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Lietuvos įvykių apžvalga
Rusijos ekonominės krizės 

įtaka Lietuvoje
Įvairūs politiniai komentatoriai 

Lietuvoje pripažįsta, kad Lietuva 
neišvengs Rusijoje vykstančios eko
nominės krizės pasekmių.

Seimo ekonomikos komiteto pir
mininko Alberto Šimėno nuomone, 
Rusijos krizė paveiks Lietuvos ekspor
to - importo pramonę, kurioje smūgis 
susidės iš trijų bangų: pirmoji banga 
paveiks prekybą su Rusija; antra - su 
Rusijos ekonominiais satelitais Ukra
ina ir Baltarusija; trečia banga - preky
bą su Vakarų kraštais, kuriuose, esant 
ypač dideliam maisto produktų per
tekliui, reikės ieškoti naujų rinkų 
Europoje. Lietuvos centro sąjungos 
narys, ekonomistas Kęstutis Glavec
kas, kuris numato ir paslaugų ekspor
to, t.y., krovinių tranzito krizę, prog
nozuoja, kad pilną krizės įtaką Lietuva 
pajus tik už trijų keturių mėnesių, ir dėl 
to dar yra laiko atitinkamai koreguoti 
Lietuvos ekonominę politiką, tuo 
sušvelninant krizės įtaką.

Lietuvos pagrindinių komercinių 
bankų atstovai tikina, kad Lietuvos ban
kų Rusijos krizė tiesiogiai nepaveiks, 
nes jie nei turi Rusijoje didesnių 
investicijų, nei nėra prisipirkę Rusijos 
vyriausybės vertybinių popierių. Be to, 
bankai turi užtektinus JAV dolerių 
rezervus, kuriais gali pilnai patenkinti 
pakilusį dolerių pareikalavimą. JAV 
dolerio kursas yra stabilus, tarp 4.01 ir 
4.08 litų už dolerį. Bankus daugiau 
paveiktų, jeigu įvyktų santaupų pa
siėmimo panika.

Vis dėlto Lietuvoje jau matosi 
ekonominės krizės įtaka. Štai Mari
jampolės didžiosios pramonės ,su- 
stabdžiusios gamybą^paleido apie 2000 
darbininkų neapmokamoms ir ne
terminuotoms atostogoms. Kaune 
gamybą sustabdė „Kraft Jacobs Su- 
chard Lietuva“ įmonė, kuri paprastai 
šiuo metų laiku laikinam darbui 
priimdavo apie 200 darbininkų.

Susirūpinęs esančia padėtimi, pre
zidentas Valdas Adamkus per spaudos 
atstovą pareiškė esąs pasirengęs iš
klausyti konkrečius šalies politinių 
partijų pasiūlymus, kaip įveikti galimus 
krizės padarinius Lietuvos ekonomikai. 
Prezidentas mano, kad šalies valdžios 
institucijos sugebės sušvelninti krizės 
padarinius Lietuvai, nes Lietuva yra 
„ant tvirtų ekonominių pagrindų“, ku
rie paremti ne vien prekyba su Rusija.

Ministras pirmininkas Gediminas 
Vagnorius daro prielaidą, kad Lietu
voje nebus išvengta ekonominių nuo
stolių, ypač produkciją eksportuo
jančiose įmonėse. Vyriausybė imsis 
papildomų priemonių, kurios, kiek 
įmanoma, apgins vidaus rinką. Di
džiausias dėmesys bus skirtas eksporto 
skatinimui. Numatomos derybos su 

Europos Sąjunga dėl eksporto kvotų į 
panaikinimo Lietuvos prekėms. Centro 
sąjungos atstovas Kęstutis Glaveckas 
siūlo sustabdyti privatizacijos indėlių 
grąžinimą šalies gyventojams, juos 
verčiau pavartojant ilgalaikėms in
vesticijoms, tuo garantuojant finansinį 
stabilumą. K. Glaveckas taip pat siūlo 
sumažinti kitas mažiau svarbias vals
tybines išlaidas. Albertas Šimėnas siūlo 
atgaivinti seną tradiciją ir prekiauti su 
Rusija mainų būdu.

Vilniaus konferencija
Rugpjūčio gale Vilniuje įvyko antroji 

Vilniaus konferencija diskusine tema 
„Euraatlanto integracija - pagrindinis 
stabilumo aspektas“. Šias Vilniaus 
konferencijas globoja Lietuvos Pre
zidentas Valdas Adamkus, drauge su 
Lenkijos Prezidentu Aleksander Kwas
niewski.

Konferencijoje dalyvavo virš šimto 
įvairaus rango pareigūnų, diplomatų ir 
politologų iš dvidešimties šalių, Euro
pos Sąjungos ir NATO.

Sveikindamas į konferenciją at
vykusius atstovus, Prezidentas Valdas 
Adamkus pabrėžė, kad Europos Sąjun
gos ir NATO narystė Lietuvai ir kitoms 
Vidurio Europos valstybėms reiškia 
saugumą, kuris užtikrintų ekonomikos 

•plėtrą, ir, kad Rusijos prieštaravimas šių 
šalių narystei NATO negali būti 
vertinamas kitaip, negu bandymas ribo
ti valstybių laisvę pasirinkti savo 
saugumo garantijas. Lenkijos Pre
zidentas A. Kwasniewski taip pat tvir
tino, kad NATO plėtra į rytus gali tapti 
Europos saugumo ramsčiu, ir, kad 
NATO „atvirų durų politika“ padės 
suvienyti žemyną.

Lietuvos užsienio reikalų ministras 
Algirdas Saudargas savo pranešime 
priminė Vilniaus konferencijos tikslus: 
apsvarstyti galimą Baltijos šalių narys
tės Europos Sąjungos ir NATO povei
kį saugumui ir stabilumui, įvertinti 
Europos Sąjungos ir NATO plėtros 
reikšmę Baltijos jūros regionui ir 
nagrinėti kitus būdus saugumo ir 
stabilumo užtikrinimui.

Danijos gynybos ministras Hans 
Haekkerup, galimas NATO generalinio 
sekretoriaus Javier Solana įpėdinis, 
pabrėžė, kad NATO narystė nėra 
„lenktynės“, kuriose tiktai laimėtojas 
patektų į Aljansą, ir dėl to narystės ga
lima siekti ramiais, diplomatiniais 
būdais. NATO generalinio sekretoriaus 
padėjėjas Klaus Peter Klaiber sutiko, 
kad NATO plėtra leis užtikrinti sau
gumą Europoje ir pabėžė, kad plėtros 
procesas nesibaigs priėmus į NATO 
pirmąsias tris nares. Anot K. P. Klaiber, 
NATO plėtra nėra „vienos dienos 
reiškinys“.

Carnegie tarptautinio taikos fondo, 
Maskvos centro direktoriaus pa
vaduotojas Dimitri Trenin darė prielai-

"Kur žalios pušys ošia, ten skautiška stovykla..." LSS stovykla Valakupiuose,
1998. Nuotrauka ps. D. Šliterytės

dą, kad NATO plečiantis daug įtakos 
turės Rusijos pozicija šiuo klausimu. 
Tačiau D. Trenin mano, kad Rusija 
perdeda savo vaidmenį pasaulyje ir, 
kad Vakarams nereikia per daug pai
syti Rusijos pozicijos, bet reikia tęsti 
savo darbą užtikrinant saugumą bei 
stabilumą.

Buvęs Estijos gynybos ministras ir 
dabartinis ambasadorius NATO Juri 
Liuk skundėsi, kad Europos Sąjungos 
plėtra yra lengviau nuspėjama negu 
analogiškas NATO procesas. Pagal jį, 
NATO nežino tikslių savo ateities pla
nų ir dėl to gali sukelti tikrų netikėtu
mų.

Į Vilniaus konferenciją atvykęs JAV 
ambasadorius NATO Alexander Ver
shbow per spaudos konferenciją žur
nalistams pareiškė, kad Rusijos krizė

■ nepadarys įtakos Šiaurės Atlanto 
Sąjungos plėtrai, kad NATO ir toliau 
užtikrins stabilumą ir saugumą. Jis 
priminė, kad praeitą sausio mėnesį JAV 
prezidentas Bill Clinton pareiškė JAV 
poziciją siekti Baltijos šalių narystės 
NATO ir padėti joms kelyje į Aljansą.

