Ypatingas Syd- 

nėjaus Apylinkės (Ine.) narių susirinkimas, į kurį iš Melbourne atvyko ALB 
Krašto Tarybos Prezidiumo pirmininkas dr. Kazys Zdanius. Balsavimui buvo 
pateikta iš anksto paskelbta rezoliucija:

That the members of the Australian Lithuanian Community - Sydney Inc. 
ratify the present Executive Committee (Apylinkės Valdyba) consisting of Vytas 
Juška, Greta Savickaitė-FIetcher, Audronė Pouichene, Kristina Dičiūnas and 
Jadvyga Burokas.

Slaptu balsavimu iš 96 turėjusių teisę balsuoti rezoliucijai pritarė 81, balsavo 
prieš 14, ir susilaikė 1.

Rezultatus patvirtino susirinkime dalyvavę ALB Krašto Tarybos Prezidiumo 
nariai:

Dr. Kazys Zdanius, ALB Prezidiumo pirmininkas
Vytenis Šliogeris, ALB Prezidiumo narys.

Mielai draugei nuo pirmų mokslo metų dienų

A ft A Jadvygai Viliūnienei
mirus, drauge budėdama kartu sujos dukromis Ginta ir Vida bei jų šeimomis

aukoju “Mūsų Pastogei” $100.
Dr. S. Pacevičienė

Ilgametei bičiulei

AftA Jadvygai Viliūnienei
minis, kartu liūdėdama giliai užjaučiu dukras Gintą ir Vidą su šeimomis bei 

visus artimuosius.
Stefa Žilinskienė

aukoju “Mūsų Pastogei” $50.

’ Gerbiami SBS Lietuviškos radijo programos 
klausytojai,

Įvairiausią informaciją prašau siųsti e-mail: rymante.gell@sbs.com.au.
SBS telefonas: (02) 9430 3011. Jeigu neatsiliepčiau - palikite žinutę.
SBS fax: 02 9438 1114. Adresas:
Locked Bag 028, Crows Nest, NSW, 1585 arba
14 Herbert Street, Artarmon, NSW 2064.
Iš anksto dėkoju. Executive Producer

Lithuanian Language Program, SBS Radio, Sydney

Reikia naujo pianino!
Sydnėjaus lietuvių choras “Daina” prieš daugelį metų rinko pinigus dėl Lidcombe St. 

achim’s bažnyčios vargonų. Sydnėjaus lietuvių bendruomenės dosnumo dėka, vargo- 
i buvo nupirkti. Nors vargonai yra bažnyčios nuosavybė, bet jau eilę metų, net ir šian-

Šiuo metu choras “Daina” naudojasi mažu, senu Lietuvių Klubo pianinu, kuris jau 
isai susidėvėjęs. Žinodami Lietuvių Klubo finansinę padėtį mes negalime prašyti, kad 
□ubas nupirktų naują pianiną. Tačiau Sydnėjaus Lietuvių Klubas nutarė prašyti para- 
nos iš NSW valstijos. Paaiškėjo, kad valstybės grant yra įmanoma gauti, jeigu ir mūsų 
ietuvių bendruomenė parodys savo iniciatyvą tam reikalui - būtent pradės rinkliavą 
ūanino įsigijimui. Aš, Birutė Aleknaitė, choro vadovė, prašau jūsų dosnumo naujo 
ūanino įsigijimui. Aukas priima choro “Daina” Valdyba. Ačiū visiems.

AftA Genučiui Žvinakiui
staiga mirus, nuoširdžiai užjaučiame motiną - mūsų ilgametę narę - Verą 

Morkūnienę, brolius Romą, Šarūną, jų šeimas ir visus artimuosius.
Socialinės Globos Melbourne Moterų Draugija

Liūdna žinia
“Mūsų Pastogės” Redakcija gavo žinią, kad šių metų birželio 29 dieną Newcastle 

mieste mirė žinomas Lietuvių Bendruomenės veikėjas, visuomenininkas, ilgametis 
ALB Newcastle Apylinkės Valdybos pirmininkas, buvęs chorvedys Stasys Žukas, 
85 metų amžiaus.

Mirus

AftA Stasiui Žukui,
giliai užjaučiame žmoną Colettę, seserėčią Audronę Jory, jos vyrą Peter ir jų 

sūnų Dominic, visas gimines Australijoje ir Lietuvoje. Netekę brangaus mūsų 
lietuvių Apylinkės ilgamečio pirmininko kartu liūdime.

