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Nestabili padėtis Lietuvos 
kariuomenėje

Ne paslaptis, kad į Lietuvos karo 
tarnybą vengia stoti didelė dalis jau
nuolių, sulaukusių privalomos karo 
tarnybos amžiaus. Paimtieji daro viską, 
kad galėtų jos išvengti. Tarnaujantys 
jaunuoliai dažnai padaro sunkius nusi
kaltimus, kad būtų pašalinti iš karo 
tarnybos. Kodėl toks pasipriešinimas 
šiandien, kai tuo tarpu atstatant Lietuvos 
nepriklausomybę, savanorių buvo apstu 
ir jie savo pareigas atliko patenkinamai 
ar gerai?

Atrodo, kad tada stojo stabilūs jau
nuoliai, daugelis jų gerai išsilavinę ir su 
tikslu padėti tėvynei išsivaduoti iš ru- 
siškojo-sovietinio jungo. Jei jų tarpe ir 
buvo pasimetėlių, tai jie taikėsi prie 
veržliųjų jų vadovų. Šiandien karo tar
nyba yra prievolė, o aiškaus tikslo - ne
priklausomybės atsikovojimo neliko. Be 
to, į kariuomenės eiles grįžo daugelis 
sovietų išlavintų kadrų vaikinų tramdyti, 
o ne jų auklėti ir jiems padėti subręsti.

Kapitonas Saulius Rožėnas žurna
listams sakė, kad pastaraisiais metais 
šaukiamųjų karinėn tarnybon kontin
gentas smunka ir tai įtakoja nestabilią 
padėtį kariuomenėje. Praeito pavasario 
šaukime iš 100 pašauktųjų, tik 8 turi 
vidurinį išsilavinimą. Tik 20% yrabaigę 
5 ar 7 klases. Likusieji turi nepilną 
vidurinį išsilavinimą. Iš 100 pavasarį 
pašauktųjų 20 buvo grąžinti kaip netin
kantys atlikti karinę tarnybą. Didžiajai 
daliai grąžintųjų buvo nustatytas lengvas 
nestabilumo laipsnis. Jų veiksmai gali 
būti nekontroliuojami. Kapit. Rožėnas 
kritikavo ir medicinos komisijų darbą, 
nes karinės tarnybos metu paaiškėjo 
daugelis ligų. Iš kitos pusės, sveiki šau
kiamieji vaikinukai ar jų globėjai paper
ka atliekančius apžiūrą medicinos dar
buotojus.

Kaip praneša LER, Lietuvos kariuo
menės vadas gen. Jonas Andriuš
kevičius, kalbėdamas apie dezerty
ravimą, teigė, jog didesnė dalis dezertyrų 
palieka dalinius negalėdami prisitaikyti 
prie aplinkos. Vieni negali pakęsti vie
natvės, stovėdami ilgas valandas sargy
boje, o kiti nepripranta prie kolektyvinio 
gyvenimo. Karys kariuomenėje, sako 
generolas, arba subręsta, arba palūžta.

Dabar karys gali skųstis be eilės 
aukštesniems viršininkams. Kariuo
menės vadas pripažįsta, kad reikia kreip
ti daugiau dėmesio į jaunų karininkų 
parengimą. Visa tai paskatina peržiūrėti 
Lietuvos kariuomenės statutą, kuriame 
dar esama nemažai sovietinio kariuo
menės statuto liekanų.

Tautinė mokykla
Švietimo ir mokslo ministras Zig

mantas Zinkevičius savo interviu su 

Laisvosios Europos Radijo žurnalistu 
skundėsi, kad nors ir labai reikalingos 
reformos švietime, tai padaryti yra labai 
sunku. Negalimapakeisti nei dabartinių 
mokytojų, nei ateinančios kartos moky
tojų, nes jie dabar ruošiami senosios 
profesūros. Žmonės nepripratę naujai 
mąstyti. Neturime nei naujos aiškios 
švietimo koncepcijos - tęsiama senoji. 
Nemažai pasipriešinimų bet kokioms 
reformoms ir tai ne tik iš mokytojų, bet 
ir iš jų vadovų, sakė ministras Zinke
vičius.

Ministras labai remia tautinę mo- 
kykląir sako, kad turime auklėti irugdy- 
ti Lietuvos piliečius. Ar jie yra lietuvių, 
ar kitos tautos žmonės, jie turi būti 
Lietuvos valstybės patriotai, sako mi
nistras. Per paskutinius ketverius metus 
tai buvo gerokai prislopinta. Paklausus 
ar tai derinasi su Lietuvos stojimu į 
Europos Sąjungą, ministras atsakė,-kad 
geras Lietuvos pilietis bus ir geras ES 
pilietis.

Nors mįnisjerija rūpinasi, kad būtų 
švietimo sistema, jis pripažino, kad 
aukštosios mokyklos turi daug auto
nomijos - daugiau nei kitose Europos 
šalyse. Kai kurios aukštosios mokyklos, 
kaip Klaipėdos universitetas, susijęs su 
Mažąja Lietuva, turi specifinius isto
rinius ir geografinius interesus. Tai visai 
pateisinamas universiteto skirtumas.,

Ministras labai aukštai vertinapriva- 
čius universitetus, tik apgaili, kad jų 
Lietuvoje kaip ir nesama. Šie univer
sitetai yra lankstesni ir jie įtakoja valsty
binius universitetus ir kitas švietimo 
institucijas. Ministras norėtų, kad jų būtų 
daugiau.
Ar tai trečioji Lietuvos - Lenkijos 

unija?
Rugpjūčio 29 d. Vygriuose (Suval

kuose) susitiko Lietuvos min. pirm. 
. Gediminas Vagnorius ir Lenkijos prem
jeras V. Timosevičirpasirašė deklaraciją 
dėl Lietuvos ir Lenkijos Vyriausybių 
BendradarbiavimoTarybos įkūrimo. Tai 
patariamasis vyriausybių organas. Iš 
abiejų valstybių sudaromos dvi grupės. 
Jos susitiks bent porą kartų metuose. 
Pirmasis susitikimas įvyks Vilniuje 
rugsėjo 14 d., kada Lenkijos min. pirm. 
Timosevič su oficialiu vizitu lankysis 
Vilniuje.

Tai jau trečioji tarpvalstybinė Taryba. 
Anksčiau tarybos buvo sudarytos tarp 
seimų ir prezidentų. Tokių institucijų 
Lenkija nėra įsteigusi nei su jokia kita 
valstybe. Lenkai pastebėjo, kad po nei
giamos Europos Tarybos kritikos Lie
tuvai ir nepakviečiant jos deryboms į 
Europos Sąjungą, Lietuva stengiasi 
suartėti su Lenkija. Lenkų žurnalistas 
paklausė „ar tai trečioji Lietuvos - 
Lenkijos unija?“
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Lietuvos min. pirm. Gedi minas Vag
norius teigė, kad Tarybos padės sure
guliuoti sienų perėjimą, pagreitins muitų 
aptarnavimus irkitus nesklandumus tarp 
Lietuvos ir Lenkijos.

Ekonominiai pabėgėliai iš 
Azijos Pabradėje

Tūkstančiai ekonominių perbėgėlių 
iš Azijos traukia per Baltarusiją ir 
Lietuvą į Vakarus. Dėl geriau saugomos 
sienos patekti į Lenkiją sunkiau, tad 
nemažas jų skaičius užkliuvo Lietuvoje. 
Dabar jie surinkti buvusioje sovietinėje 
bazėje, Pabradės stovykloje - Užsie
niečių registravimo centre. Jų apie 900. 
Tai azijiečiai su šeimomis.

Neseniai, pasikeitus centro direkto
riui ir įvedus tvarką - griežtesnį režimą, 
perbėgėliai pradėjo maištauti, nusi- 
skųsdami, kad pažeidžiama jų laisvė. 
Naujai paskirtas direktorius Evaldas 
Tunyla LERadijui paaiškino, jog anks
čiau perbėgėliai stovykloje darė ką jie 
norėjo. Atėję į direktoriaus kabinetą 
įvairiais būdais darė jam spaudimą, kad 
gautų daugiau pinigų iš valstybės iždo. 
Vaikštinėjo po apylinkės barus, kirkino 
perginąs, susirėmė su vietos vaikinais.
' Įvedus griežtesnį režimą, afganista- 

niečiams vadovaujant, stovykloje buvo 
suorganizuotos riaušės. Buvo išlaužta 
tvora ir dalis azijatų pabėgo atgal į 
Baltarusiją. Centro direktorius tvirtino, 
kad riaušės kilo ne tiek dėl blogų sąlygų 
centre, kiek dėl tvarkos sugriežtinimo. 
Teisės nebuvo suvaržytos. Tačiau jie 
nebeturi teisės bendradarbiauti su tais, 
kurie nelegaliai tuos bėglius gabena per 
sienas į Vakarus. Stovyklos tvarkos 
sugriežtinimas visiems naudingas,ir 
nelegaliems, ir aplinkiniams žmonėms, 
sakė Centro viršininkas.

Neįvardintas Užsienio reikalų minis
terijos pareigūnas sakė, jog palyginamai 
blogos sąlygos centre ne dėl pareigūnų 
apsileidimo, o dėl to, kad nėra už ką 
jiems geresnių sąlygų duoti.

Lietuvos Seimas, Vakarų raginamas, 
ratifikavo Jungtinių Tautų sutartį dėl 
pabėgėlių prieglobsčio ir laikymo, tačiau 
žadėta parama pabėgėlių išlaikymui į 
Lietuvą neatėjo. Dabar bent kiek para
mos ateina iš Šiaurės valstybių. Švedijos 
konsultantai padeda spręsti problemas.

Vakarų pareigūnai įsitikinę, kad 
Pabradės stovykla perpildyta, tačiau čia 
sąlygos geresnės negu daug kur kitur 
panašiose stovyklose kitose šalyse. 
Lietuvos pareigūnai teisingai sako, jog 
labai didelė problema ta, kad Baltarusi
ja nesutinka pasirašyti nelegaliųjų read- 
misijos sutarties. Nelegaliai perėjusieji 
Lietuvos sieną nebegali būti grąžinami 
į Baltarusiją. Kiek buvo girdima, Bal
tarusija ketino sutartį pasirašyti. Atrodo, 
kad Maskvos nurodymu, staigaji pakeitė 
savo nuomonę. Mat, Baltarusijai pasira
šius sutartį, tarptautinis spaudimas dėl 
nelegalių imigrantų jau remtųsi į 
Kremliaus vartus.

Lietuva prašo 400 000 EQ išEuropos 
Sąjungos pabėgėlių problemai spręsti ir 
žada pati pridėti 100000iš savo biudžeto. 
Tai įgalintų Pabradėje apgyvendinti 
1500 žmonių. Iki šiol apie tai dar nieko 
negirdėti, nors prašomoji suma tik 
mažytis trupinėlis Europos Sąjungos 
biudžete. •

Kandidatų į prezidentus 
išsidėstymas

Pagal „Baltijos tyrimų“ apklausos 
duomenis, tarp pretendentų į Lietuvos 
prezidentus, sparčiausiai auga Artūro 
Paulausko reitingas ir jis pasivijo prez. 
Algirdą Brazauską. Tačiau populia
riausiu pretendentu tebėra Valdas 
Adamkus su 29%, o Paulauskas ir Bra
zauskas dalinasi antra ir trečia vieta. 
Teigiama, kad per du paskutinius mė
nesius Paulausko reitingas pakilęs 7%. 
V y tautas Landsbergis bent kiek atsil ikęs 
ir yra ketvirtoje vietoje.

Jei rinkimuose nedalyvautų Valdas
Nukelta į 2 psl.
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Lietuvos įvykių ...
atkelta iš 1 psl.
Adamkus, tai daugiausia galimybių 
laimėti turįs Artūras Paulauskas. Pau
lauskui atitektų net 41% Adamkaus 
balsų. Jis aplenktų Algirdą Brazauską 
net 6%.