JAV ambasadorius siūlė atsargiai 
vertinti politologo Zbigniew Brzezinski 
nuomonę, kad per sekantį plėtros etapą 
NATO turėtų būti plečiama į šiaurės 
rytus ir į pietryčius, kur realiausios 
kandidatės būtų Lietuva ir Slovėnija. 
Ambasadorius pabrėžė, kad NATO plėt
ra bus pagal kandidačių tautų pa
sirengimą, o ne atsižvelgiant į kokias 
nors politines strategijas.
Lietuvoje lankėsi Norvegijos 

karalius Harald V
Lietuvoje besilankantis Norvegijos 

karalius Harald V rugsėjo 4 dieną Šv. 
Jono bažnyčioje atidengė atminimo len
tą, skirtą jėzuitui Laurynui Norvegui. 
Tėvas Laurynas Norvegas (1539-1622), 
kilęs iš Norvegijos, buvo teologijos 
profesoriumi ir žinomu katalikybės 
skleidėju Skandinavijoje. 1600 - 1622 
metais jis darbavosi Lietuvos jėzuitų 

provincijoje ir paskutinius savo gy
venimo metus praleido Vilniuje, dėstė 
jėzuitų akademijoje. Jo palaikai palai
doti Šv. Jono bažnyčioje.

Prezidento pasiūlymai
Prezidentas Valdas Adamkus siūlo, 

kad kokybiškai atnaujinti Lietuvos 
švietimą ir mokslą galėtų padėti jauni 
žmonės, studijas baigę užsienyje.

Prezidento teigimu, labai svarbu, kad 
švietimo pertvarka būtų grindžiama 
pakankamai valstybės finansuojamo
mis programomis. Jis ragina skirti 
daugiau dėmesio kasdieninei jaunimo 
kultūrai ir mokyklų pastatų naudoji
mui laisvalaikio renginiams, ypač 
pilietinei jaunimo organizacijų veiklai. 
Prezidentas pageidauja, kad Lietuvos 
mokyklos susilauktų didesnės vers
lininkų, pramoninkų, kultūrininkų ir 
žurnalistų talkos.

Anot socialdemokratų Seimo atstovo 
Juozo Oleko, nors oficialiai švietimas 
Lietuvoje yra prioritetinė sritis, joje re
alių permainų į gėrį nėra. Jis teigia, kad 
nekyla mokytojų atlyginimai, stinga, 
ypač kaimuose, mokymo priemonių.

Lietuvos švietimo darbuotojų pro
fesinės sąjungos pirmininkas Aleksas 
Bružas teigia, kad Lietuvos švietimo 
įstaigos galėtų normaliai dirbti, jei bū
tų suremontuotos patalpos, grąžintos 
skolos, visam tam reikalinga 1 .600 
milijonų litų. Jis nepatenkintas, kad per 
praeitus keturis metus valstybės ski
riamos lėšos krašto apsaugai padau
gėjo keliais šimtais procentų, o švieti
mui tik šešiais procentais.

Baltijos tyrimai
Baltijos tyrimai pateikė naujausius 

tyrimus apie visuomenės veikėjų ir 
politinių partijų populiarumą. Vi
suomenės veikėjus palankiai įvertino 
sekančiai: Prezidentas V. Adamkus - 
81%, buvęs prez. A. Brazauskas - 67%. 
Artūras Paulauskas - 47%, Gediminas
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Liaukimės

Rugpjūčio 31 dieną Šiaurės Korėja 
išbandė naują ginklą - trijų pakopų Ta- 
epo Dong I raketą, galinčią nuskristi 
2000 km. Trečioji raketos pakopa 
perskrido šiaurinę Japoniją ir nukrito 
Ramiajame vandenyne. Japonija pa
reiškė griežtą protestą dėl savo teritori
nės erdvės pažeidimo ir nutraukė mais
to šalpos tiekimą Šiaurės Korėjai. 
Japonija taip pat atsisakė pasirašyti 
sutartį, pagal kurią ji būtų prisidėjus 
prie JAV, Pietų Korėjos ir Europos 
Sąjungos, įrengiant saugią atominę 
jėgainę Šiaurės Korėjoje.

WWW

Rugsėjo Į d. Malaizija įvedė griežtą 
svetimų valiutų kontrolę, o sekančią 
dieną, siekdama užkirsti kelią tarp
tautiniams biznieriams spekuliuoti 
Malaizijos valiuta, ji surišo savo va
liutą su JAV doleriu.

Pačioje Malaizijoje dėl šio žingsnio 
vyko nesutarimai valdžios viršūnėse. 
Rugsėjo 2 dieną, nesutikus su ministro 
pirmininko dr. Mahathir Mohamad , 
ekonomine politika, buvo atleistas 
finansų ministras Anwar Ibrahim, kar
tu ėjęs ir ministro pirmininko pava
duotojo pareigas. Dr. Mahathir artimi 
sluoksniai tuoj ėmė kelti įvairiausius 
kaltinimus atleistam ministrui, o jam 
bandant gintis per užsienio spaudą, dar 
ir kaltinti jį valstybės išdavimu. Am
nesty International bando užsistoti už 
Anwar Ibrahim.

WWW

Bandydamas paremti Boris Jelcino 
autoritetą Rusijos ekonominės suirutės 
akivaizdoje, rugsėjo 1 ir 2 dienomis 
JAV prezidentas Bill Clinton lankėsi 
Maskvoje. Krasnojarsko gubernatorius 
ir B. Jelcino konkurentas Aleksandras 
Lebed prezidentui B. Clinton pareiškė, 
kad Rusijos padėtis šiuo metu esanti 
blogesnė, negu 1917 metais, kadangi 
dabar Rusija turinti didžiules blogai 
saugomų branduolinių ginklų atsargas.

WWW

Anmesty International žiniomis, 
rugpjūčio 8 dieną užėmus Mazar - i - 
Sharif miestą šiaurės Afganistane, 
Taliban milicija (sunitai) pradėjo žu
dyti šiitus civilius, keršydami už 
sėkmingą ankstesnį jų priešinimąsi. 
Išžudyti keli tūkstančiai civilių, jų tar

Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.

Vagnorius - 44%, Vytautas Landsbergis
- 22%.

Įdomu, kad apie šiuos visuomenės 
veikėjus nežino arba neturi nuomonės 
tarp 9 ir 17% apklaustųjų.

Politinių partijų populiarumas mato
si iš už jas žadančių balsuoti procentų: 
Tėvynės sąjunga - 8.4%, Centro sąjunga 
-13.3%, socialdemokratai - 7.6%, LDDP
- 7.6%, krikščionys demokratai - 5.8%.

Už kitas partijas, pretenduojančias į 
Seimą, balsuotų mažiau kaip 5% 
apklaustų rinkėjų.

Statistinės žinios
Pagal statistines žnias, šių metų lie

pos mėnesį vidutinis darbo užmokestis 
Lietuvos valstybiniame sektoriuje buvo 
1094 litai, o privačiame sektoriuje - 975
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pe Irano diplomatai.
Iranas reikalauja iš Afganistano 

vyriausybės Kabule, kad ši grąžintų 
Iranui Taliban pagrobtus jo diploma
tus ir kitus Irano piliečius. Apie 70 000 
Irano revoliucinės gvardijos narių 
demonstravo Afganistano pasienyje, o 
manevrų priedangoje Iranas Ahma- 
dabado srityje, Afganistano pasienyje, 
sukoncentravo apie 35 000 karių su 
tankais ir artilerija.

WWW

Rugsėjo 4 d. Jungtinių Tautų teismas 
Tanzanijoje pripažino buvusį Ruandos 
ministrą pirmininką Jean Kambanda 
kaltu dėl genocido Ruandoje 1994 me
tais ir nuteisė jį kalėti iki gyvos galvos.