ALB Newcastle Apylinkės Valdyba

Padėka
Nuoširdus ačiū visiems aukojusiems Sydnėjaus lietuvių chorui “Daina” piani-

nui pirkti Aukojo:
Jonas Šarkauskas - $1,000 Elena Jonaitienė - $100
Eleonora ir Peter Kains - $100 J.Kraucevičius - $100
P. Zubrickas - $50 A.Griškauskas - $50
Jarienė- $50 Kęstutis ir Danutė Ankai --$50
Lionginas Pukys - $50 Justina Kedienė - $50
Prof. Vytautas Doniela - $50 Margarita Kavaliauskienė -$50
R.Mickus - $50 Onutė Stošienė - $50
T. Bliekas - $50 Algis Dudaitis- $50
Nijolė Bučinskienė - $30 Benius Vingilis - $30
Jokantas - $20 Dana Gailiūnienė - $20
L.Žilytė- $20 Nita Wallis - $10
Irena Kalėda- $10 J. Klupšienė - $5

Mirus buv. choro “Daina” dirigentui

AftA Stasiui Žukui,
giliai užjaučiame žmoną Colettę, visus artimuosius ir gimines Australijoje bei

Lietuvoje. Liūdime kartu Sydnėjaus choras “Daina”

Ilgamečiu! draugui ir chorvedžiui

AftA Stasiui Žukui
iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Colettę, jo dukterėčią 

Audrą su šeima ir visą Newcastle lietuvių bendruomenę.
Jadvyga Burokienė su šeima

Prisimindamas

A'frA Vytautą Patašių,
aukoju “Mūsų Pastogei” $30.

Viktoras Martišius

Pagerbiant šviesios atminties

AvA Vytautą Patašių,
vietoje gėlių per laidotuves “Mūsų Pastogei” aukojo:

Isolde Poželaitė - Davis AM $ 50
Jūratė Ivinskienė $100
Irena ir Algis Dudaičiai $100
Irena Bagdon $ 50
Jurgis ir Guoda Bliokai $ 50
Martyna ir Anskis Reisgiai $ 50
Jonas Zinkus $ 50
E. ir J. Valiokas $ 50
Nijolė ir Irvis Venclovai $100
R. ir M. Linas $100
Antanas ir Lėta Kramiliai $ 20
Dana Gailiūnienė $ 20
Tamara ir Benius Vingiliai $ 50
Renata ir Alis Migai $ 50
Jadvyga ir Petras Burokai $ 50
Nata Liutikaitė $ 50
Vincas Binkis $ 50

Gerbiamam ir Bendruomenės veiklai pasišventusiam

AftA Vytautui Patašiui
mirus, užjaučia visus jo artimus ir kartu liūdi dar likę Budrikiai

r Rūta, Zigmas, Jeanny ir šeimos
ėlių aukojame “Mūsų Pastogei” $150.

Prisimindama A'irA Vytautų Patašių, aukoju “Mūsų Pastogei” $5.
J. Klupšienė

Rašydami testamentų, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudų!
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AGM of the Australian Lithuanian 
Community in Melbourne Association Inc.

The Annual General Meeting (AGM) of the Australian Lithuanian Community 
in Melbourne Association Inc. will be held in the Jubilee Hall of the Melbourne 
Lithuanian Club, starting at 2pm on Sunday 1 August 2010.

The agenda will include the President’s report on the activities of the committee 
(ALB Melbourne Apylinkės Valdyba) since the last AGM and the Treasurer’s 
financial report. Due to the extra workload on the committee arising from the 
Lithuanian Days in Melbourne at the end of the year, the committee is seeking to 
co-opt a member of the community to help out with the work of the committee.

Dr Paul Kabaila,
President of the Committee of the Australian Lithuanian Community in 

Melbourne Association Inc. (ALB Melbourne Apylinkės Valdyba)

Pranešimas
Lietuvos Baleto Bičiulių rengiama Popietė Melbourne, Jubiliejinėje salėje, 

įvyks rugpjūčio 15 dieną 2 vai. p.p., o ne spalio 17 d. kaip buvo skelbta “2010 
metų Lietuviškų Renginių Melbourne Kalendoriuje”.

Popietės pradžioje turėsime muzikinį įtarpą, atliktą mūsų vietinio muzikanto, 
ir po to rodysime DVD “Nerijus”. Tai DVD filmas, sukurtas žinomo Vilniaus 
režisieriaus Vytenio Pauliukaičio, apie Lietuvos baleto pagrindinį šokėją - 
primarijų Nerijų Jušką. Filme matysite žymių baleto asmenų pasisakymus apie 
Nerijų, jo mamos ir mokytojos prisiminimus iš Nerijaus vaikystės, įvairių baletų 
ištraukas ir Nerijų, šokantį su garsiomis balerinomis. Filmo pabaigoje Nerijus 
šoka baleto “Zorba Graikas” nepaprastą zorbos sirtaki finalą!

Po DVD vyks turtinga, vertinga ir gausi loterija, būsite pavaišinti kava, tortais 
ir pyragais. Įėjimas aukomis. J. Zaikauskas

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba 
maloniai kviečia narius į

Lietuvos Valstybės Dienos Šventę
šeštadienį, liepos 17 dieną,

Yowani Country Club, Northbournc Avenue, Lyneham.
Rinktis galima nuo 12.30 vai. p.p., programos pradžia -1 vai. p.p.

Šia proga Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdybos pirmininkas 
Jonas Morkūnas tars trumpą žodį. Seks pietūs.
Registruotis prašome pas Barbarą Šilinis, tel: 6288 6283 iki pirmadienio, liepos
12 dienos.