Valdo Adamkaus rinkimų štabo 
vadovas Vidmantas Staniulis teigia, kad 
Baltijos tyrimų rezultatai pateikti ten
dencingai, kad V. Adamkus nebus 
registruojamas. Vyriausios rinkimų 
komisijos pirm. Zenonas Vaigauskas 
rugsėjo 1 d. pareiškė, kad V. Adamkaus 
registracija baigsis teisme.
Prezidentų konferencija Vilniuje

Rugsėjo 5-6 dienomis Vilniuje lan
kėsi vienuolikos rytų Europos šalių 
prezidentai ir Rusijos premjeras Čer- 
nomirdin. Be to dalyvaus ir kiti buvę 
dignitoriai, kaip buvęs Vokietijos už
sienio reik. min. Dietrich Genscher. 
Pirmieji atskrenda dieną prieš, o pas
kutinieji išskrenda antros dienos vakare. 
Konferencija nepaskelbs jokios bendros 
deklaracijos.

Tiek prezidentai, tiek ir Rusijos 
premjeras konferencijoje dalyvaus 
simboliškai. Pirmos konferencijos 
dienos rytą, tai yra 05.09.97, kiekvienas 
iš jų perskaitys trumpą pranešimą ir 
daugiau konferencijoje nedalyvaus. 
Prieš tai Suomijos prezidentas Marti 
Aktisaar pareiškė, kad jis dalyvaus 
svečio teisėmis ir pranešimo neskaitys. 
Aktisaar į Vilnių atskrenda tik pirmos 
dienos pietų metu, tai yra po to, kai kiti 
vadovai jau bus perskaitę pranešimus.

Baltarusijos prez. Lukošenka į Vilnių 
atskrenda dieną prieš ir antros dienos 
posėdžiuose nedalyvaus. Jis išskrenda į 
Maskvą susitikti su prez. Jelcinu. Pre
zidentas Algirdas Brazauskas sako, kad 
jo svarbiausi susitikimai bus su Rusi
jos premjeru ir Baltarusijos prezidentu 
aptarti nelegalių pabėgėlių, sienų deli— 
mitavitno ir kt. nebaigtus reikalus.

Likusį laiką prezidentai susitikinės 
vienas su kitu, rengs spaudos konfe
rencijas ir klausys filharmonijoje kon
certą. Be valstybių vadovų pareiškimų, 
konferencijos metu bus perskaityti 35 
pranešimai. Konferencijos dalyviai 
aptars tarptautinių organizacijų vaid
menį formuojant Europos saugumą ir 
stabilumą. Atidaromąjį žodį šia tema 
pasakys Danijos užsienio reik. min. Niels 
Peterson.

Antros dienos konferenciją pradės 
Vytautas Landsbergis savo pranešimu 
„Nuo dominavimo į bendravimą - Euro
pos bendradarbiavimas ir Lietuvos įna
šas“. Kalbės laureatas, rašytojas Čes
lovas Milošas ir kiti.

Lietuvą reprezentuos valdžios atsto
vai. ministrai ir kiti aukšti pareigūnai. 
Dalyvauja ir kandidatai rinkimuose į 
Lietuvos prezidentus: V aidas Adamkus, 
Artūras Paulauskas ir Kazys Bobelis.

Be visų dignitorių ir gausybės jų 
palydovų konferencijoje akredituota 
apie400žumalistų. Visi važinės Vilniuje 
naujai asfaltuotomis gatvėmis, o gatves 
puoš naujai nudažyti pastatų fasadai. 
Visa tai kainavo apie 10 mln. litų. Nėra 
abejonės, kad viešbučiai daro ypatingai 
gerą biznį, bet kaip jie visi sutilps 
prezidentūroje?Tiesa, iškraustė išerdvių 
kabinetų visus patarėjus. Tik nežinia 
kur.
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Charakteringi pirmos dienos pasi
sakymai paimti iš Laisvosios Europos 
Radijo laidų transliacijų.

Atsiųstame pasveikinime JAV 
prezidentas Bill Clinton sako: „Vien tai. 
kad susirinko ■ tiek daug Europos 
valstybių ir vyriausybių vadovų bei 
garbingų svečių, be abejonės padės 
geriau suvokti istoriją ir pateikti naujų 
minčių apie bendradarbiavimo stip
rinimą“.

Rusijos konferencija dar kartą iš
reiškė nepritarimą NATO plėtimui ir 
yptingai Baltijos valstybių narystei 
NATO. Min. pirm. Čemomirdin teigė, 
kad Rusija sunerimo dėl to. kad Madrido 
deklaracijoje Baltijos šalys paminimos 
kaip perspektyvios NATO narės. Jis 
pavadino Rusiją pagrindiniu saugumo 
donoru nuo Baltijos iki Juodosios jūros.

Baltarusijos prez. Lukošenka taip pat 
pasisakė prieš NATO plėtrą, tačiau jis 
sakė, kad Baltarusija gerbia kiekvienos 
šalies teisę jungtis į sąjungas. Jis taip pat 
prieštaravo Vakarų teigimams, kad 
Baltarusijoje pažeidžiamos žmogaus 
teisės.

Lietuvos ir Lenkijos prezidentai 
pareiškė, kad NATO jie laiko stabi luino 
garantu ir išreiškė pageidavimą, kad 
Baltarusijoje vyktų demokratiniai pro
cesai.

Daugelis valstybių vadovų tiesiogiai 
ar netiesiogiai kritikavo Baltarusiją. Ta
čiau Lukašenka savo kalboje ir pareiš
kimuose spaudai nesuteikė daug vilčių 
dėl demilitarizacijos ateityje.

Konferencijos pirmos dienos antroje 
dalyje nuomones reiškė svarbiausi 
Europos institucijų pareigūnai: Europos 
Sąjungos Komisijos. Europos Saugumo 
ir Bendradarbiavimo Organizacijos ir 
Europos Tarybos. Jų aukšti pareigūnai 
pristatė planus,kaip sukurti saugią ir 
stabilią ateities Europą. Viena iš svar
biausių minčių, kad kaimynines valsty
bes gerbia, pasitikėjimą ir saugumą 
užtikrina tik ta valstybė, kuri gerbia 
savo piliečių teises. Europos Tarybos 
Parlamentinės Asamblėjos prezidentė 
Lenny Fischer priminė, kad Taryba yra 
gavusi Baltarusijos prašymą įstoti į šią 
organizaciją. Tačiau Baltarusijai nebuvo 
suteiktas net svečio statusas, kaip tai 
paprastai būna gavus prašymą stoti į 
Tarybą.

Rusijos strateginių tyrimų instituto 
direktorius Jevgeni Kozokin sakė, kad 
NATO yra netinkama Europos gynybos 
sistema, nes joje per didelį vaidmenį 
vaidina JAV. Jis kvietė kurti Europos 
saugumo sistemą įjungiant ir Rusiją. 
Nieko nuostabaus, nes šis institutas 
propaguoja Baltijos šalių reokupaciją ir 
remia Rusijos kolonistines tendencijas.

Konferencijoje išryškėjo, kad mažos 
rytų Europos šalys pasitiki tik NATO 
naryste, o Rusija nori jas „globoti". 
Integracija į Europą esanti lėta.

Spaudai paruošė Anskis Reisgys 
VWAWAVAWAW.WXW>W 
Aukos' 'Mūsų Pastogei"
M. Vilkaitienė ACT $ 20.00
E. Kiupšaitė Vic. $ 20.00
Mrs. M. Krupa NSW $ 25.00
A. Vitkūnas SA $ 10.00
J. Zablockis NSW $ 20.00
1. Norvydienė Vic. $ 5.00
L Volodkienė Vic. $ 5.00

Dėkojame už aukas. Admin.

Rugsėjo I d. Rusijos prezidentas 
Boris Jelcin viešai pareiškė, kad jis 
nebandys pasilikti prezidentu trečiai 
kadencijai, todėl neišstatys savo kan
didatūros 2000-ju metų rinkimuose.ooo

Rugsėjo 1 d. Izraelio vyriausybė 
nusprendė vėl atidaryti savo sienas 
palestiniečiams darbininkams. Sienos 
buvo uždarytos nuo liepos 30 d. po 

į savižudiško teroristinio sprogimo Jeru
zalės rinkoje. Numatyta įsileisti darbams 
tik vedusius darbininkus virš 35 metų 

i amžiaus, viso apie 4000 žmonių.
! Nežiūrintvisųatsargumopriemonių, 
rugsėjo 4 d. žmonių perpildytoje Je
ruzalės arkadoje vienas po kito susi
sprogdino trys persirengę Hamas tero
ristai. Viso žuvo 8 žmonės, sužeista 165.

OOO
Rugsėjo 5 d. Izraelis susilaukė dar 

vienos nelaimės. Malūnsparniais at
skraidinti į pietų Lebanoną smogikai 
kariai pateko į pasalas. Kautynėse su 
Hezbollah, Amai ir Lebanono regulia
riais kariais žuvo 12 Izraelio kareivių.

OOO
Rugsėjo 5 d. Lausanne, Šveicarijoje 

susirinkę tarptautinioolimpinio komite
to nariai nutarė 2004 metų olimpinius 
žaidimus pravesti Atėnuose, Graikijoje, 

j Atėnų varžovai buvo Roma, Stockholm, 
Buenos Aires ir Kapštatas.

OOO
Rugsėjo 5 d. Kalkutoje, Indijoje mirė 

vienuolė Motina Teresė, Gailestingųjų 
misijonierių vienuolių ordino steigėja, 
1979 m. Npbelio taikos premijos lau
reatė. Motina Teresė buvo gimusi 1910 
m. rugpjūčio 26 d. Skopje, tuometinėje 
Albanijoje.

OOO
Nepasisekė pirmasis astronautų ban

dymas surasti ir sutaisyti pramuštą sky
lę Mir erdvės stotyje. Rusijoje prasidė
jo ginčai tarp vyriausybės ir mokslinin
kų dėl Mir stoties ateities. Greičiausiai 
stotis bus sugrąžinta žemėn iš orbitos 
1999 ar 2000 metais. Numatoma, kad 
nuo 1999 m. erdvėje ją pavaduos nauja

Apie turto grąžinimą
Red. LR Seimas neseniai priėmė 
įstatymą („Piliečių nuosavybės teisių 
į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimo 
įstatymas"), pagal kurį nuosavybę gali 
atgauti ir užsienio lietuviai, turintys 
dabartinę LR pilietybę. Paprastus 
paaiškinimus perspausdiname iš „ Tė
vynės Sąjungos žinių" Nr. 13.

Kokiems asmenims bus atkuria
mos nuosavybės teisės?

Nuosavybės teisės atkuriamos Lie
tuvos Respublikos piliečiams:

a) turto savininkui,
b) kuriems savininkas paliko turtą 

testamentu,
c) savininko sutuoktiniui, tėvams, 

vaikams,
d) savininko vaiko sutuoktiniui ir 

vaikams (2 str.).
Koks žemės kibkis bus grąžina

mas?
Nuosavybės teisės atkuriamos į savi

tarptautinė erdvės stotis Alpha.
OOO

Rugsėjo 4 d. JAV astronautai pa
skelbė vėliausius Hubble erdvės tele
skopo tyrinėjimų rezultatus. Nustatyta, 
kad Žemei pavojingi asteroidai yra at
skilę iš mažutės planetos Vesta. Vesta 
randasi asteroidų ruože tarp Marso ir 
Jupiterio, jos diametras - 531 km. Plane
ta turi 459 km. kraterį, kilusį prieš bilijo
ną metų po kažkokio susidūrimo, kurio 
išdava - daugybė asteroidų. Bent 6 nuo
šimčiai Žemę pasiekiančių meteorų ki
lę iš Vestos.

OOO
Buvęs Rusijos saugumo tarybos vir

šininkas gen. Aleksandras Lebedev pa
reiškė, kad Rusija nežino, kas atsitiko su 
100 lagamine nešiojamų branduolinių 
bombų, pritaikytų sabotažo veiksmams 
priešo užnugaryje. Per pusę valandos 
vienas žmogus gali tokią bombą paruoš-, 
ti sprogimui. Nežinia, ar tos branduoi- 
nės bombos buvo sunaikintos, ar pr- 
duotos, ar pavogtos. Teroristų rankoe 
kiekviena bomba gali užmušti apie 00 
žmonių.