WWW

Rugsėjo 6 dieną, sulaukęs 88 metų 
amžiaus, mirė garsus Japonijos filmų 
režisierius Akira Kurosawa. Visa eilė 
A. Kurosawa pastatytų filmų, kaip 
„Rašomon“ (1950) ar „Septyni samu
rajai“ (1954), padarė didžiulę įtaką 
JAV ir Europos filmų krypčiai.

WWW

Kalifornijoje gyvenęs britų kilmės 
Senojo Testamento tyrinėtojas Michael 
Sanders tvirtina atradęs egiptiečių 
papirusuose, laikomuose Britų mu
ziejuje, nurodymus, kas atsitiko su 
Sandoros skrynia. Ji buvusi Egipto 
faraono Šišak pagrobta iš Saliamono 
šventyklos 10 - me amžiuje prieš Kris
tų ir užkasta po egiptiečių šventove 
Judėjos kalnuose. M. Sanders sakosi 
žinąs, kur reikia ieškoti Sandoros 
skrynios ir 10 Dievo įsakymų akmens 
lentelių. Jis bando gauti leidimą pradė
ti kasinėjimus. Vieta esanti pavojinga - 
ten dabar esanti Hamas teroristų 
apmokymo sritis.

@®@
Rugsėjo 3 dieną „Swissair“ oro linijų 

keleivinis lėktuvas nukrito Atlante, ne
toli Halifax, Nova Scotia. Jis skrido iš 
Niujorko į Ženevą. Nelaimės metu žu-' 
vo visi 215 keleivių ir 14 įgulos narių, 
jų tarpe daug Jungtinių Tautų tarnau
tojų medikų. Manoma, kad gaisras, ki
lęs elektros įrengimuose lėktuvo 
kapitono kabinoje, nebeleido lakūnams 
valdyti lėktuvo prieš jam nukrentant.

Paruošė V. Patašius

litai. Abu skaičiai apie 2% didesni nei 
birželio mėnesį.

Valstybiniame sektoriuje didžiausius 
atlyginimus gavo aukščiausių valdžios 
institucijų pareigūnai - virš 2000 litų. 
Šiek tiek mažesnius atlyginimus - tarp 
1500 ir 1800 litų - gavo finansiniai 
tarpininkai, energetikai, valstybės 
valdymo ir gynimo srityse dirbantys 
žmonės. Mažiausią atlyginimą gavo 
sveikatos apsaugos ir socialiniai 
darbuotojai - šiek tiek mažiau nei 800 
litų. Valstybinių viešbučių ir restora
nų darbuotojai uždirbo apie 870 litų, 
švietimo sistemos darbuotojai 887 li
tus. Per mėnesį valstybiniame sekto
riuje daugiausiai išaugo finansinių 
tarpininkų vidutinis atlyginimas - net 
17.5%. Privačiame sektoriuje didžiau
sius vidutinius atlyginimus gavo pašto 
ir ryšių darbuotojai - 2990 litų.

Paruošė 
Danius Kairaitis

Šių metų rugsėjo 6 - tos dienos 
„Lietuvos aido“ laidoje buvo iš
spausdintas Audrės Srėbalienės straips
nelis „Moralė su išvirkščiu pamušalu“. 
Jame aprašomi įspūdžiai iš pasikalbė
jimų su keliais iš kariuomenės atleis
tais karininkais, nes jie neatsisakė iš 
Rusijos mokamos pensijos už tarnautą 
laiką, kaip to jau du metus reikalauja 
Lietuvos įstatymai. Iš tikrųjų ne visai 
tikslu sakyti, kad karininkams pensijos 
mokamos vien dėl to, kad jie kadaise 
tarnavo vienoje ar kitoje kariuomenėje. 
Jiems pensijos mokamos dar ir dėl to, 
kad jie yra tos kariuomenės atsargoje, 
berods, sovietinėje terminologijoje 
vadinamoje dimisija. Tad jei kiltų rim
tas konfliktas tarp Rusijos ir Lietuvos, 
tie karininkai turėtų dvigubas pareigas - 
kaip Lietuvos kariai ir kaip Rusijos 
kariuomenės atsargos karininkai. Šis 
įstatymas, kuriuo Lietuvos karininkai 
neturi priimti Rusijos pensijų kaip tik ir 
apsaugo Lietuvą ir juos nuo tokios 
dviprasmės priklausomybės.

Galima simpatizuoti su straipsnelio 
autore, nes ji tik bandė atkurti tuos 
įspūdžius, kuriuos jai padarė pa
sikalbėjimai. Nesinorėtų „plakti žinių 
nešėją už žinių turinį“. Pasikalbėtojos 
buvo prašyta ir ji išlaikė pokalbininkų 
anonimą, bet visgi pasigendama ne tik 
pavardžių, bet ir tarnybos paskirties bei 
kokios nors analizės tų karininkų atei
ties perspektyvų. Kadangi jų pavardės 
buvo Krašto apsaugos ministerijos 
oficialiai paskelbtos, tad kodėl bijoti jas 
pakartoti straipsnelyje? Kodėl ne
pasiteirauti KAMe, kur tie karininkai 
tarnavo ir nepapasakoti to skaitytojams? 
Aišku, jei pokalbininkai prašo negar
sinti jų, kaip pokalbininkų, pavardžių, 
tai su ta sąlyga kartą jau sutikus, reikia ir 
neskelbti. Bet tai nereiškia, kad visų jų 
jau KAMe paskelbtos pavardės au
tomatiškai tampa negarsintinomis. Be 
to, labai reikšminga, kur jie tarnavo, ir 
ką jie toliau darys. Pavyzdžiui, jei tai 
buvo karininkai, Karo akademijos 
dėstytojai, kurie ir toliau pasiliks 
dėstytojais, nors ir be karinio laipsnio, 
tai vienas dalykas. Kalbant apie tokį 
atvejį, kiltų klausimas, ar jie ir toliau 
gautų pilną algą iš Lietuvos valstybės 
kaip civiliai dėstytojai ir pensijas iš 
Rusijos už ankstesnę tarnybą sovieti
nėje armijoje? Jei taip, tai išties būtų ne 
įstatymo vykdymas, o pasityčiojimas iš 
jo. Kitas dalykas, jei jie buvo rikiuotės 
karininkai. Dabar, atleisti iš pareigų, jie 
praranda karininko laipsnį, karininko 
teises ir privilegijas.

Straipsnelyje rašoma: „Trylika ka
rininkų išėjo iš Krašto apsaugos ir pra
rado teisę likti net atsargos kariuome
nėje. Dabar šie žmonės, pragyvenimui. 

■pasilikę tik Rusijos valstybinę pensiją ir 
bijodami jos netekti prašo, kad jų 
pavardės būtų nutylėtos. Jų padėtis 
nepavydėtina dar ir todėl, kad Rusijos 
prezidentas jau senokai yra išleidęs 
dekretą, įpareigojantį nemokėti pensijų 
tiems asmenims, kurie tarnauja kitų 
šalių militaristinėse struktūrose. Iš 
profesinės karo tarnybos atleistųjų są
rašą paskelbė pati Krašto apsaugos 
ministerija, - naivu būtų tikėti, kad 
svečios šalies tam tikros tarnybos ir 
toliau nepaisys savo prezidento įsakų

Tad jie dabar bijo prarasti Rusijos 
pensiją, pensiją, į kurią jie ir prieš tai 
neturėjo teisės. Kodėl? Ar neatrodo, kad 
jie mano, jog pensijos mokėtojai ko nors 

daugiau iš jų tikėjosi, ne tik praeities 
ištikimybės sovietinei armijai? O gal 
pensijos mokėtojams jie mažiau nau
dingi, jei jie nebetarnauja Lietuvos 
kariuomenėje? Sunku rasti kitų prie
žasčių, kodėl šie karininkai, išėję iš 
Lietuvos kariuomenės mažiau verti 
Rusijos karinių pensijų, nei tarnaudami 
Lietuvos kariuomenėje. Tad jei „šie 
žmonės, pragyvenimui pasilikę Rusi
jos valstybinę pensiją ir bijodami jos 
netekti“ turi pagrindo tai baimei, tai iš
ties kyla daug nemalonių klausimų.