Melbourne Pensininkų dėmesiui
Pensininkų pietūs įvyks antradienį, liepos 13 dieną, 11 vai. ryto Lietuvių Namuose.
Laukiame visų atvykstant ir kviečiame naujus narius prisijungti prie mūsų.

Pensininkų Sąjungos Valdyba

ALB Krašto Valdyba
Gerbiamieji Tautiečiai, 3/06/2010

PLB kraštų LB pirmininkų suvažiavimas įvyks liepos 29-30 dienomis Lie
tuvoje. Viena iš temų, kuri PLB Valdybai ir visiems kraštams yra labai svarbi, tai 
- “ Ko kraštų LB pageidauja iš Lietuvos ir iš PLB “

Aš, ALB Krašto Valdybos Pirmininkė, esu pakviesta būti viena iš prelegenčių 
ir pristatyti Jūsų požiūrį suvažiavimui.

Taigi, prašau siųskite savo pageidavimus man elektroniniu paštu:
E-mail: angonita.wallis@optusnet.com.au
arba adresu:

27 Moores Road , Avoca Beach, NSW 2251.
Laukiu Jūsų greitų atsakymų. Su pagarba.

Dr. Angonita Wallis, ALB Krašto Valdybos pirmininkė

AR JAU SUMOKĖJAI “MŪSŲ PASTOGĖS” PRENUMERATĄ?

“Mūsų Pastogė” ieško savanorių
Vytauto Patašiaus asmenyje netekus pasaulio įvykių apžvalgos korespon

dento, “Mūsų Pastogė” ieško asmens, kuris sutiktų reguliariai tęsti šį darbą. Taip 
pat ieškomas dar vienas (ar daugiau) Lietuvos įvykių apžvalgininkas. Naudojantis 
internetu, korespondentui nebūtina gyventi Sydnėjuje. Savanorius prašome 
pranešti “MP” Redakcijai įprastiniais būdais (e-mail, telefonu, paštu).

AL Dienų Ruošos Komitetas Melbourne 2010
Pirmininkė Rita Mačiulaitienė tel: 0425 704 890 

aid «»o Iždininkė Vilią Dukas Sekretorė Danguolė Juška
Korespondencijos adresas: 20 Boyd Street, ALTONA, Victoria 3018.
e-mail: juskagirl@y7mail.com www.ald2010.org
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EjSa Sidnė jaus Lietuvių Klubas
UN 16 - 20 Meredith Street, Bankstown

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

Klubo darbo valandos:
Pirmadieniais ir šeštadieniais - Klubas uždarytas
Antradieniais - sekmadieniais - Klubas atidarytas nuo 12 vai. dienos.

Klubo restoranas
Virtuvėje dirba šefas Antonio.

Pietūs - nuo 12 vai. dienos iki 3 vai. p.p.
Vakarienė - nuo 6 vai. p.p. iki 9 vai. p.p.
Sekmadieniais - nuo 12 vai. iki 6 vai. p.p.

Sekmadieniais - Svetlanos lietuviški patiekalai

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

Sekmadienį, liepos 18 dieną, 1 vai. p.p. - Christmas in July. 
PROGRAMOJE - siurprizai, muzika ir gera nuotaika.

Kviečiame Pabalfiečių Balių, kuris įvyks 

šeštadienį, liepos 24 dieną, 7 vai. vakaro.
Kaina - $50 asmeniui.
• Šampano taurė ir užkandėlė atvykus.
• Tirijų patiekalų vakarienė.
• Gyva muzika.
• Loterija.
Apranga: vakarinė / formali.
Užsakymai priimami Lietuvių Klube tel.: (02) 9708 1414, iki liepos 18 d.

Baltic Ball 
with flavours of the 

“Baltic”
Price includes:

A welcome drink & canapes on 
airival

A delicious three course meal 
Live band

Fantastic raffle
Drink* at atToixiab le bar prices 

Discount for tables of ten if 
booked & paid by

Sunday 11 July
PLEASE ADVISE IF THERE ARE 

ANY SPECIAL DIETARY 
REQUIREMENTS

Club parking available as well as “frW Council car parks 
at Mari an St ear park & cut Meredith St & Rickard Rd

For booking? plenae ooutart the Lithuanian Club on £708-1414 
(Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday & Sunday from IlJOun - 8pm)

The Litfeudrtmw Clkfr serves deiteioa Lithuanian meats by Seelbma 
ewrty Skmfayjtvm <4 iahan/Austrzlian meats by Antonio.

All odts?r days noted - JtstliantAastraiian meals byAnboma &. TbJdureai " 
available.

.‘irate vwry Friday 7pm.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: RO. Box 550, Bankstown, NSW 1885. 
Lietuvių Klubas “Dainava”, 16 - 20 Meredith Street, Bankstown.

Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: www.slic.org^iu/Pastoge 

Redaktorė Dalia Doniela
Redakcinė Kolegija: Danius Kairaitis, Anskis Reisgys, Vytenis Šliogeris 

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos 

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandijoje oro paštu $115.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami

Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis. 
Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.

Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25. 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.

Printed by: Spotpress Pty Ltd., 22 - 24 Lilian Fowler Place, Marrickville, NSW 2204.
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