OOO
Rugsėjo 7 d. Maroke mirė buvęs il

gametis Zairės prezidentas ir diktato
rius Mobutu, sirgęs prostatos vėžiu. 
Gegužės mėn. Mobutu buvo priverstas 
bėgti iš Zairės į užsienį, pralaimėjęs 
pilietini karą.

OOO
Rugsėjo 5-7 dienomis Maskva š- 

kilmingai atšventė savo 850 metų jubi
liejų su koncertais ir paradais. Miesto 
meras Juri Lužkov buvo net sumobi
lizavęs lėktuvus ir malūnsparnius iš
sklaidyti lietaus debesis virš miesto.

OOO
Rugsėjo 6 d. apie du bilijonai žmo

nių stebėjo televizijos ekranuose Valijos 
princesės Dianos laidotuvių iškilmes 
Westminster Abbey Londone. Prince
sės Dianos palaikai buvo pervežti į jos 
gimtinę Northampton grafijoje ir palai
doti saloje Althorp rūmų parko ežero 
viduryje.

ninko turėtą žemę ne didesnio kaip 150 
ha ploto, įskaitant miškus ir vandens 
telkinius (4 str.).

Koks miškų ir vandens telkinių 
plotas bus grąžinamas?

Nuosavybės teisės atkuriamos į 
savininko turėtą mišką arba vandens 
telkinį ne didesnio kaip 150 ha ploto, 
įskaitant kaimo vietovėje esančią žemę 
(6 str.).

Ar galės žmonės, turintys grąžin
tinoje žemėje pastatų, įrenginių, jais 
naudotis?

Piliečiai, atgaunantys kaimo vieto
vėje žemę, kuri yra išnuomota ir joje yra 
kitų žmonių ūkinės-komercinės pa
skirties pastatų bei įrengimų, privalo 
laikytis nustatytų žemės servitutų. Šis 
reikalavi mas taip pat taikomas atgaunant 
mišką bei vandens telkinius. Reiškia, 
pastatų savininkai ir toliau galės jais 
naudotis (4.5,4.11 ir 6.6 str.).

Nukelta į 7psl.
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Lietuviais esame mes &me.
Lietuviais turime ir būt!

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

bendruomenių ir Jaunimo 
sąjungų valdyboms Bendraraštis nr. 31

1997 m. rugpjūčio 24 d. perdavėme pareigas Devinto PLB seimo išrinktai naujai 
LB valdybai ir tų dieną baigėme savo penkerių metų kadencijų. Baigdami nuošir- 
ižiai dėkojame Jums už moralinę bei materialinę paramų PLB valdybai, talkų bei 
tukas mūsų darbams ir ypač už visokeriopų pagalbą Lietuvoje ruošiant labai 
iėkmingai praėjusį Devintąjį Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimą. Šio, 
gausiausio iš visų iki šiol buvusių, Seimo narių bei jį globojusių Lietuvos įstaigų 
tuotaikos ir jo eiga parodė, jog daugelio Kraštų Bendruomenių pageidaujamas bei 
emiatnas PLB valdybos sprendimas ruošti jį Tėvynėje buvo geras. Tikime, kad jis 
iks pavyzdžiu ir būsimiems seimams.

Lietuvos Respublikos Seimo mums parūpintos talkos pastangomis. Pasaulio 
stuvių Bendruomenė buvo įjungta į kompiuterinio susižinojimo (Internet) tinklų, 
mo eiga buvo įrašyta [juosteles, paruoštos jo stenogramos ir kompiuterio garsinė 
kėtė (compact disc). Privatūs specialistai padarė daug nuotraukų, pagamino

mą (video) televizijai. Visi įrašai, nuotraukos, compact disc ir televizijos filmas 
ideo) Jums prieinami. Dėl užsisakymo sąlygų kreipkitės į naujų PLB valdybų.
Seime šiek tiek pakeista bei papildyta PLB Konstitucija (vienas paragrafas buvo 

įkeistas ištisai) ir ateityje, kartu su suredaguotais nutarimais, bus Jums išsiuntinė- 
naujos PLB valdybos.
Seimas išrinko naują Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vadovybę, jos sudėtis

PLB vadyba: pirmininkas Vytautas Kamantas; pavaduotojai Tomas 
rtusevičius, Danutė Čornij, Rasa Kurienė, Milda Lenkauskienė, kun. Edis 
trimas, Algis Rugienius, Audrius Šileika, prof. dr. Vytis Viliūnas, Gabrielius 
mkalnis, Horstas Žibąs ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirm. Rimas

Garbės teismas: Viktoras Baltutis, Eugenijus Čuplinskas, Vacys Garbonkus, 
tautas Kutkus ir Antanas Stepanas.
Kontrolės komisija: Petras Adamonis, Algimantas Gečys ir Joana Kuraitė -

Ateikime į pagalbą Geelongo LB

Geelongo Lietuvių Namai po gaisro.

Liepos 23 dieną 1997 m. sudegė 
Geelongo Lietuvių Bendruomenės Na
mai. Nieko nepavyko išgelbėti.

Sudegė taip pat mūsų biblioteka, pia
ninas, choro vitrina, istorinės organiza
cijų nuotraukos, sporto trofėjai, moterų 
draugijos ir skautų vitrinos. Visa Geelon
go lietuvių istorija!

Lietuvių namai Geelonge buvo pa
statyti prieš 47 metus ir štai mes likome 
be patalpų kultūrinei ir organizacinei 
veiklai.

Kadangi mūsų Bendruomenė yra to
kia maža, niekaip negalėtumėm Lietu
vių Namus atstatyti be kitų pagalbos.

Pastatas buvo apdraustas S 120,000

pagal mūsų mažos bendruomenės ištek
lius, tačiau reali jo vertė yra S 500,000. 
Mums džiugu, kad žmonės yra pažadėję 
paramos iš visos Australijos, iš tolimos 
Amerikos ir Kanados.
Mes prašome Jūsų pagalbos.

Jūsų parama duos mums jėgų toliau 
ruoštis 1998 m. Lietuvių Dienoms Gee
longe, nes šis įvykis buvo planuotas jau 
1996 m. Lietuvių Dienose Melbourne.

Prašome Jūsų pagalbos pagal Jūsų 
išgales. Yra atidaryta speciali sąskaita ir 
visos aukos bus skelbiamos spaudoje. 
Dėkojame Jums.

Stasys Šutas,
ALB Geelongo Apyl. Vald. pirmininkas

’askutinis kadenciją baigiančios PLB valdybos posėdis 1997 rugpjūčio 13 d. 
S'ainių namuose, Lemonte, IL, USA. Iš k: (pirmoje eilėje) Vacys Garbonkus. dr. 
Petras Kisielius, Kostas Dočkus; (antroje eilėje) Baniutė Kronienė, Rimas 
Česonis, Milda Lenkauskienė, Bronius Nainys, dr. Vitalija Vasaitienė, Vytau
tas Kamantas. Nuotraukoje nėra posėdyje nedalyvavusių Juozo Gailos, Pauliaus 
Mickaus ir Alekso Vitkaus. Tuojau po šio posėdžio, rugpjūčio 24 d. pareigos bus 
perduotos IX PLB seime išrinktai naujai PLB valdybai. Nuotr. B. Kronicnės 

mes, 1997 m. rugpjūčio 24 d. pabaigę savo pareigas, prašome Jus visais reikalais 
kreiptis į naują PLB valdybą raštinės adresu (kaip ir anksčiau):

14911 127th Str. Lemont, IL, 60439, USA, arba pirmininko adresu: Vytautas 
Kamantas, 1107 Pinewood Drive, NW, Grand Rapids, MI 49544 - 7969, USA.

Dar kartą dėkodami už visokeriopą pagalbą, prašome Jus remti mūsų pasekėją 
naująją PLB valdybą, skirti lėšų, reikalui esant parūpinti darbo talkos ir taip padėti 
jai savo uždavinius atlikti.Geriausi linkėjimai Bronius Nainys

Buvęs PLB valdybos pirmininkas

Paminėtos pirmoji ir vėliausioji knygos
Rugsėjo 7 d. (sekmadienį) Sydnėjaus 

skautų Židinys Sydnėjaus Lietuvių 
Namuose, Bankstowne, paminėjo MAŽ
VYDO - PIRMOSIOS LIETUVIŠKOS 
KNYGOS 450 metų jubiliejų ir - ta 
pačia proga - pristatė vėliausiąją išėju
sią lietuvės autorės p. Elenos Jonaitie
nės knygą - autobiografinį romaną 

"ELENA'Sv JOURNEY" (anglų kalba) 
tik ką išleistą "Text" leidyklos Mel
bourne.

Minėjimui skirtąją auditoriją popie
tės rengėjai išdekoravo Mažvydo žo
džiais „Broliai, seserys imkit mane ir 
skaitykit!..“, o netoli įėjimo buvo įrengta 
miniatiūrinė Mažvydo ir kt. XVI am

žiaus autorių lietuviškų knygų (viršelių) 
paroda, atvežta p. Jadvygos Dambraus
kienės iš Vilniaus; skambėjo Mažvydo 
giesmės...

Popietę pravedė žid. v.s. Jonas Zin- 
kus, pradiniame žodyje prisimindamas, 
kad ši šventė suruošta tradicinės Tautos 
šventės išvakarėse.

Programąpradėjo žid. Bronius Žalys, 
padeklamuodamas savo spec, šiai die
nai kurtą eilėraštį - „Godos, pirmąją 
lietuviškų knygą prisimenant“. Sekė p. 
Elenos Jonaitienės paskaita (ją spaus
diname atskirai) apie Martyną Mažvydą 
ir jo pirmąją knygą „Katekismusa prasti 
szadei...“ Turiningą ir įdomią paskaitą 
sekė p. Nijolės Bučinskienės deklamuo- 
ti-įžii Janinos Degutytės eilėraščiai 
„Gimtoji kalba“ ir „Netrokštu nemirtin
gumo“. N. Bučinskienė Sydnėjuje dek
lamavo pirmą kartą, bet eilėraščiai, 
perduoti jos švelniu balsu, skambėjo 
labai įtikinamai.

Dainuojančiom Židinietėm pasiva
dinęs būrelis židiniečių ir jų talkininkių 
(Irena Dudaitienė, Milda Karpavičienė, 
Nijolė Jurkšaitienė, Lilė Gaidžionienė, 
Jadvyga Burokienė, Gražina Černiaus
kienė, MartinaReisgienė ir IdaBarilienė) 
padainavo 3 skardžiabalses dainas: 
„Giedu giesmelę..." (Baranausko), „Ar 
negaili, seserėle, rūtelių...“ ir „Ariau, 
ariau, ariau lygiuosius laukelius...“, 
pelnydamos labai gausius aplodismen
tus iš klausytojų.

Žavųjį J. Degutytės eilėraštį „Lietu
vai“ ir jį sekusį Jono Strielkūno „Gimta
sis žodis“ padeklamavo Stasys Skoru- 
lis (galėjome klausytis jo deklamuojant 
visą tuziną kitų eilėraščių, nes jis juos

perdavė su tikrai giliu įsijautimu ir 
technika).

Po minėjimo vadovo tolimesnio įva
do prasidėjo kita popietės dalis - jo 
iškviestas rašytojas Juozas Almis Jūra- 
gis pristatė p. Elenos Jonaitienės knygą 
"Elenas Journey". Drauge su paskaiti
ninku perbėgome per šią įdomią knygą, 
kuriai prelegentas nepagailėjo gerų 
žodžių (lygiai tokiais gerais žodžiais ją 
paminėjo ir australai recenzentai, o 
turėtos pardavimui knygos, platinamos 
Algio Dudaičio, dar prieš minėjimo 
pradžiądingo pirkėjų rankose). Knygoje
pavaizduotas romano herojės gyvenimas 
nuo pirmosios "raudonųjų" Lietuvos 
okupacijos iki atvykimo į Sydnėjų 1949 
m.

Ištrauką iš E. Jonaitienės knygos 
(lietuviškos versijos) paskaitė ką tik iš 
JAV atvykusi aktorė dr. Liuda Apinytė 
- Popenhagen. Džiaugiamės jos puikiai 
išlaikyta lietuviška dikcija, kurios ne
sugadino nei universitetai svetimuose 
kraštuose, nei darbas Amerikos teat
ruose. Ačiū, sese Liuda!