Keistokai skamba ir kitas sakinys: 
„Tokia situacija jau buvo keturias
dešimtaisiais, kai Stalinas prieš karui 
prasidedant iššaudė geriausius karo 
specialistus. Dabar gi tie amerikonai, 
su kuriais kartu, tik skirtingose pusė
se, kariavome Viename ir Afganistane, 
atvažiavo mūsų mokyti“, - dar viena 
įsižeidusiųjų žodžių salvė“.

Pirmiausia, lyginti Stalino „Svar
inimus“, kai „švarinamųjų“ tūkstančiai 
buvo sušaudyti po teismų, panašių į 
cirkus, su jau du metus užtarnautu 
atleidimu iš pareigų, yra panašu, kaip 
lyginti varlę su jaučiu. Atleidimas už 
įstatymų nesilaikymą nėra bausmė. Tai 
nesušaudymas. Jei jau reikia skųstis, tai 
reikia skųstis tik dėl to, kad du metus 
nuo įstatymo priėmimo ir toliau buvojo 
nesilaikoma.

Apie kariavimą ,,kartu“ irgi nesąmo
nės išdėstytos. Pirmiausia, lietuviui 
lyginti sovietinės armijos tarnybą su 
amerikiečių armijos tarnyba visai 
netinka. Sovietinė armija buvo Lietu
vos okupanto įrankis. Su jos pagalba 
Sovietų Sąjunga okupavo nepriklauso
mą valstybę, Lietuvą. Kita vertus, 
amerikiečių karinės pajėgos niekada 
nebuvo Lietuvos priešu. Dar daugiau, 
reikia viltis, kad jos eventualiai taps 
Lietuvos sąjungininku, kai Lietuva taps 
NATO nare.

Ne vien lietuviams, bet ir visiems 
kitiems žmonėms nėra visai tas pats ar 
tarnauti diktatūrinės valstybės ka
riuomenėje, tokioje, kokia buvo sovietų 
armija, ar tarnauti demokratinės vals
tybės karinėse pajėgose. Diktatūrinės 
valdžios kariuomenė beveik yra po
litizuota. Tuo tarpu demokratinės 
valstybės kariuomenė veik niekada 
nebūna politizuota ir rūpinasi tik kraš
to gynyba nuo išorės priešų. Ir visada 
verta turėti omenyje, kad demokrati
nėje valstybėje aukščiausia karinių 
pajėgų vadovybė yra ne karių, bet ci
vilių rankose.

Antra, Afganistane amerikiečių ka
riai išvis nedalyvavo. Turbūt sovietinė 
propaganda teigė, kad buvo kitaip, bet 
tai būtų tik dar vienas dezinformacijos 
pavyzdys. Tiesa, afganams buvo tei
kiami ginklai. Ypač naudingos jiems 
buvo priešlėktuvinės raketos, kurias 
galėjo nešti ir šauti vienas karys, t. v. 
„stinger missiles“. Po tor kai tos rake
tos atsirado Afganistane, sovietiniai 
sraigtasparniai nebeskraidė 100 m. 
aukštyje, o daug mieliau likdavo 1000 
m. virš žemės. Beje, afganai ir patys 
buvo genialūs šautuvų kalviai, o ir 
gaunamų dovanų nesikratė. Vėlgi, 
Vietname buvo daug sovietinių ginklų, 
bet jau bent sovietai neprisipažino, kad 
ten būta jų karių. Tad apie kokį nors 
karišką „bendravimą, nors kitose pusė
se“ negali būti kalbos galvojančių žmo
nių tarpe, nes išvis toks „bendravimas“
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BENDRUOMENĖS VEIKLOJE &

Lietuvaitė archeologė Tasmanijoje

Pas Pertho lietuvius

Su vilniete archeologe Neringa 
Lisanskaite - Hojrup kalbasi Ramū
nas Tarvydas. Red.

Nustebau suradęs jauną lietuvaitę 
archeologę, dirbančią Hobarto sena
miesčio kasinėjimuose. Ką čia veikiate 
ir kaip patekote į Hobartą?
į kasinėjimus Hobarto senamiesčio 

rajone Wapping atvykau Austral Ar
cheology kvietimu, kaip archeologų 
grupės narė. Su šia bendrove dirbu nuo 
1995 metų. Wapping rajonas buvo 
įsikūręs arti pagrindinės prieplaukos, 
kas įtakojo pastarojo vystymąsi. XIX 
amžiaus pradžioje Wapping išsiskyrė iš 
kitų rajonų mūrinių pastatų gausumu 
bei tapo komerciniu ir gyvenamuoju 
Hobarto centru. Tačiau ekonominė 
depresija, naujos prieplaukos statyba 
1830-1840 metais bei vis pasikartojan
tys potvyniai lėmė šios senamiesčio 
dalies nuosmukį. Žemės savininkai 
nebesirūpino esamų pastatų būkle bei 
naujai statomų kokybe. Wapping pama
žu įgavo nesaugaus ir vargingo rajono 
vardą. Dauguma gyventojų buvo 
nekvalifikuoti arba pusiau kvalifikuoti 
darbininkai.

Tokie yra istorinių šaltinių duome
nys. Archeologinių kasinėjimų tikslas - 
faktine medžiaga paremti bei papildyti 
šią informaciją.

Tyrinėjimų metu buvo atidengti kelių 
gyvenamųjų namų pamatai su iš
likusiomis židinių plokštėmis bei vidi
nių sienų fragmentais. Atrasti pastatai 
greičiausiai skirtini ankstyvesniam 
laikotarpiui (1820 - ieji) ir vėlyvesniam 
(1890 - tieji). Ypatingai džiuginantis 
keramikos, stiklo bei metalinių radinių 
gausumas. Atkasta daug naminių gyvu-. 
lių kaulų. Be gyvenamųjų pastatų buvo 
atidengti kiemai su ūkinių pastatų ir 
išviečių fragmentinėmis liekanomis bei 
šiukšlių duobėmis, ypač gausiomis 
radiniais. Šių radinių analizė padės 
įvertinti ir datuoti tyrinėjamą objektą.

Iš kur esate kilusi, kur augote ir kur 
mokėtės?

Gimiau ir užaugau Vilniuje. Baigusi 
vidurinę mokyklą, įstojau į Vilniaus 
universitetą, Istorijos fakultetą, kur 
studijavau archeologiją.

Kas patraukė tapti archeologe?
Aš esu iš archeologų šeimos. Abu 

mano tėveliai studijavo Vilniaus 
universitete archeologiją. Tėvelis 
ilgametis Paminklų konservavimo 
instituto darbuotojas, visą savo gyveni
mą pašventęs Lietuvos istorijai ir 
archeologijai. Mamytė, užbaigusi 
mokslus, pradėjo dirbti tuometiniame

Atkelta iš 2 psl.

yra nesąmonė.
Gaila, kad sovietiniai stereotipai 

nenuėjo ten, kur nuėjo Sovietų Sąjun
ga. Sovietinė galvosena pilnai už
sitarnavo tokio likimo, kokio susilaukė 
ją puoselėjusi „didžioji tėvynė“. Gi, 
kalbant apie mokslą ir mokymą, išties 
niekad ir niekam negėda pasimokyti, ir 
reikia tik džiaugtis, kad yra galimybė 
pasimokyti. Nepasinaudoti šia galimy
be būtų išties neišmintinga.

Algimantas Kabaila 
Canberra, 1998.08.17

• ALB Pertho bendruomenės meti
nis susirinkimas įvyko Lietuvių Na
muose gegužės 24 dieną. Dalyvavo tik

Archeologė Neringa Lisanskaite - 
Hjorup kasinėja Hobarto 

senamiesčio namų pamatus.