Popietę užbaigė Sydnėjaus skautų 
Židinio vyr. galvos - tėvūnas irkanclerė, 
padėkodami atvykusiam gausiam bū
riui popietės dalyvių ir programos iš- 
pildytojams bei talkininkams, drauge 
visus pakviesdami kavutei. O kavutė 
buvo ne prasta - neskaitant kavos, stalai 
lūžo nuo židiniečių ir jų talkininkių kep
tų įvairiausių pyragų. Kad ir kaip juos 
„naikino“ mūsų didysis būrys, atrodo, 
visų „nesunaikino“!..

O Mažvydą ir jo pirmąją knygą Aus
tralijoje mes, atrodo, paminėjome pir
mieji! Vyt. Šiaurys
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Medžių žalumas ir pažanga Lietuvoje
Santrauka vasarą Tėvynę lankiusio 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdy
bos nario Gabrieliaus Žemkalnio prane
šimo, daryto 97.08.31 Melbourne Apyl. 
valdybos pakvietimu.

Gamta Medžiai visais savo ža
lios spalvos niuansais džiugina keliau
jančio žmogaus akį. Rūgštusis lietus dar 
negrėsmėjiemsLietuvoje. Ankstesniais 
metais nusekusio Nemuno jau neperbri- 
si - tiek prisipildęs naujais vandenimis. 
O miškai, miškai! Net dejuoja nuo 
mėlynių, žemuogių, grybų derliaus ir ne 
tik vien Labanoro giriose.
Burbaliai „Buvo geriau“ - dažnai 
girdimas skundas. „Kas geriau?“, už
klaustas atsako krautuvės savininkas: 
„Nereikėjo tiek mokesčių mokėti 1“ „Bet 
juk ir krautuvės tuomet neturėjai“, atsa
ko jo pašnekovas. Kitas neša rašalu 
išteptą švarką valyklon. Draugas įspėja: 
„Prie Smetonos tai išvalydavo, o dabar 
vėl tokį pat suteptą parsineši“. Kai grįžta 
žmogus su švarutėliu švarku, draugas 
pasiaiškina: „Tai matai, prie Smetonos • 
irrašalas buvo geresnis. Dabar tokį prastą 
tą mūsų rašalą yra vieni juokai išvalyti“. 
Taigi, buvo geriau...
Ekonomija Kai kurie užsieniečiai 
tvirtina, kad investuoti Lietuvos pramo- 
nėn apsimoka geriau, nei kitose rytų 
Europos valstybėse. Pavyzdžiu gali būti 
naujai vokiečių įsteigtas medžiagų 
audimo fabrikas buvusios „Sigmos“ 
patalpose. Vokiečiai tvirtinę, kad pasi
rinko Lietuvą, nes „žmonės čia geri 
darbininkai ir verti pasitikėjimo“. Šiaip 
prekių krautuvėse yra visokiausių, „ir 
jau nustokime girtis, kad čia, Australijo
je, turime šitiek įvairių rūšių draskos. 
„Pas Juozapą“ (yra toks krautuvės pa
vadinimas) matėme 30 rūšių garstyčių“, 
tvirtino prelegentas, net sugestionuo
damas dešrelių rūšį, prie kurios tos 
garstyčios geriausiai tiktų. Prekiųkainos, 
žinoma, yra tokio lygio, kaip pas mus 
čia, bet žmonių uždarbiai toli gražu. 
Nepaisant visko, žmonės kažkaip viską 
perka. Mat daug kas uždarbiauja ir prie 
algų prisiduria augindami gėles, rink
dami uogas, grybus. Yranet polinkis di
desnius butus parduodant, mažesnius 
perkant prasimanyti daugiau „tekančio“ 
pinigo (liquid cash). Tebeklesti Gariūnų 
turgus. Jeigu kokios prekės ten nerasi, 
tai reiškia jos ir visame krašte nėra!
Sveikata Ministro Galdiko įvesta 
sveikatos draudimo reforma, galiojanti 
tik nuo liepos mėnesio, jau dabar susi
laukia kritikos: bus blogai. Niekas ne
nurodo, kas blogai. „Ot, kadseni dalykai 
pakeičiami naujais, tai jau ir blogai“, 
prieina išvados prelegentas. Šiaip jau 
viena naujovių yra ta. kad pacientas gali 
pats pasirinkti gydytoją. Už vaistus yra 
kompensuojama tada, kai jie yra išrašo
mi apsilankius klinikose. Nekompen
suojami vaistai, kurie yra ligoninėje per
kami. Operacijų kainos svyruoja nuo 54 
litų - galvos smegenų operacijos, darytos 
japonei, iki 1200dolerių-vienos moters 
išleistų širdies gysloms perkelti. Tarp 
kitko, užsieniečiams sveikatos draudi
mas mėnesiui yra 65 litai.
Politika Atvykusio turisto aki
mis trys Baltijos valstybės yra aptaria
mos šitaip: Estija yra uostas, Latvija - 
miestas, o Lietuva - valstybė. Mums to
kia nuomonė - tik komplimentas. Seime 
šio meto aktualija yra tapusi A. Butke
vičiaus byla, o šiaip - prezidento rinki
mai. Prelegento nuomone, tikrieji kandi
datai yra trys: V. Landsbergis, A. Bra
zauskas ir A. Paulauskas. V. Adamkus 
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iškrisiąs, nes: 1) Šiauliuose tik priregis
truotas, o pilnai tarnybą ėjęs JAV iki š. 
m. gegužės mėn.; 2) yra spekuliuojama 
tokiu galimumu, kad V. Adamkui iš
kritus, jį keliančių balsai būtų nukreipti 
A. Paulausko naudai. Šis gi, būdamas 
tariamas mafijozų draugas su tariama 
praeitimi; tuoj paleistų seimą ir šauktų 
naujus priešlaikinius rinki mus. Šiaipjau. 
Lietuva pamažu virsta teisine valstybe, 
ką rodo pakitimai muitinių veikloje ir 
mokesčių sistemos tobulėjimas.
Užsienio reikaluose - verži masis į NATO 
ir Europos Sąjungą dar vis susiduria su 
nepakankamu Lietuvos ekonomikos 
standartu ir didelėmis lėšomis, reika
lingomis kariuomenės lygiui pakelti iki 
kitų NATO valstybių. Be to, spaudimą 
nestoti į ES daro žydai, ypač Wiesen- 
thalio įstaiga, ryšium su dar nenubaustų 
tariamųjų karo nusikaltėlių reikalais, 
sakysim kad ir Lileikio byla. (Ar reiktų 
suprasti, kad Lietuvai įstojus į ES tokios 
bylos butų numarinamos? - D. S.) 
PLB suvažiavimas Stebino skir
tingų kraštų dalyvavusių grupių kalei
doskopas. Pavyzdžiui - Gruzijos lietu
viai. Ten tik koksai šimtas žmonių. Mo
terys neša organizacijų naštą. Krasno
jarsko bendruomenės nariai išsisklaidę 
500 km. spinduliu. Norint atvykti į pa
rengimą tenka pavažiuoti ir 1000 km, o 
ten niekas nekalba apie mirštančią 
bendruomenę. Nors kalba rusiškai, bet 
vis vien jaučiasi lietuviais.
Ukrainoje lietuviai atsirado, kai juos iš 
Sibiro išleido, bet tėvynėn grįžti draudė. 
Šie tuomet apsigyveno kraštuose arčiau 
Lietuvos. Įdomi naujiena ir prelegentui, 
ir mums, kad B. Nainys kažkada supo
ravo Ukrainos bendruomenę su Aus
tralijos bendruomene. Teko dabar Gab
riui Ž. tą seseriškumą-broliškumą įtvir
tinti, padovanojant Lietuvių Dienose 
dai nuotų dainų gaidas ir išrūpinant Lvo
vo bendruomenės pirmininkei Danutei 
Čiomyj iš Australijos Lietuvių Nadiež- 
dos Butkuvienės Fondo S 900 jų choro 
veiklai išgelbėti.
Partizanai Jie dabartinės valdžios 
pripažinti buvusiais Lietuvos kariais. 
Susitikime su jais dalyvavo 150 partizanų 
ir beveik visi Pasaulio L. Seimo nariai. 
Scenoje - pasigėrėtinas partizanų kvar
tetas atliko jiems būdingų dainų reper
tuarą: kalbėjo buvę partizanai. Po to 
aplankyta Labanoro miške partizanų 
žeminė, kuklus granito paminklas su 
žuvusiųjų pavardėmis. Nors, kaip minė
ta, ir šiuose miškuose mėlynių bei kitų 
uogų brazda, bet prie paminklų jos neren
kamos. Paminklai puošiami gėlėmis.
Lietuvių namai Juose daugiausia Sibi
ro tremtinių vaikaičiai, kurie mokosi 
Lietuvoje. Gyvena ten ir mokosi net 
1863 metais ištremtųjų proprovaikaitis. 
Punskas Gražiausiai sutvarky
tos lietuvių ūkininkų sodybos. Įspū
dingas vieno ūkininko sklype jo savi
ninko pastangomis atvežtas didžiulis 
„Puntukas“ - paminklas Kovo 11-tajai 
paminėti. Stalai vaišėmis nukloti. Sei
nuose jau auga kultūros namai. Prisi
mintina, kad jiems sklypas pirktas 
Melboumo lietuvių lėšomis. Kultūros 
namuose tilps įvairios įstaigos, konsu
latas. Tik bažnyčios reikalai vis dar 
tebebrazda. Katedroje sugiedota „Mari
ja, Marija...“
Klausimai D. Simankevičienė: ne 
vien žydai priešinasi ėjimui į ES. Antai 
ir buvęs Tautininkų partijos pirmininkas 
R. Smetona net atskirą partiją įsteigė 
tam pasipriešinimui organizuoti. Kokių 
motyvų vedami šitie žmonės? Atsakyta,

įPEDSEKYSflI
LSS 50 metų jubiliejus Geelonge
Rugpjūčio 17-tą d. Geelongo skautų 

Židinys ir Šatrijos tuntas suruošė 50 
metų jubiliejų nuo Lietuvos skautų 
įsikūrimo Australijoje. Ši šventė pra
sidėjo iškilmingomis pamaldomis šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje, kur mišias 
atlaikė rajono dvasios vadas v.s.fil.prel. 
Pranas Dauknys. Minėjime dalyvavo: 
LSS rajono vadas v.s. Henrikas Anta
naitis, seserijos atstovė v.s. Rasa Stat
kuvienė, brolijos atstovas v.s. Narcizas 
Ramanauskas, Melboumo skautininkų 
ramovės pirmininkė s. Birutė Prašmu- 
taitė ir Džiugo tunto tuntininkas s. Po
vilas Kviecinskas ir kt. žymūs svečiai. 
Pamaldų metu tikinčiųjų maldą paskai
tė rajono vadas v.s. H. Antanaitis, aukas 
nešė skautininkų ramovės pirmininkė s. 
B. Prašmutaitė ir Šatrijos tunto tunti
ninkas s. Vytautas Mačiulis, skaitymus 
atliko ps. Liudas Bungarda. Bažnyčioje 
per mišias prie altoriaus stovėjo Lietu
vos trispalvė. Australijos, Džiugo tunto 
bei Šatrijos tunto vėliavos. Po pamaldų 
tęsti jubiliejaus į Geelong West Town 
Hall susirinko apie 70 tautiečių. Oficia
lią dalį pravedė Geelongo Židinio 
tėvūnas, suglaustai papasakodamas apie 
Židinio 14-kos metų veiklą. Šatrijos 
tuntininkas papasakojo apie Geelongo 
skautų veiklą laike 47 metų. Rajono 
vadas v.s. Henrikas Antanaitis gana 
plačiai papasakojo apie lietuvių skautų 
įsisteigimą Australijoje, jų vargus bei 
džiaugsmus. Po to tylos minute buvo 
prisiminti Australijoje mirę skautų vado
vai ir skautai. Baigiant dar kalbėjo ALB 
Geelongo apylinkės pirmininkas Stasys 
Šutas, pristatęs šiame minėjime daly
vavusią Geelongo miesto tarybos narę 
Margaret Lewis, nuoširdžią liet, skautų 
bičiulę. Jai rankų plojimu buvo išreikš- 
ta gili padėka. Po visų kalbų s. Birutė irsią šventęužbaigėm tradicine „Ateina 
Prašmutaitė labai sumaniai pravedė lau- naktis“ giesme. j,

Melboumo ir Geelongo skautininkai 50-mečio Jubiliejinėje šventėje. Iš k.: ps. 
L. Bungarda, s. V. Mačiulis, s. B. Prašmutaitė, v.s. N. Ramanauskas, s. P. Kvie
cinskas, v.s. H. Antanaitis, Geelongo savivaldybės darbuotoja M. Lewis, ALB 
Geelongo apyl. v-bos pirm. S. Šutas ir v.s. R. Statkuvienė.

kad ši grupė mananti, jog maža lietuvių 
tauta galinti prarasti savo identitetą kitų 
Europos tautų jūroje. J. Balčiūnas: ar 
santechnikos reikalai pagerėję? Atsa
kymas - kai kur pagerėję. V. Kružienė: 
kas gyvens Tremtinių namuose? Atsa
kymas - tiktai save prižiūrėti pajėgūs iš 
Sibiro grįžtantys tremtiniai. J. Žalkaus- 
kas: kuo aiškintinas JAV Seimo atstovų 
išėjimas ir vėlesnis jų sugrįžimas į

Rajono vadas v.s. EI. Antanaitis i se
serijos atstovė v.s. R. Statkuvienė jau
na Jubiliejinį tortą.

žą „be ugnies“. Ilgą laiką skamėjo 
skautiškos bei liaudies dainos ir tnmpi 
anekdotai. Toliau, pagal anksčiaupa— 
ruoštą programą, turėjo būti skatlški 
pietūs. Bet, kadangi šis jubiliejus yko 
jau ne Lietuvių Namuose (kurie nesniai 
sudegė), tai turėjome pasitenkini tik 
sumuštiniais ir pyragais su kava.

Labai ačiū sesėm židinietėms su
muštinių darytojams irpy ragų kepėoms. 
Jubiliejinį 50 metų tortą iškepė bivusi 
pirmoji Židinio tėvūne vyr. šaute 
Liucija Koscela (Volodkaitė). 'ortą 
prapjovė rajono vadas ir seserijos atovė.

Jubiliejus praėjo labai gerai, tikibat 
gaila, kad salėje be Šatrijos tuntoun- 
tininko nebuvo nei vieno skauto iGe— 
elongo vidurinės kartos, ojuk jų tuėjom 
ganadaugf>erpraeitus47 metus. Bagiant 
Šatrijos tuntininkas s. V. Mačiulis {adė— 
kojo visiems dalyviams bei talkininkams

Pasaulio L. seimą? Atsakymas - tai iš 
JAV seime dalyvaujančių grupių vidaus 
nesutarimo epizodas. V. Kružienė: kaip 
seimo nariai pasisakė dėl svetimų kalbų 
naudojimo išeivijos lietuvių bendruo
menėse? Atsakymas - tai jau gyvenimo 
realybė, kurią tenka priimti.
Apylinkės valdybos pirm. Andrius Vai
tiekūnas, dėkodamas prelegentui. įteikė 
vieno išeivio prisiminimų knygą.
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KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE
M. MAŽVYDO - PIRMĄJĄ 

LIETUVIŠKĄ KNYGĄ MININT
[. Jonaitienės paskaita, skaityta rugsėjo 7 d. Lietuvių Namuose, Bankstowne. 
škautų Židinio suruoštame minėjime.

M. Mažvydo "Catechismuso prasti 
szadei..." titulinis lapas.

1997 metai Lietuvos Respublikoje 
paskelbti prieš puspenkto šimtmečio 
išleistos pirmosios lietuviškos knygos ir 
ps autoriaus Martyno Mažvydo metais. 
Metų pradžioje Vilniuje vyko valstybinio
nasto šventė, eilė mokslinių ir meninių 
raginių, akademijų, vaidinimų, memo- 
ialinių lentų, paveikslų ir skulptūrų 
ifidengimų, gatvių ir aikščių Mažvydo 
(ardu pavadinimų. Sukaktis plačiai 
įaminėta ir užsienio lietuvių židiniuose, 
>taip pat irkituose kraštuose: Lenkijoje, 
Vokietijoje, Prancūzijoje. Lietuviškos 
knygos sukaktis yra įtraukta ir į Unesco 
jubiliejinių datų kalendorių. Taigi, kas 
buvo Mažvydas ir kas toji pirmoji lie- 
tuvių kalba atspausdinta knyga?

Apie Martyną Mažvydą turime taip 
nažai biografinių žinių, kad jas galėtu
me įsprausti į kelis trumpus sakinius ar 
let į vieną: Mažvydas buvo žemaičių 
kilmės evangelikų-liuteronų pastorius, 
atsikėlęs gyventi į Ragainę Prūsijoje. O 
knyga, kurią švenčiame, buvojo pareng
tas nedidelis leidinėlis „Catechismusa 
Prasty Szadei,Makslas Skaidma Raschta didikų vaikams. Aukštesnio mokslokal- 
(rGiesmesDel Kriksczianistes Bei Del 
Berneliu launu Nauiey Sugulditas Ka- 
rahruczui VIII Dena Menese Sausia 
Metu Uszgimima Diewa M.D. XLVII" 
[1547).

Takukiiknygelėbuvodidžiulėsreikš- 
nėsįvykis: lietuviškos raštijos užgimimo 
liudijimas. Š. m. sausio 8 dieną Operos 
ir baleto teatre, Vilniuje, iškilmingame 
minėjime, atidengdamas naująMažvydo 
paminklą, prof. Vytautas Landsbergis 
savo kalbą užbaigė tokiais žodžiais: 
Jšliko Lietuva todėl, kad buvo lietuviš- 
kakalba ir knyga, kad buvo Mažvydas“. 
(„Draugas". 1997.01.18)

Mažai žinomas Mažvydo gyvenimas 
įkvėpė ne vieną mokslininką bei poetą 
ieškoti, spėlioti ar kurti atsakymus į 
daugelį neatsakomų klausimų. Y patingai 
jaudinanti yra poeto Justino Marcinke
vičiaus drama - Giesmė apie Mažvydą 
iš trilogijos „Mindaugas. Mažvydas,

Katedra“, kurioje jis vargingą pastorių 
Mažvydą reikšmingumu lygina su ka
raliumi Mindaugu. Štai žodžiai, kuriais 
jo sukurtas Mažvydas aiškina, kodėl jis 
Prūsuose, o ne Lietuvoje:

„... Tik pareiga
Mane čia atvedė ir čia paliko.
Bijau prisipažinti, kad ne Dievui 
Tai buvo pareiga, o žodžiui. Žodžiui, 
Kurį reikėjo iš mirties vaduoti, 
Kuriam pavidalą reikėjo rast. 
Kad jis galėtų amžiuose paliudyt 
Buvimą savo ir galbūt gyvybę

(184 p., iš Kaune „Šviesos" leidyklos 
1988 m. išleistos trilogijos.)

Meskime žvilgsnį į laikotarpį, ku
riame Mažvydas gyveno: 16-tą amžių. 
Europoje klestėjo vėlyvas renesansas, iš 
klasikinės literatūros perimtas huma
nizmas, žmogaus asmenybės bei indi
vidualumo iškėlimas. Lietu va dar gyveno 
nepriklausoma, bet ryšiai su Lenkija 
sparčiai glaudėjo. Pusiau pagoniški 
valstiečiai ir smulkioji bajorija kalbėjo 
lietuviškai. Ir kai kurių didikų dvaruose 
lietuvių kalba dar nebuvo užmiršta. Bet 
Lietuvai valdant plačias slavų žemes.
raštui naudota senoji gudų, vokiečių ar 
lotynų kalbos. Verta paminėti, kad dau
gelyje kitų kraštų valstybinių'dokumen- 
tų ir raštijos kalba dažniausiai buvo ne 
krašto kalbamoji, bet lotynų kalba. Vienu 
metu ir Lietuvoje norėta senąją gudų 
kalbą pakeisti lotyniškąja, bet tas ban
dymas neprigijo.

Humanizmo įtakoje, 16-to amžiaus 
pradžioje ir Lietuvoje susirūpinta krašto 
švietimo kėlimu, mokyklų tinklo plėti
mu valstiečių kalbama krašto kalba - 
lietuviškai. Štai Vilniuje vyskupijos sta
tutu įsakoma klebonams prie visų pa
rapijų turėti mokyklas, kuriose būtų 
mokoma lietuvių ir lenkų kalbomis. 
Žinoma, tai tebuvo pradžios mokyklos 
Aukštesniam mokslui jaunimas važiuo
davo į užsienį, dažniausiai Lenkiją ir 
Vokietijų. Tačiau tai buvo prieinama tik

ba buvo lotynų arba lenkų.
Vis dėlto spėjama, kad į Lietuvą 

atvedus krikščionybę 14-tam ir 15-tam 
amžiuje turėjo būti atsiradęs ir raštas, 
turėjo būti bent reikalingiausių maldų 
bei giesmių vertimai, nes kitaip gi būtų 
neįmanoma skelbti naują religiją vals
tiečiams, kurie sudarė krašto daugumą. 
Tačiau, jei tokių raštų neišliko, tai apie 
juos tegalima spėlioti. Minėtame Vil
niaus Vyskupijos statute taip pat įsakoma 
klebonams laikyti tokius vikarus ir kitus 
bažnytinius tarnus, kurie mokėtų lietu
vių kalbą.

Prasidėjusi reformacija per trumpą 
laiką pasiekė ir Lietuvą. Didikų vaikai, 
išvykę studijom į Vokietiją, parsivež
davo ten garsiai skelbiamas reformaci
jos idėjas, kurios ypač greitai sklido 16- 
to amžiaus trečiame ir ketvirtame de
šimtmetyje. Daugumas didikų tapo 
protestantais. Tuo tarpu miestuose

susispietę vokiečiai pirkliai irgi skleidė 
Liuterio tezes, kurios buvo patrauklios 
savo demokratišku mintijimu, žmogaus 
aukštinimu, pastangomis su liaudim 
bendrauti gimtąja kalba.

Reformacija ir atsiradusi konkuren
cija tarp abiejų krikščioniškų religijų 
pagyvino Lietuvos ku Itūrą ir visuomeninį 
gyvenimą. Pagarsėjo vieši ginčai tarp 
katalikų ir protestantų. Nors to meto 
valdovas Zigmantas Antrasis uždraudė 
reformacijos skleidimą skirdamas dide
les bausmes net iki sudeginimo ant laužo, 
bet jo žmona Bona Sforza ir įpėdinis 
Zigmantas Augustas reformaciją slapta 
palaikė kaip ir daugumas didikų.

Tuo metu reikšmingi pasikeitimai 
vyko Lietuvos pašonėje, Kryžiuočių or
dino valdomoje Prūsijoje. Paskutinis 
ordino didysis magistras Albrechtas 
Brandenburgietis, Zigmanto Antrojo gi
minaitis, turįs ir lietuviško kraujo, su 
dauguma riterių priėmė Liuterio moky
mą ir pasiskelbė Prūsijos kunigaikščiu.

Naujoji Prūsijos kunigaikštystė bu
vo įvairiatautė. Be ordino atkeltų vokie
čių, dar buvo likę senųjų, savo aisčių 
kalba Kalbančių prūsų, o taip pat dėl 
įvairių priežasčių čia atsikėlusių lietu
vių. Kunigaikštis Albrechtas reforma
cijos dėlei, o taip pat ir politiniais su
metimais, skatino visas kunigaikštys
tės kalbas ir taip pat stengėsi stiprinti 
ryšius su kaimyninėmis tautomis. Lan
kydamasis Vilniuje bendravo su refor
matoriais ir kvietė pas save garsiausiuo
se Europos universitetuose išsimoks
linusius vyrus. 1542 metais jis įsteigė 
Karaliaučiuje aukštąją mokyklą, kur 

tais paversta universitetu. Reikš
mingiausias to universiteto katedras 
užėmė 16-to amžiaus pirmos pusės 
lietuviai intelektualai Abraomas Kulvie
tis ir Stanislovas Rapolionis.