18 narių. Susirinkimui pirmininkavo 
kun. dr. A. Savickis. Po perskaityto me
tinio protokolo ir pranešimų, buvo daug 
pasiūlymų, tačiau konkrečių nutarimų 
nepadaryta. Susirinkimą uždarius, 
valdybos nariai pasiskirstė pareigomis 
sekančiai: pirmininkė - Eglė Kairienė, 
sekretorius - kun. Alfonsas Savickis, 
iždininkas - Viktoras Kairys.
• Šių metų birželio 14 dieną Valdyba 

ruošė Trėmimų minėjimą, kuriame 
dalyvavo 40 asmenų. Paskaitą skaitė 
Balys Steckis. Savo kūrybą skaitė

• istorijos, ir etnografijos muziejuje (da
bar Lietuvos nacionalinis muziejus), 

■kur dirba iki šiol. Nuo mažens buvau 
apgaubta šia istorine - archeologine 
atmosfera, todėl baigus mokyklą net 
nebuvo klausimo, kuriuo keliu pasukti. 
Tapti archeologe atrodė labai natūralu.

Kada ir kaip atvykote į Australiją?
Mano atvykimą į Australiją sąlygojo- 

šeimyninės aplinkybės. 1994 - aisiais
vyro raginimu išsiruošėme aplankyti šį 
egzotišką kraštą. Vyras dar vaikystėje 
žavėjosi tolimąja Australija ir keletą 
metų čia gyveno. Kadangi mūsų šeima 
internacionalinė (vyras danas) nutarė
me pradėti šeimyninį gyvenimą „ne
utralioje zonoje“, taip ir atsidūrėme 
šioje svetingoje šalyje.

Kaip jaučiatės gyvendama Aus
tralijoje?

Australija nepaprastai egzotiška ir 
puiki šalis. Gamtos didybė ir grožis 
dažnai gniaužia kvapą. Žmonės ne
paprastai draugiški ir paslaugūs. Nie
kada nesijaučiau nereikalinga svetim
šale. Žinoma, nėra lengva atvykėliui, 
viskas nauja ir neįprasta, bet, norint,.

■ viskas įmanoma, ir Australija yra šalis 
kur kiekvienam yra suteiktos sąlygos 
pasireikšti, tik norėk. Bet galiausiai 
grįžtu prie patarlės „visur gerai, bet na
muose geriausiai“. Turiu pripažinti, kad 
nepaprastai ilgiuosi namų, artimųjų ir 
draugų, paliktų ten kur mano šaknys, ten 
kur visada liks mano širdis.

Be Hobarto, kur dar esate dirbusi 
Australijoje?

Daugumoje dirbu Sydnėjuje. Hobar- 
tas pirmoji tolimesnė ekspedicija. Tie
sa, neseniai teko dirbti Mudgee, ka
sinėjome aborigenų stovyklavietę. 1994 
- ais, tik atvykus į Australiją teko padir
bėti „The Rocks“ vykusiuose ty- ti į sovietinę “tėvynę“ (šis būdas buvo 
rinėjimuose, kurie buvo itin turtingi 
archeologine medžiaga datuotina XVIII 
a. pabaiga bei XIX a. pradžia. Vienas iš 
įdomiausių objektų - kapinynas pri
klausęs Randviko vaikų prieglaudai, 
dabartinės Prince of Wales ligoninės 
teritorijoje. Tyrinėjimų metu buvo 
atidengti XIX a. vidurio vaikų kapai. 
Didžiausia mano darbo dalis buvo 
susijusi su urbanistine archeologija, nors 
pasitaiko galimybė tirti ir aborigenų 
materialinę kultūrą. Be kasinėjimų daž-

Apdovanoti lietuvių bendruomenės nariai
Rugsėjo 3 dieną Banktown'o rotušėje miešto administracija, vadovaujama mero 

Kevin Hill, buvo sukvietusi į specialų priėmimą apie 200 piliečių, kurie savanoriš
kai darbuojasi Bankstown’o miesto ribose.

Iš kiekvienos grupės ar bendruomenės buvo pakviesta po tris atšovus. Po mero 
padėkos už atliekamą labdaros darbą, buvo įteikti specialūs Mayoral Volunteers 
Certificate of Appreciation.

Nebuvo apleista ir lietuvių bendruomenė. Įrėmintas pažymėjimas įteiktas Lietu
vių bendruomenei ir specialūs pažymėjimai jos darbininkams Onutei Kapočienei, 
Jadvygai Dambrauskienei ir Antanui Viktorui Kramiliui, OAM, JP už pasišventimą 
bendruomenei, lankant ligonius ar organizuojant labdarą ir kt.

Įteikus pažymėjimus, meras nusifotografavo su kiekviena grupe. Iš daugelio 
tautinių grupių atstovų Bankstowno' rajone pakviesti buvo tik lietuviai, latviai ir 
vokiečiai.

Po oficialios dalies visi svečiai buvo pavaišinti, dalyvaujant pačiam merui ir 
kitiems pareigūnams bei politikams, Mr. M. Hattpn, MP, Mr. D. Shedden, MP, 
NSW. A. Kramilius bendruomenės vardu padėkojo merui Kevin Hill už šį Lietuvių 
bendruomenės bei jos narių savanoriško darbo ne tik pačioje bendruomenėje, bet ir 
už jos ribų įvertinimą. kor.

Budėti reikia ir dabar
Povilas Žumbakis

50 metų tarp mūsų veikė Sovietų 
Sąjungos agentai. Ta veikla buvo plati, 
viską apimanti - nuo „liaudies tėvynės“ 
propagandos iki infiltracijos į mūsų 
veiklą. KGB vekė tiesiogiai iš Mas
kvos. Veikė visas jų agentų, padėjėjų, 
kolaborantų ir , "naudingų idiotų" tink
las - rodos, Lenino pasakytas terminas. 
Maskva savo tikslams siekti naudojo 
įvairiausius būdus. Bet veiklai plėtoti 
reikėjo didelių finansinių išteklių - tik
ros valiutos, ne sovietinių rublių.

Sovietų agentai ilgai netruko sugal
voti cinišką planą, kaip gauti dolerių 
Vakaruose, kad galėtų juos panaudoti 
prieš Vakarų valstybes ir ypač prieš 
sovietinio rojaus liudininkus: Vakarų 
lietuvius, spėjusius pasitraukti nuo 
raudonosios armijos „išvadavimo“ per 
Antrąjį pasaulinį karą.

KGB sumąstyto finansavimo plano 
auka - vyresnioji lietuvių karta, jos 
sunkiai sukrautos santaupos!

Prie mūsų turto sovietai bandė prieiti 
keliais būdais.

Pirmiausia 1946 metais pradėjo 
propagandą, viliojančią žmones sugrįž- 

daugiau propagandinis nei finasinis).
Kitas būdas buvo mūsų geros valios 

žmonių išnaudojimas, išplėšimas siun
tinių ir pinigų, kuriais į Vakarus išvykę 
lietuviai bandė sušelpti „sovietiniame

nai dirbu su radiniais, renku istorinę 
medžiagą bei tvarkau kasinėjimų me
tu atliktus brėžinius.

Archeologo darbas labai įvairia
pusiškas, tad veiklos sritis yra labai pla
ti.

Salomėja Zablockienė, o Balio Steckio 
eilėraštį perskaitė Valė Repševičienė.
• Valstybės dienos ir Driaus ir Gi-

rėno minėjimas buvo suruoštas ben
druomenės valdybos liepos 12 dieną. 
Po bendrų pietų, minėjimą atidarė 
pirmininkė Eglė Kairienė. Trumpą 
paskaitą apie Mindaugo karūnaciją skai
tė Daiva Siebertienė, kurią ji baigė Jus
tino Marcinkevičiaus eilėraščio ištrau
ka. Paskaitą apie Darių ir Girėną skaitė 
Balys Steckis ir trumpai apie juos kal
bėjo E. Kairienė. Savos kūrybos eilėraš
tį skaitė S. Zablockienė, o Balio Steckio 
eilėraštį paskaitė V. Repševičienė.

(Žinutės")

rojuje“ likusius gimines.
Iš visų sugalvotų apiplėšimo būdų 

efektyviausias buvo lietuvių ir kitų ry
tų europiečių palikimų grobimas. 
Kraštas, kuris nepripažino žmonių tur
to ir visus įstatymus pavertė valdžios 
įrankiu, Vakaruose sugebėjo išnaudoti 
teisinę sistemą turto išvogimui! Tai bu
vo platus ir veiksmingas planas. Iš 
milijonų giminėms skirtų dolerių jie 
gaudavo tiek, kiek okupantai nutardavo 
jiems duoti. Didžioji dalis nutrupėdavo 
okupantų samdytiems advokatams, 
agentams ir bendram valiutos iždui.