Kulvietis, prieš išvykdamas į Kara
liaučių, buvo įsteigęs Vilniuje protes
tantišką kolegiją, kurioje buvo mokytoju 
ir Martynas Mažvydas. Mažvydo var
das pirmą kartą užtinkamas kunigaikš
čio Albrechto laiške, rašytame 1546-tų 
m. gegužės mėnesį, kuriame jis kreipiasi 
į Mažvydą, vadindamas jį „garbingu ir 
išsimokslinusiu vyru“ ir kviesdamas jį 
atvykti į Karaliaučių.

Spėjama, kad Mažvydas buvo gimęs 
tarp 1510-tų ir 1520-tųmetų ir kad jis 
buvo neturtingų miestiečių sūnus. Jo 
raštų kalba ir jo pavardė leidžia spėti, 
kad buvo kilęs iš žemaičių. Vienu atve
ju jis pasirašė lotyniškai: Martinus 
Masvidius Vaitkūnas. Tai reiškia Mar
tynas, Vaitkaus sūnus, kilimo iš giminės 

vardu Mažvydas. Yra žinoma, kad jis 
gerai mokėjo lotynų, gudų, lenkų ir 
greičiausia graikų kalbas, o vokiečių 
kalbos visai nemokėjo. Lietuvių kalbą 
Mažvydas vadina gimtąja.

Pakviestas Albrechto. Mažvydas tais 
pačiais metais išvyko studijuoti į Kara
liaučiaus universitetų kaip kunigaikščio 
stipendininkas. Tikrai turėjo būti netur
tingas, nes stodamas į universitetą įmo
kėjo patį mažiausią mokestį - vieną gra
šį. Taip pat turėjo būti jau gerai iš
simokslinęs. nes universitetą baigė ba
kalauro laipsniu per pusantrų metų. 
Gyvendamas Lietuvoje Mažvydas buvo 
dalyvavęs reformacijos judėjime ir dėl 
to nukentėjęs, nes laiške, rašytame 
Karaliaučiaus universiteto rektoriui, jis 
save vadina „kankiniu“.

Studijuodamas Karaliaučiuje, Maž
vydas parengė ir 1547 m. išleido pirmą
ją lietuvišką knygą "Catechismusa Pras
ty Szadei", padarydamas pradžią rašti
jai ir spaudai lietuvių kalba.

Baigęs universitetą Mažvydas. 1549 
m. buvo paskirtas Ragainės parapijos 
pastoriumi. Ragainėje jis vedė ir dirbo 
14 metų iki pat savo mirties. Buvo uolus 
liuteronų mokslo skelbėjas. 1554 m. 
buvo paskirtas archidiakonu (vyskupo 
vietininku).

Mažvydas rūpinosi savo parapijiečių 
švietimu. Prie Ragainės bažnyčios buvo 
parapinė mokykla, kur jis mokė vaikus 
ir suaugusius rašto ir katekizmo pagrin
dų lietuviškai. Po "Katekizmo paprastų 
žodžių", 1549 m. jis išleido "Giesmę 
švento Ambroziejaus bei švento Augus
tino", 1559 m. "Formą Krikštymo". Bet 
svarbiausias jo darbas buvo paruošimas 
lietuvių kalboje giesmyno, kurio pasiro
dymo spaudoje Mažvydas nebesulaukė. 
Giesmyną po Mažvydo mirties išleido 
dviem dalimjo pusbrolis Vilentas. Maž
vydas mirė 1563 m. Ragainėje.

Bus daugiau
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Kaip ten Lietuvoje?
Red. Neseniai iš Lietuvos grįžo ALB 
Krašto Valdybos pirmininkas dr. Vytau
tas Doniela. Ta proga redakcija jam 
pateikė keletą klausimų.

todėl ne vienam atrodo turintis magiškų 
„gelbėtojo“ savybių. Be to, ne vienas 
Lietuvoje gailisi, kad prieš keletą metų 
nerinko kito užsieniečio, būtent, Stasio

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTŪRA. Priekyje stovi dr. V. Doniela.

„M.P.“: Apie Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės (PLB) Seimą, kuris vyko 
Vilniuje liepos pradžioje, Jūs ir Vytenis 
Šliogeris pasakosite sydnėjiškiams po 
keletos dienų. Dabar pasikalbėkime ki
tais reikalais.Pirmiausia, kaip ruošiama
si Prezidento rinkimams, kurie įvyks 
gruodžio pabaigoje?
V. Doniela: Šiemet kandidatų bus net 
daugiau kaip prieš kelerius metus. Iš
karto tenka pasakyti, kad kai kurių kan
didatų šansai yra menki, o vienas kitas 
savo kandidatūros gal atsisakys rinki
mų dienai artėjant. Šitaip gali atsitikti 
su ankstyvu kandidatu, buvusiu Katali
kų radijo vadovu Vaidotu Žuku. Nors 
daug gerų bei kilnių norų, mažai realių 
šansų, nes jis neturi partinio ar bent 
socialinio užnugario. Iš tiesų, Krikš
čionių-demokratų partija net pyktelėjo 
ir pareiškė, kad jo nerems. Kita kandi
datė, JAV ir buvusi Kauno VD univer
siteto profesorė bei Tele - 3 įkūrėja Liu
cija Baškauskaitė taip pat neturi savo 
rato, nes jos rėmėjai turbūt balsuos už 
sunkiasvorį prof. Vytautą Landsbergį. 
Pastaruoju metu nuo galimų rėmėjų ati
tolo ir Tautininkų partijos Lietuvoje at
kūrėjas Rimantas Smetona. Ši ir šiaip 
nedidelė partija su juo jau stipriai nesu
taria. Smetonai liktų tie, kurie pritaria 
jo „euroskepticizmui“ (argumentams 
prieš Lietuvos stojimą į Europos Sąjun
gą), bet tokie rėmėjai turbūt irgi pasi
rinktų kitus kandidatus. Stipriau turėtų 
pasirodyti dr. Kazys Bobelis, kuris savo 
ilgametę politinę patirtį JAV-ėse suge
ba pritaikyti Lietuvos aplinkoje.
Žinoma, iki rinkimų datos atsiras ir kitų 
entuziastų, tačiau rimčiausiais kandi
datais visgi liks aukštas prokuratūros 
darbuotojas Artūras Paulauskas, JAV 
lietuvis Valdas Adamkus, prof. Vytautas 
Landsbergis ir, jei kandidatu pasiskelbs, 
dabartinis prezidentas Algirdas Bra
zauskas.
„M.P.“: Pradėkime nuo Valdo Adam
kaus. Vienaip ar kitaip jis dabar mini
mas ir išeivijos tarpe.
V. Doniela: Valdas Adamkus Lietuvoje 
yra populiarus. Tai dalinai dėl to, kad jis 
yra „amerikonas“, ar bent užsienietis ir
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Lozoraičio. Nors Lozoraitis ir Adamkus 
savo būdo bruožais ir tikslais yra du 
gana skirtingi asmenys, šis skirtumas 
Lietuvoje nėra pakankamai supran
tamas, todėl pavėluotas palankumas 
Lozoraičiui gali padėti Adamkui. Šiaip 
gi, Adamkų „stumia“ Centro sąjunga 
(vadovai Ozolas ir Bičkauskas) pagal 
šūkį, kad Lietuvai reikia „vidurio žmo
gaus“, nes besitęsianti kova tarp kairių-
jų ir dešiniųjų esanti kraštui žalinga. 
Adamkus turi šiek tiek energingų rėmė
jų Amerikoje (pvz. Aleksandras Štro
mas, Tomas Venclova), kurių argu
mentai atsigirsta ir Lietuvoje. Iš tiesų, 
nuomonė, kad išeivija remia Adamkų, 
Lietuvoje yra pasklidusi platokai, tur
būt pagal principą, kad saviškiai remia 
saviškius, vadinasi išeiviai remia išeivį. 
Bet ši nuomonė itin stipraus pagrindo 
neturi, nes, anaiptol, Šiaurės Amerikoje 
opozicijos Adamkui yra daug. Bendrai, 
išeivijoje rinkiminis frontas yra mažiau 
komplikuotas negu Lietuvoje: kas už 
Landsbergį ir prieš Brazauską, tas nepa
tenkintas, kad dar kišasi Adamkus. 
Žinoma, turinčių teisę balsuoti išeivijo
je yra per mažai, kad jie galėtų nulemti 
rinkimų rezultatus pačioje Lietuvoje. 
Didžiausia kliūtis Adamkui yra kons
titucinė. Nors prisiregistravęs Šiauliuo
se, jis visgi dirbo JAV-ėse, o LR Kons
titucija reikalauja, kad kandidatai į 
prezidento postą Lietuvoje būtų gyvenę 
bent pastaruosius tris metus. Adamkui 
šito trūksta, todėljo priešininkai naudo
sis šiuo faktu sakydami, kad prezidentu 
turėtų būti tvirtų principų ir savo gerbū
vį aukoti sugebąs asmuo, - gi, Adamkus, 
netgi žinodamas Konstitucijos reikala
vimus, savo patogaus posto JAV-ėse 
neatsisakė iki, taip sakant, paskutinės 
minutės. Šiaip ar taip, Centro sąjunga 
Lietuvoje dabar praveda parašų rinki
mo akciją, kurios tikslas iki rugsėjo 10 
d. surinkti pusę milijono parašų ir tuo- 
mi parodyti, jog „pati tauta“ nori, kad 
Adamkui būtų leista kandidatuoti. Kaip 
sako akcijos rengėjai, tai būtų "mora
linis“ argumentas, kuris nugalėtų forma
lų konstitucinį reikalavimą.
Ši akcija yra kartu rizikingas dalykas. 
Jei pusė milijono parašų bus surinkta, 
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Artėja Pabaltijo Studijų Australijoje 
IX Konferencija

Devintoji pabaltiečių AABS kon
ferencija įvyks Adelaidės Latvių Na
muose, 4 Clark Street, Wayville, SA 
5034, šeštadienį rugsėjo 27 dieną. 
Prasidės punktualiai 9 vai. ryto. (AABS 
yra sutrumpintas vardas Pabaltijo Studijų 
Pažangos Draugijos - Association for 
the Advancement of Baltic Studies). 
Visi, kas domisi Pabaltijo valstybėmis, 
specifiniais ar bendrais klausimais, yra 
kviečiami dalyvauti. Įėjimas visai dienai 
(taip vadinama „registracija“) kainuos 
S 10, trumpesniam laikui S 5.

Numatoma, kad iš viso bus 17 
paskaitų. Šešios bus Lietuvos klausi
mais, septynios apie Latviją ir viena 
apie Estiją. Likusios paskaitos bus 
platesnės apimties apie visą Pabaltijį. 
Paskaitas apie Lietuvą bei lietuvius 
skaitys Algis Taškūnas (imigracija), 
Amanda Banks (politika), Vincas Taš
kūnas (tautinė tapatybė), Sarah Taylor 
(gamtosauga), E. Reilly (poezija), Jen
nifer Rakauskas (liaudies dainos).

Posėdžiai bus padalinti į bendras 
dalis: (1) visuomeniniai mokslai; (2) 
studentų pasirodymai; (3) ekonomika; 
(4) literatūra; (5) kalba ir tautinis pali
kimas.

Šiemet bus dar viena naujovė: bus 
sesija, pašvęsta tik studentams. Rengė
jai džiaugiasi, kad jaunesnieji studentai

AWAVAVAVWAWA'A’Z/AW/WZ.V.V.V.'.'.'.'.V.’.'.’.’.W.VMW
Adamkaus pozicija žymiai sustiprės, 
nors vis dar reikės formalaus juridinio 
sprendimo, kad Konstitucija būtų pa
keista dėl vieno vienintelio žmogaus. 
Bet jei pusės milijono parašų neatsiras, 
paaiškės, kad populiari parama Adamkui 
yra mažesnė, negu tikėtasi. Po tiek daug 
triukšmo jis iškristų labai paprastai. 
„M.P.“: Jei iškristų Adamkus, dar liktų 
Landsbergis, Paulauskas ir turbūt Bra
zauskas. Kokia čia padėtis?
V. Doniela: Jei liktų vien Landsbergis 
ir Brazauskas, fronto linija būtų labai 
aiški. Bet šiemet, atrodo, turime dar 
papildomą šachmatų ėjimą. Artūro Pau
lausko pažiūros yra giminingos Bra
zauskui ir abu priklauso nuo daugmaž 
to paties rėmėjų rato. Kokie bebūtų 
niuansų skirtumai, jie abu pagrinde yra 
dešiniųjų, šiuo atveju Landsbergio, 
oponentai. Brazauskas ne kartą yra 
minėjęs, kad į prezidento kandidatus 
turėtų ateiti jaunesni žmonės, todėl 
galimas dalykas, kad Paulausko anks
tyvas pasirodymas rinkiminėje arenoje 
yra savotiškas bandymas: jei Paulauskui 
seksis gerai, nebereiks kandidatuoti 
Brazauskui. Jei visgi Paulauskas neuž
sitikrintų pakankamos paramos, į mūšį 
stos pats Brazauskas. Gal dėl šių prie
žasčių Brazauskas delsia skelbti savo 
kandidatūrą. Ir jei jis eventualiai pasi
skelbtų, bus įdomu, ar Paulauskas savo 
kandidatūrą atsiims. Šiaip gi, Paulaus
kas turi pliusų ir minusų. Jis yra aukštas 
Generalinės prokuratūros asmuo ir il
gokai tai institucijai vadovavo. Genera
linės prokuratūros neveiklumas LDDP 
valdymo metais, kai ministerijos garsė
jo korupciniais skandalais, o bankai buvo 
tuštinami skaisčiai saulei šviečiant, daro "BĮ? 

ją nemalonia eiliniam žmogui, ypač nu- 
kentėjusiam. Bet Lietuvos sąlygose, kai 
„turto darymo“ procesas dar tebesitę-

nori palaikyti ryšį su Pabaltijo Stidi— 
jomis Australijoje. * Šių jaunuolių 
užsidegimas yra daug žadantis ženklas, 
kad moksliniai darbai, pradėti Pirmoje 
Konferencijoje prieš 15 metų, stipriai 
tęsis ir toliau.

Konferencijos gale bus vakarienė, 
irgi Latvių Namuose. Vakarienė prasi
dės apie 7.15 vai. vakaro, šeštadienį. 
Vietas vakarienei reikiaužsisakyti laišku 
dabar. Prašome rašyti AABS (Aust.) 
iždininkui, Mr. F. H. Gailitis, 10 Regent 
St., Millswood, SA, 5034 ir pridėti $ 25 
už asmenį. Labai apgailestaujame, kad 
be užmokesčio iš anksto mes negalime 
priimti užsakymų vakarienei.

Naujas AABS komitetas bus ren
kamas šioje konferencijoje. Išdirbęs 
ketverius metus, dabartinis komitetas 
Adelaidėje nebesieks mandato pra
tęsimo. Tikimasi, kad Draugijos reikalų 
tvarkymą perims nauja grupė Mel
bourne.

Prof. dr. T. G. Fennell, 
AABS Aust, sekretorius

* Keturi studentai iš Tasmanijos 
universiteto (jų tarpe dvi nelietuvės) 
dabar rašo svarbius mokslinius darbus 
apie Lietuvą ir lietuvius. Jie savo jėgo
mis atvyks į Adelaidės Konferenciją, 
kad pasidalinti žiniomis ir entuziatmu 
su visais, kam rūpi jųpastangos Lietum.

šia, tokia prokuratūros eiga gali būti ir 
patraukli.
„M.P.“: O jei liktų vien Brazauskas ir 
Landsbergis?
V. Doniela: Čia būtų tiesiog įsikūniji
mas tos socialinės įtampos, kuri būdinga 
visiems post-komunistiniams kraštams. 
Kiek bebūtų kitokių komplikacijų, visur 
(išskyrus Rytų Vokietiją, kur reikalas 
sprendžiamas kitaip) tebėra stiprus 
sluoksnis, daugmaž susijęs su praeities 
valdžia ir privilegijomis. Daugeliu atve
ju šis sluoksnis, turėjęs geresnes starto 
pozicijas, per pokyčius net praturtėjo ir 
tapo stipria ekonomine jėga. Per rinki
mus jie nori matyti „savo“ žmogų, kuris 
gintų jų interesus. Bet prisiminkime, 
kad prieš keletą metų šiuose kraštuose 
senoji valdžia neatsilaikė daugumos 
spaudimui. Ir nors reformos, ypač kai 
kurių reformų nesėkmėje vienąnuvylė, 
„dešinioji“ pusė irgi turi stiprų pagrin
dą. Grįžtant prie Lietuvos atvejo, tas 
pagrindas daug stipresnis, negu, saky
sim, tie tik 9% prezidentinio populia
rumo, kurie priskiriami Landsbergiui. 
Kad ir apklausos įsivelia į politinę kovą, 
matyti iš to, kad ir anksčiau pagal ap
klausas dešinieji neturėjo daug šansų, o 
kartais visgi laimėdavo lemtingai. Šiaip 
ar taip, iki ri nkimų dar liko try s mėnesiai, 
o politikos verpetuose tai daug laiko.

(Apie išeivijos paramą, Lietuvos kultū
rinį gyvenimą - vėlesniuose „M.P.“ nu-' 
meriuose. Red.)

BU
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^SPORTAS
lietuvių sporto klubuose
SYDNEY“KOVAS”

IUNIOR BASKETBALL

Apie turto grąžinimą

KOVAS U10 - BANKSTOWN RSL 
Oiir Kovas juniors were allocated to 
play on a full size court for the first 
taie in their infant careers - and it sure 
mdc a difference . Winning the ball 
fan Yasmtna's jump at the start of the 
nme Melissa passed the ball off to 
Daniel who headed off towards the 
basket as fast as his little legs would 
any him . commenced his drive for die 
socket and then realized that he was 
till TEN metres short . took a few 
nore steps referee's whistle 
Travel". This pattern continued with 
10th teams finding the length of the 
suit difficult to cope with , but some- 
»w Kovas . through baskets by Nicole 
ind Chad , held a slender 4-2 lead at 
nlf time . All the were players 
shausted and so too was coach Rita
•ho had ail that extra court space to 
an up and down The second half 
ammenced with a flurry and Kovas 
os soon down by three points . a huge 
targin for the “littlies” . but some 

j scellent passing by Elissa and Nicole 
non had Alexander under the basket 
br a crucial two pointer and then 
hmel sealed the victory with two solo 
(forts towards the end of the match 
ad Kovas was victorious by 10 - 7 . 
ffl the players have made steady pro
cess, especially Elissa Erzikov , who , 
iver the last month or so , has greatly 
nproved her passing and ball handling 
tills.

IASKETBALL - MEN'S Div. 2 
.(AJOR SEMI FINAL

SOVAS - DEEZ NUTS
lavas starts the game with quick 
askets from Peter Kapočius , Michael 
kailis and Michael Sepokas and leads 
i-0 but the cheering . spurred on by 
eivly elected club president Nita 
i'allis , is quickly silenced as the 
pponents take the initiative and by the 
addle of the half Kovas is trailing 8 - 
I The game becomes more physical 
,nh blatant fouls from both teams not 
sited by the officials . Two time outs 
iquick succession by the coach . Peter 
mdnejunas . eases the tempers but by 
alf time Kovas still trails by 19 - 22 , 
spite successive three pointers by 
fichael Wallis . Tite second half 
wimences and the referees still cannot 
ike control and seem more intent with 
jving verbal jousts with supporters 
idler then keeping their focus on the 
asketball court The fouls become 
isticr and more blatant and our two 
steen year olds , Aran Šliogeris and 
rant Čerkesas . are being bounced 
amnd the court by our bigger and 
ore robust rivals Another time out, 
inch is spent" debating" no-foul calls 
th the referee but finally wise heads 
naif and Kovas concentrates on the 
ill and not the opponent and finally 
chit the front . The last desperate

rungtynių: Kęstutis Marčiulionis prie 
krepšio. Nuotr. A. Lipšio
minutes are played out with Peter
Kapočius taking •every rebound within 
100 metres . and Grant and Aran .
bustling their opponents into errors . 
the final bell sounds . Kovas wins 35 - 
32 and advances to the grand final to 
be played on 16th September . 7.15 
PM at Auburn Stadium

ALL WELCOME 1!

BASKETBALL - WOMEN Div. 1 
(per VP)

KOVAS - SIUVĄS 50-41 (16-15)
Kovas struggled early and found it 
difficult to cope with their much taller 
opponents and didn't get many second 
shot chances as we failed to get any 
offensive rebounds . It was only the 
shooting skill of Daina Diciunas which 
kept Kovas in the match up until half 
time . In the second half Kovas dictated 
the pace of die game and as the oppo
sition tired our rebounding ace. Bettina 
Kapočius . took charge and with Daina 
continuing her shooting blitz (game 
high score of 34 points) our girls 
recorded a comfortable victory .

KOVAS - RAGERS 47 - 35 (19-10) 
A much more controlled game with 
Kovas hitting the front early and 
despite aggressive defence by Ragers 
our girls continued to dominate at both 
boards with Bettina Kapočius . Venta 
Protas . Audra and Rasa Venclovas out 
rebounding their opposites whilst Rita 
Andnejunas . Marissa Vaiciurgis and 
Daina Diciunas controlled the speed of 
the game for a well contrived victory . 
The team , which is coached by Peter 
Kapočius , has missed the semi finals 
due to some technicalities which the 
players are still trying to come to terms 
with, especially when only a month ago 
Kovas lead the competition and the last 
four games have resulted in two wins , 
a draw7 and a loss ?!?. JB

BENDRADARBIAMS
Dėl korespondencijos gausos, ne visi 

atsiųsti straipsniai, laiškai, nekrologai 
tilpo į šį "M.P." nr. Juos spausdinsime se
kančiuose numeriuose.

Dėkoju už bendradarbiavimą! Red.

Atkelta iš 2 psl.
Kaip bus grąžinama šiuo metu ki

tų užimta žemė?
Jei grąžintinas sklypas yra skirtas ir 

naudojamas gyventojų asmeniniam 
ūkiui arba valstiečių ūkiui, savininkui 
ar asmeniui, šiuo metu naudojančiam šį 
sklypą, gali būti skiriamas iki 30 proc. 
didesnis plotas arba ši žemė yra valstybės 
išperkama. Savininkams, kurie yra 
savanoriai, rezistencijos dalyviai, po
litiniai kaliniai, tremtiniai, Vyčio 
Kryžiaus ordinu apdovanoti asmenys, 
arbajų sutuoktiniams, tėvams, vaikams 
sklypo plotas gali būti padidintas iki 
100 proc. (4.8 str.).

Kaip bus grąžinama žemė, užimta 
sodų, tvenkinių, apaugusi miškais?

Žemė, kurioje įveisti sodai, grąži
nama natūra, o jos naudotojai, jeigu sa
vininkas pageidauja ir atsiskaito už 
medžius ir vaiskrūmius, privalo žemę 
atlaisvinti per trejus metus. Žemė, apso
dinta ar apaugusi mišku, ar pertvarkyta 
į tvenkinius, grąžinama natūra. Jei 
pilietis atsisako tokio sklypo, valstybė 
jam atlygina (6.9 ir 6.10 str.).