Sovietų agentų tikslas buvo surasti 
palikimus, kurie nebuvo teisiškai 
sutvarkyti, kad „giminių vardan“ Mas
kva galėtų kreiptis į JAV teismus 
„išvaduoti“ turtą nuo ten gyvenančių 
giminių, labdaros organizacijų ar net 
JAV valdžios.

Deja, JAV teismai tą planą toleravo, 
nes „Dėdės Juozo“ draugų įtaka Ame
rikoje buvo svari - visą šią vogimo 
sistemą pavertė tolerantišumo ir prak
tiškumo principu, net pagarba kito kraš
to (Sovietų Sąjungos) įstatymams. Tai, 
kad buvo skriaudžiama ne1 Sovietų 
Sąjunga, o okupuoto krašto žmonės, 
JAV teismams nerūpėjo. Lietuvos 
konsulai (ypač a.a.P. Daužvardis 
Čikagoje ir A. Simutis Niujorke) 
visokiais būdais bandė gelbėti padėtį. 
Tačiau jų kova buvo nelygi ir net 
neužtenkamai remiama mūsų pačių 
orgaizacijų. Milijonai dolerių nutekėjo 
per Maskvą ne į tas rankas, kurioms 

•buvo paskyrę amžinybėn iškeliavę 
tautiečiai. Net ir po mirties juos skriau
dė tie patys okupantai, kurie išvarė juos 
iš Tėvynės karo metu.
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Budėti reikia ii* dabar Šakiai ruošiasi jubiliejui
Atkelta iš 3 psl.
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 

manėme, kad ši ir panaši skriauda mū
sų žmonėms baigėsi. Lietuva laisva. 
Lietuva yra teisinis kraštas. Mūsų 
tautiečiai yra savi, jais galime pasiti
kėti - tai ne sovietai!.. Bent taip atrodė 
1990 - siais. Bet... pažiūrėkime, kas 
dedasi.

Sugriuvus sovietinei sistemai, į 
Vakarus pasipylė tūkstančiai mūsų 
tautiečių. Iš pradžių atvyko seniai lauk
ti giminės, negalėję gauti leidimo iki 
nepriklausomybės. Netrukus, pradėjo 
važiuoti pažįstami ir net nepažįstami. 
Visi buvo laukiami ir mieli - jie „iš 
Lietuvos!“

Bet etiketė „iš Lietuvos“ greitai pra
rado unikalumų. Mes pradėjome žiūrėti 
į atvykėlius kiek realiau. Po truputį 
prasidėjo tarpusavio trintis, po kiek lai
ko - net neapykanta naujai atvyku
sioms. O juk taip neturėtų būti. Tai didelė 
žala mūsų tautai - tiek Vakaruose, tiek ir. 
Lietuvoje. Mes esame viena nedidelė 
tauta, tiek šimtmečių skriaudžiama. 
Turėtume mokėti rasti būdus, kaip 
sugyventi ir padėti vieni kitiems.

Dauguma atvykusių yra dori žmonės, 
ieškantys geresnio gyvenimo ar laikino 
darbo, kad galėtų grįžti namo į savo 
šeimas. Bet atvyko ir maža dalis tam
saus elemento, sugadinti© sovietinės 
sistemos: be sąžinės, atsakomybės ar ’ 
net paprasčiausio teisingumo jausmo. 
Gaila, bet tas mažas elementas - tos 
sovietinės šiukšlės taip atstūmė mū
siškius nuo ateivių, kad susiformavo 
dvi svetimos sistemos.

Tie sovietinės sistemos sugadinti 
žmonės spėjo prisijungti prie Ameri
kos tamsiausio kriminalinio elemento ir 
net sukurti savas „mafijas“, kai kurie 
dirbami su Maskvos kriminaliniu 
elementu. JAV'spauda pradėjo rašyti 
apie lietuvius vagis, plėšikus, net žudi
kus. To negirdėta per 50 metų! O štai per 
kelis paskutinius metus lietuvių vardas 
yra lyginamas su žemiausiu JAV 
elementu. Nukenčia ne tik atvykę. 
Nukenčiame visi.

Kaip anksčiau sovietai, taip ir jų 
auklėtiniai netrukus pastebėjo, kad tarp 
mūsų yra nemažas skaičius senukų, 
neturinčių artimų giminių. Jie yra ap
leisti ir nuvargę, trokša pagalbos ir 
meilės. Tai labai tinkama auka šio 
šimtmečio barbarams! Kodėl gi ne? 
Amerikos teisinė sistema yra palaida. 
Amerikiečiai - žiopli. Lietuviai savais 
nesirūpina.

Taip staiga mūsų vieniši senukai 
pasidarė pagrindiniais tų naujų sOvie-

Linksmos dienos
Vyrai, „Viągra“ atkeliauja į Australi

ją! Vaistininkai sako - pradės pardavi
nėti stebuklingas mėlynas tabletes jau 
kitą mėnesį (su gydytojo receptu)!

Kas ta“Viagra“? Tai jaunystės table
tės, grąžinančios vyrams jų jaunystės 

vyriškąsias galias! Tai tikra tiesa!
Tos tabletės jau naudojamos ame

rikiečių ir europiečių vyrų. Rezultatai, 
sako, geresni negu tikėtasi!

Amerikoje viena žmona skundėsi - 
anksčiau vyrui seksas nebuvo rei
kalingas, dabar jis, prisirijęs „Viagros“, 
nemiega kas naktį!

Kita vyresnio amžiaus žmona žada 
skirtis su savo 79 metų amžiaus vyru dėl

tinių barbarų taikinys. Surasta įvai
riausių būdų, kaip prie jų prieiti. Suras
tas priėjimas prie bankų ir kitų agen
tūrų, turinčių ryšius su mūsų senąja 
karta. Suradę tuos senukus per oficia
lius ir privačius kanalus, šie barbarai 
pradėjo juos išnaudoti, pasisavinti jų 
sunkiai sukrautą turtą. Reikalui esant, 
kriminalistai net likviduoja jų tes
tamentus ir kitus dokumentus, kuriais 
senukai manė esą apsisaugoję.

Vėl atsirado tinklas, prie kurio šį kar
tą prisidėjo net mūsų profesionalai. Tas 
tinklas toliau eikvoja senelių turtą per 
palikimus. Svarbu skelbti pavojaus 
signalą gyviesiems, kurie šiandien yra 
skriaudžiami, apiplėšinėjami, intrigų 
pagalba net išvežami į Lietuvą, kur jų 
laukia liūdnas likimas sukčių „globo
je“.

Deja, iki šiol mūsų vadai neatkreipė 
dėmesio į mūsų pačių problemas. (Tarp 
mūsų yra pasiaukojusių žmonių ir 
organizacijų, bandančių padėti se
nukams. Bet jų ištekliai ir gretos yra 
per mažos stoti prieš kriminalinį 
elementą). Gal kelionės į Lietuvą, vieta 
už stalo su valstybės pareigūnais ir kiti 
save iškelti padedantys reikalai yra 
svarbesni - bent įdomesni nei senelių 
likimas. Daug lengviau mokyti Lietu
vos žmones apie „biznį“, „lobizmą“, 
net teisę, negu susitepti nešvariom 
šiukšlėm!

Tačiau laikas pasidomėti savaisiais. 
Reikia atskirti tą kriminalinį elementą 
nuo tautiečių, kurie atgaivina mūsų 
visuomenę. Tokių yra daug. Jiems taip 
pat kelia pavojų tie patys kriminalistai, 
kurie nepamiršta ir savųjų, gąsdindami 
juos, apiplėšdami, skliausdami. Mūsų 
pareiga yra atskirti tas šiukšles. Mūsų 
veikėjai privalo pasirūpinti savaisiais ir 
naujai atvykusiais dorais tautiečiais, 
kurie po kelerių metų bus mūsų veiklos 
užnugaris.