Kaip bus grąžinama miesto žemė?
Nuosavybės teisės į žemę, iki 1995 

m. birželio 1 d. buvusią miestams pri
skirtose teritorijose, atkuriamos, per
duodant piliečiams jų naudojamą skly
pą prie jų namų ar kitų pastatų, ar kitai 
paskirčiai naudojamą sklypą (sodą, 
daržą). Didžiuosiuose miestuose šių 
sklypų plotas turi būti ne didesnis kaip 
0.2 ha, kituose miestuose - 0.3 ha. Prie 
statinių esantis naudojamas sklypas 
savininko turėtoje žemėje grąžinamas 
visas, bet ne didesnis kaip 1 ha. Sa
vininkui gali būti perduodamas naujas 
0.04 - 0.3 ha ploto sklypas tame mieste, 
kuriame buvo turėtoji žemė arba mieste, 
kuriame jis gyvena. Jei perduodamas 
sklypas yra mažesnis už turėtą, už liku
sį plotą valstybė atlygina. Jei žemė bu
vo priskirta miestų teritorijai po 1995 
im. birželio 1 d., grąžinamas visas sklypas 
arba žemė išperkama (5 str.).

1 Kokią žemę, pastatus valstybė 
išpirks?

Valstybė išperka žemę, jei ji užimta 
įvairių vaidybinių objektų (kelių, karinių 
dalinių irktj^jei ji užimta suteiktų namų 
valdų, sklypų, kitų pastatų sklypų, iki 
1995 m. birželio 1 d. buvo miestams 
priskirtose teritorijose, įsigyta privačion 
nuosavybėn, suteikta valstiečio ūkiui ar 
gyventojų asmeniniam ūkiui.

rijikui:
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ, 
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mokslą, 
švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, stosime 
jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose reikia 
įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
44 - 50 Errol Street, North Melbourne, Vic. 3051
Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu:

P.O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051
Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

Prašom nepamiršti užsimokėti 
,.Mūsų Pastogės** prenumeratą.
~ . "Mūsų Pastogė" Nr36 1997.9.15 psl.7

Valstybė išperka pastatus ir namus, 
kurie įsigyti privačion nuosavybėn, iš 
esmės pertvarkyti (pakeista virš 60 
proc.), namus, kurie pertvarkyti ir nau
dojami švietimo, sveikatos apsaugos, 
kultūros, mokslo reikmėms bei globos 
namams (12, 13, 14, 15 str.).

Kaip bus grąžinami gyvenamieji 
namai ir sprendžiamos nuomininkų 
problemos?

Namai grąžinami natūra, išskyrus 
valstybės išperkamus namus, butus. 
Savini nkams, nenorintiems susigrąžinti 
namų, kuriuose gyvena nuomininkai, 
valstybė atlygina.

Grąžinamuose namuose gyvenančių 
nuomininkų teises ir pareigas perima 
savivaldybė. Valstybė įsipareigoja nuo
mininkams neatlyginamai suteikti kitą 
gyvenamą patalpą arba kompensuoti 
kitos gyvenamosios patalpos įsigijimo 
išlaidas, arba skirti sklypą namo statybai 
(8, 20 str.).

Kaip bus atlyginama už valstybės 
išperkamą turtą?

Atlyginant laikomasi negrąžinamo 
turto ir vietoj jo perduodamo kito turto 
lygiavertiškumo principo.

Už žemę, miškus, vandens telkinius 
numatomi tokie atlyginimo būdai: kito 
žemės, miško ploto, vandens telkinio 
suteikimas, piliečio piniginių prievolių 
valstybei panaikinimas, vertybiniai 
popieriai, pinigai. Už namusatlyginama: 
perduodant kitus namus, butus, skiriant 
sklypą naujo namo statybai, pinigais, 
vertybiniais popieriais ir kt. (16 str.).

Kokie yra pareiškimų padavimo ir 
turto grąžinimo terminai?

Galioja prašymai atgauti nekil
nojamąjį turtą, pateikti pagal anksčiau 
galiojusį įstatymą. Piliečiai, neturėję 
pagal anksčiau galiojusį įstatymą teisės 
į nuosavybės atstatymą, prašymus gali 
pateikti iki 1997 m. gruodžio 31 d.

Sprendimai dėl turto grąžinimo turi 
būti priimami per 6 mėn. nuo prašymo 
pateikimo ir išduoti piliečiams ne vėliau 
per 30 dienų nuo priėmimo dienos (10, 
18 str.).

Ar numatytos galimybės pakeisti 
ankstesnius sprendimus?

Piliečiai, kurių nuosavybės teisės 
buvo atkurtos pagal anksčiau galiojusį 
įstatymą, turi teisę per 3 mėn. nuo šio 
įstatymo įsigaliojimo dienos pateikti 
prašymus dėl papildomo sprendimo 
priėmimo (21 str.).
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Metinis SLMSG D-jos susirinkimas
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės globos draugijos metinis susirinkimas 

įvyks rugsėjo 28 d. 2 vai. po pietų Lietuvių Namuose, Bankstowne.
Šių metų susirinkime bus renkama nauja valdyba. Kviečiame visas draugijos 

nares ir prijaučiančias kuo skaitlingiau dalyvauti. Mielos tautietės ateikite į šį 
susirinkimų, įstokite į draugijos narių gretas, tuo pratęsite tą kilnų draugijos darbą. 
Metinio susirinkimo dienotvarkė: 1. Susirinkimo atidarymas, 2. praėjusio metinio 
susirinkimo protokolo skaitymas, 3. draugijos pirmininkės pranešimas, 4. 
patikėtinių pranešimai, 5. iždininkės pranešimas, 6. revizijos komisijos pranešimas, 
7. ligonių lankytojos pranešimas, 8. klausimai ir sumanymai, 9. susirinkimo 
uždarymas.

Bus renkamas nario mokestis ir priimamos naujos narės. Po susirinkimo 
pasivaišinsime kava su pyragais bei pabendrausime. SLMSGD-jos valdyba

Kalbės PLB seimo nariai
Rugsėjo 21 d., sekmadienį, 2 vai. popiet Lietuvių namuose, Bankstowne, grįžę 

iš Lietuvos PLB seimo nariai dr. V. Doniela ir V. Šliogeris padarys pranešimą apie 
seimo posėdžius ir nutarimus, liečiančius Pasaulio lietuvių bendruomenę bei 
pasidalins įspūdžiais iš lankymosi tėvynėje.

Visus maloniai kviečiame dalyvauti šioje popietėje.
ALB Sydnėjaus apylinkės valdyba

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 East Terrace, BANKSTOWN, 
Tel. 708 1414, faksas (02) 790 3233.

< -
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^Jgilistus prašome užsisakyti 
per 3J4O) Iki rugsėjo

Pranešimas Sydnėjaus Lietuvių Klubo nariams
Reikalingi kandidatai į Sydnėjaus Lietuvių Klubo valdybą. Nariai, norintys 

kandidatuoti į Klubo valdybą, paduokite pareiškimus raštu. Pareiškimai priimami 
iki rugsėjo 28 d. Klubo raštinėje.

Metinis Sydnėjaus Lietuvių Klubo narių susirinkimas įvyks spalio 19 d. 3 vai. po 
pietų, Sydnėjaus Lietuvių Klube Bankstowne. Klubo valdyba

Prisiminkime Norilsko kalimus...
Buvęs 2 pėst. DLK Algirdo pulko karininkas, neišvengęs Stalino "tėviškos 

globos", savo laiške, tarp kitko, rašo:
"... Gal kartais kas nors ieško savo artimųjų, buvusių karininkų, kurie, kaip ir 

aš, pateko į Sibirą (buvau Norilske), prašau rašykite. Pasistengsiu tuoj pat atsakyti...”
Atsižvelgiant į rašiusio brandų amžių (jam jau virš 80 metų) ir su tiesiogine 

korespondencija susijusias finansines išlaidas - pasisiūliau tarpininkauti.
Suinteresuotus prašau kreiptis šiuo adresu: T. J. Rotcas, 69 Belmore Street, 

FAIRFIELD, NSW, 2165. Teodoras J. R.

Sydnėjaus tautiečių žiniai
Pranešame, kad š. m. spalio 26 d. (sekmadienį) 14.30 vai. Sydnėjaus Lietuvių 

Klube, Bankstowne yra ruošiamas Lietuvos Skautų S-gos Australijos Rajono 

50 — mečio minėjimas
Minėjimą ruošia Sydnėjaus lietuviai skautai ir skautės bei kviečia į jį apsilankyti 

visus tautiečius, o ypač buv. skautus bei skautes. Rengėjai

Svarbus pranešimas
Pagal liepos 9 d. gautą laišką iš Canterbury Multicultural Aged & Disability 

Support Service Inc. (CMADSS- Daugiakultūrinis patarnavimas seniems ir pabė
gusiems Inc.)

Šiame laiške sakoma, kad Cantebury ir Bankstowno savivaldybių (Local Govema- 
ment Areas) ribose gyvenantiems lietuviams, 10 žmonių, yra skiriamas pagalbinis 
patarnavimas. Toks patarnavimas skiriamas žmonėms virš 70 metų amžiaus ir 
gyvenantiems savo namuose, bet nepajėgiantiems save apsitarnauti, kaippavyzdžiui, 
apsiprausti, palaikyti asmeninę higieną, apsipirkti, nuvažiuoti pas gydytoją, suteiki
ama globa sergančiam namuose, pagelbstima pagaminant maistą ir t.t.

Kad būtų galima pradėti suteikti šią pagalbą, mums, lietuviams, reikia angliškai 
kalbančio asmens, kuris apsiimtų atlikti tą darbą (Case Manager’s).

Dėl atlyginimo ir darbo sąlygų galite kreiptis pas Nina Tsakomas, the CAP co - 
ordinator, 19 South Pde., Campsie, NSW 2194. Tel. 9718 6199, faksas 9789 23 92.

Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės globos draugija

ŠVIETIMO SAVAITĖ 1997
RUGSĖJO 14 - 20 D., 1997

PADĖKIME ATSTATYTI GEELONGO 
LIETUVIŲ NAMUS

Sudegė Geelongo Lietuvių Bendruomenės Namai - pirmieji lietuvių na
mai pastatyti Australijoje. Pastatyti aukojant paskutinį centą, tais laikais taip 
reikalingą saviems įsikūrimo reikalams. Pastatyti su meile ir viltimi išsau
goti lietuvybę, gyvenant tremtyje, toli nuo savo Tėvynės.

Geelongo Lietuvių Namų atstatymui "Talkos" banke yra atidaryta spe- • 
ciali sąskaita Nr. 09306 / 02. Aukas galima siųsti ir šiuo adresu:

Mr. S. Šutas, C/- Geelong Windows, 90 - 94 Furner Ave, North 
Geelong, 3215.

Siunčiant čekius ar pašto perlaidas, prašome pažymėti Lithuanian Com
munity of Geelong Inc.

Šie tautiečiai jau parėmė Geelongo Lietuvių namų atstatymą:
$ 2000 - Pietų Australijos liet, moterų d-ja (Inc.); $ 1000 - Melbourne liet, 

bendruomenės valdyba; $ 200 - V. ir A. Kabai lai; $ 100 - J. ir M. Manikaus- 
kai, O. Schrederis, Bandža, A. Vitkūnas, Z. Prašmutaitė, dr. K. Zdanius; $ 50 
-J. Vizbaras, Šiumienė, Z. Augaitis, S. Šiuškus, J. Balčiūnas, E. iri. Sas- 
naičiai, J. M. Venskus, I. O'Dwyer; $ 30 - G. Jokubaitienė; $ 20 - R. Rama
nauskienė, Gružauskas, Šiuškienė, Vaitiekūnienė; $ 10 - Miškinis, Karazi
jienė, $ 2 - Saženienė.

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame. ALB Geelongo Apyl. V-ba

PATIKSLINIMAS
"M.P." Nr. 35,7 psl. atspausdintame Melbourne Soc. Globos Moterų d-jos atsiųs

tame pranešime apie įvykstantį draugijos 45-mečiui paminėti koncertą Melbourne 
Liet. Namuose rugsėjo 20 d., įrašyta neteisinga koncerto pradžia - 4 vai. po pietų. 
Turi būti - 2 vai. po pietų. Korespondentė atsiprašo suinteresuotųjų. Red.

"Mūsų Pastogė"Nr.361997.9.15 psl. 8 ......  -■ —

Aplankykite savo 
vietinę mokyklą ir 
atšvęskite 
viešojo lavinimo 
pasiekimus 
NSW-seAPRŪPINTI SAUGIA ATEITIMI NEW SOUTH WAUS 
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