Šiuo metu Čikagoje privačia inicia
tyva yra organizuotas vienetas, kuris 
rūpinsis, kad kriminalinis elementas 
išsikraustytų į kitus kraštus arba patek
tų į kalėjimus. Ilinojaus prokuratūra, 
valdžios globos pareigūnai, Čikagos 
policija ir kiti pareigūnai sutiko padėti 
išvalyti kriminalinį elementą iš mūsų 
tarpo. Valdžios įstaigų lietuvių kilmės 
pareigūnai entuziastingai ir veikliai 
prisideda prie šio darbo. Reikia tikėtis, 
kad ir mūsų plačioji visuomenė, 
pagrindinės organizacijos bei veikėjai 
jame dalyvaus.

Jeigu mes patys nestosime į pagalbą 
savo silpniesiems, kas gi jiems padės?

(Čikaga, „Draugas“) 

mums prašvito...
to, kad vyras, pamėgęs „Viagra“ table
tes, pradėjo lankyti kaimynes ir naš
les?!..

Įsivaizduokite, kokia laimė toms 
moterims, kurioms amžius jau buvo 
atėmęs tą malonumą, dabar vėl galės 
džiaugtis savo vyru ar draugu!

Vyrai virš 75 metų vėl galės vaikščio
ti iškėlę galvas, nes jų patyrimai ir 
pajėgumas seksualiniuose reikaluose 
pralenks stipriausių jaunuolių už
simojimus.

Moterims irgi yra vienas patarimas: 
sako, jei vyras ir nenorėtų, įdėkite tab
letę į arbatą, bematant jis pasijus 50 
metų jaunesniu. Lauksime rezultatų.

Vincas Bakaitis
.T' >ų Pastogė" Nr.36 1998.9,14 psl.4

Šakiai - vienas iš pietvakarinės 
Lietuvos dalies miestų, Zanavykuos ir 
rajono centras, užimantis 417 ha terito
riją ir išsidėstęs 45 gatvėse, kurių ilgis 
24,4 km. Dauguma gatvių asfaltuotos ir 
grįstais šaligatviais. Miestas labai 
lietuviškas, iš 7102 gyventojų 
(1998.01.01 duom.) 99,05% lietuvių. 
Gyventojai turi galimybę naudotis 
buitiniais patogumais. Beveik į visus 
namus įvestas vandens tiekimas, centre 
- kanalizacija ir centralinis patalpų 
šildymas. Visi gyventojai naudojasi 
elektros apšvietimu ir kitais elektros 
patogumais. Norintieji gali naudotis 
telefono ryšiu. Jeigu 1969 m. Šakiuose 
buvo tik 600 telefonų, vienas tarp-

• miestinis kanalas su Kaunu ir vienas su 
Vilniumi, kuriuos perjunginėdavo 
telefonininke, tai šiuo metu Tele
komunikacijų tarnyba turi 9500 tele
fono abonentų, iš jų 3000 Šakių mieste. 
1987 metais telefonų stotis perkelta į 
naujas patalpas ir visi abonentai per
jungti į koordinatinę ATS. Šiais metais 
bus baigtas kabelizuoti visas miesto li
nijų ūkis, o kitais metais planuojama 
Šakių mieste pradėti statyti skaitme
ninę telefonų stotį, kuri turės pagerinti 
ryšio kokybę. Kiekvienas pageidaujan
tis galės naudotis telefono ryšiu.

Praeitame šimtmetyje šio krašto 
žmonės net nesvajojo turėti savo 
ligoninę. Tik 1913 metais ligoninę 
pradėjo kurti savo nuosavame name 
gyd. J. Staugaitis, o 1916 m. buvo įkurta 
su 10 lovų. 1938 m. Šakiuose buvo 
pastayta pirmoji ligoninė su 50 lovų, 
kurioje 1940 m. dirbo 10 gydytojų. 1989 
metais užbaigtas statyti naujas pen
kiaaukštis ligoninės pastatas, kuriame 
šiuo metu įkurdinta moderni 280 lovų 
ligoninė su 68 gydytojais ir 120 
viduriniojo personalo darbuotojų. Be 
buvusių anksčiau chirurgijos, vidaus li
gų, gimdymo, užkrečiamųjų ligų sky
rių, rentgeno kabineto ir laboratorijos, 
dabar naujai įkurtas traumatologijos ir 
ortopedijos skyrius, kuriame sėkmin
gai atliekamos klubo sąnarių endro- 
protezavimo operacijos. Naujausi sky
riai - nervų ligų ir reanimacijos - juose 
yra moderni įranga ir dirba aukštos 
kvalifikacijos gydytojai. Konsulta
ciniame skyriuje dirba įvairių specialy
bių gydytojai konsultantai.

Be to, mieste yra poliklinika su 45 
kabinetais - 30 - suaugusiemas, 15 - 
vaikams, dirba 37 gydytojai ir 59 
medicinos seserys. Higienos centre dir
ba 16 medicinos specialistų.

Nemažą paramą medicinai teikia 
užsienyje gyvenantys šio krašto žmo
nės, už ką jiems dėkingi medikai ir visi 
Šakių miesto gyventojai.

Praeitais mokslo metais mieste 
esančiose dviejose vidurinėse ir vie
noje pradinėje mokyklose mokėsi 1848 
Šakių miesto ir aplinkinių kaimų vai
kai. Ateinantiems mokslo metams be 
esančių mokyklų atkuriama „Žiburio“ 
gimnazija. Mokyklose dirba 152 pe
dagogai, nemažai jų turi aukštesnę 
mokytojo kategoriją. Veikia du vaikų 
darželiai.

Šakiai - žemdirbių rajonas. Be Mal- 
cono fabrikėlio Daugėliškiuose ir 
pieninės, čia niekada nebuvo jokios 
pramonės. Nėra jos ir šiuo metu, bet 
paslaugas teikiančių mažų įmonėlių 
dabar yra daug, net 245. Be to, veikia 5 
ūkinės bendrijos, 38 UAB (uždaros 
akcinės bendrovės), 6 akcinės bendro

vės, 4 kooperatyvai ir 1 sąjunga.
Prekybos reikalais iki Antrojo pa

saulinio karo Šakiuose užsiiminėjo 
daugiausiai tik žydai. Dabar šį verslą 
perėmė lietuviai, bet dėl to skųstis 
šakiečiai negali. Mieste yra apie 40 įvai
rių parduotuvių, dauguma privačios, 2 
restoranai - kavinės ir vienas alaus ba
ras.

Neužmirštas ir kultūrinis gyvenimas. 
Praeito šimtmečio pabaigoje dr. V. 
Kudirkos sukeltas potraukis Klojimo 
teatro kultūrai, randa atgarsį žmonių 
širdyse. Miesto centre pakankamai 
erdvūs Šakiams kultūros ir poilsio cen
tro rūmai dažnai kviečia gyventojus į • 
įvairius renginius. Gerą vardą res
publikoje išsikovojo Zanavykų teatras, 
šokėjų grupė „Vijūras“ ir kt. Mieste yra 
kino teatras, centrinė biblioteka su 65 
000 knygų fondu, Zanavykų krašto 
muziejus, sukrovęs į fondus virš 30 000 
eksponatų, dvi laikraščių redakcijos: 
„Draugo“ ir „Valsčiaus“, išleidžiančios 
dukart savaitėje laikraščius, katalikų ir 
evangelikų bažnyčios, knygynas, tai 
įstaigos teikiančios dvasinį peną ir gėrį 
žmonėms.

Miestą puošia nedidelis, 3,5 ha van
dens telkinėlis, įruoštas 1958 metais 
buvusioje „Šimelpievėje“, gražus 
skveras, J. Lingio parkas. Iki miesto 400 
metų jubiliejaus bus įruoštas V. Kudir
kos sodelis, kuriame bus pastatytas 
biustas garbingam varpininkui. Prie 
centrinių rajono savivaldybės rūmų bus 
įrengtas paminklinis laikrodis, sim
bolizuojantis laiko skaičiavimą nuo 
miesto įsikūrimo.

Tokie yra dabartiniai Šakiai, o prieš 
400 metų (1599 m.) čia bu vo tik nedide-. 
lis kaimelis, 3,5 valako žemės, gūdžių 
miškų apsuptyje. Gyveno šiame kai
melyje tik 2 gyventojai: Šakaitis (Šakis) 
su keturiais sūnumis ir Jokūbas Barkai- 
tis su trimis sūnumis. Kaimas tada 
priklausė Gelgaudiškio dvarininkui 
Kazimierui Ozemblovskiui.

Laikas, skaičiuojantis metus, nešė į 
praeitį žmonių gyvenimus ir jų atmintį, 
keitė vaizdus skaudžiai paliesdamas 
žmonių dvasinį pasaulį ir jausmus. 1940 
- 1941 metais daug geriausių Šakių 
miesto inteligentų buvo ištremta į Si
birą, o viesulu praūžęs į Vakarus karas 
Šakius, galima sakyti, nušlavė nuo že
mės paviršiaus: centre liko tik 5 mūri
niai namai, pakraščiuos - 28 mediniai. 
Pirmąją pokario metų žiemą mieste 
gyveno tik 300 gyventojų. Vėliau mies
tas palengva kilo. Žmonės su meile gy
dė gimtojo miesto žaizdas, kėlė jį 
gyvenimui. Ypač pakiliai šakiečiai su
tiko Lietuvos atgimimą. Į pirmąjį mi
tingą „Už laisvą Lietuvą“ susirinko 
beveik visi miesto gyventojai. Dabar 
visi žmonės su viltimi žiūri į ateitį, 
ruošiasi gražiai paminėti savo miesto 
400 metų jubiliejų, kuris numatomas 
švęsti sekančių metų liepos 5 - 6 
dienomis.

Ruošiantis jubiliejui dar reikia daug 
padaryti. Todėl kviečiame visus buvu
sius šakiečius, visus zanavykus įsijung
ti į šį darbą. Mums labai reikalingos 
Šakių miesto ir buvusių miestiečių 
fotogtafijos, pavardės, prisiminimai ir 
visa kas mena Šakius. Už viską būsime 
Jums nuoširdžiai dėkingi. Galima siųsti 
adresu: Zanavykų krašto muziejus, 4460 
Šakių rajonas, Lietuva.

Lauskime Jūsų! .
Bronė Sakalauskienė
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Frazeologijos žodyną pavarčius
Kokios įdomios knygos ir tie žody

nai! Neseniai teko pavartyti Jono 
Paulausko „Frazeologijos žodyną“, tai 
net ir nepastebėjau kaip viena kita 
valandėlė prabėgo, toks buvo įdomus 
turinys. Tad kas yra tie frazeologiniai 
junginiai? Jie pasižymi reikšmės 
vientisumu bei vaizdingumu ir juose 
daug dėmesio skiriama gyvuliams ar 
atskiroms žmogaus kūno dalims: akim, 
kojom, rankom... net bambai. Fra- 
zeologinius junginius negalima pa
žodžiui versti į kitą kalbą, nes dažnai 
pritrūkstame tinkamo atitikmens. Ma
žas pavyzdėlis: vokišką frazeologinį 
junginį - „ich steige dir nicht nach“ bū
tų netikslu išversti pažodžiui į lietuvių 
kalbą - „aš nelipu paskui tave“. Jo pras
mė visai kita, būtent - „aš tavęs 
nesuprantu“. Tuo tarpu lietuviškas 
„neišpliksi dantų“ neišverčiamas į ki
tas, bent man žinomas kelias kalbas, 
nes frazė nieko bendro neturi nei su 
dantimis, nei su išplikimu, o reiškia - 
„nieko negausi“.

J. Paulausko sudarytame žodyne yra 
apsčiai pavyzdžių visoms lietuviškojo 
alfabeto raidėms ir daug labai vaizdžių, 
savotiškai įdomių ir retai ar net niekad 
negirdėtų išsireiškimų, surinktų iš 
lietuvių tautosakos ir garsiųjų mūsų 
klasikų kūrinių, kaip pav.: Žemaitės, 
Simono Daukanto, Lazdynų Pelėdos, 
Vaižganto, Krėvės-Mickevičiaus, Ievos 
Simonaitytės ir kitų rašytojų. Daugiau
siai šitų lietuvių kalbos lobynų yra iš: 
Zarasų, Ignalinos, Varėnos, Rokiškio, 
Vilnijos krašto, Kupiškio, Vilkaviškio. 
Jurbarko, Skuodo ir Kelmės. Nežinia, ar 
tai sutapimas, ar autorius daugiausiai 
juos rinko iš Lietuvos pakraščių, nes 
įvade nepaminėtas junginių skaičius ir 
tik vienur kitur nurodyta,iš kurio krašto 
jie paimti. Tad leiskimės Į prasmių 
kelionę:

Abraomo alus padarytas - atėjo mir
tis. „Ant kitų metų, jeigu Abraomo alus 
nebus padarytas, tai tą pragarą per
žegnosiu amžinai“ (išsikelsiu kitur). 
Lazdynų Pelėda.

Abrinaityje būti - protingai kalbėti.
Bačkoje augęs, pro špunką žiūri - 

nemandagus, žioplas, siauro akiračio. 
,.Bačkoje augęs, pro špunką penėtas“. 
Vaižgantas.

Blakstienas kapoti šunims - elgetauti.
Čigono saulė - mėnulis.
Činčilį duoti - lakstyti aukštyn, že

myn.
Nei Dievui žvakė, nei velniui šakė - 

sena merga. „Sena merga, tai nei Die
vui žvakė, nei velniui ant šakių, tik ir žiū

ri, kaip bernui ant galvos“. Zarasų 
rajonas.

Dantis pardavinėti - šaipytis.
Kaip ežys su mielėmis - sakoma apie 

lėtai einantį.
Ešerį šiaušti - pūstis, didžiuotis.
Vos fanaberiją panešti - labai įsi

vaizduoti. „Jis žinojo, kad kitas jų 
profesorius vos paneša savo fanaberiją 
ir yra žinomas kaip didelis dabita". M.

Mielai "Mūsų Pastogės" redakcijos darbuotojai p. Daliai Donielie- 
nei, atostogų Lietuvoje metu mane pavadavusiai tris su puse mėnesio - 
labai, labai nuoširdžiai ačiū. Bronius Žalys

"M.P." redaktorius

Kaip gaidžio skerstuvės - menka puo
ta. „Ot buvo vestuvės, kaip gaidžio 
skerstuvės“.

Giltinių strainuška - puošeiva. „Gilti
nių strainuška! - pridėjo motina, - am
žių baigiu be muilo, o dėlto esu paėdu
si“. Žemaitė.

Heraklio stulpai - galutinė riba.
Iltinį griežti - labai pykti. „Amtmonas 

praded rėkaut ir, nesvietiškai pra
sikeikdamas, iltinį griežti“. K. Donelaitis.

Auksinė/ sidabrinė yla. - kyšis.
Juozapato pakalnė - baisi netvarka. 

„Ai, ai, Juozapato pakalnė, kas per 
žmonės“. Kupiškio rajonas.

Kaklais joti - priekaištauti.
Karaliui kliūti į žentus - būti paimtam į 
kariuomenę.

Lyja kaip iš karties - smarkiai lyja. 
Jablonskis.

Liežuvį paploti - pameilikauti. „Lie
žuvį paploti nemoku. Mandagių šiam 
atvejui tinkamų žodžių nežinau“. Ieva 
Simonaitytė.

Migšys perša užkuriom - miegas ima.
Nagines kratyti - pasigerti.
Ožiuką išginti iš daržo - išvaryti ber

ną iš klėties. „Išginsim ožiuką iš daržo, 
o arielkos bus kaip vandens“. Žemaitė.

Kaip ant paršo pagrabo - sakoma, kai 
mažai kviečiama svečių.

Raganos ašaros - degtinė.
Rugiai nebyra - nėra ko skubėti. 

„Palaukime, ak mūsų rugiai nebyra“. V. 
Pietaris.

Snapą galąsti - juokauti.
Per šerengę varyti - iš eilės apkalbėti.
Tabokos gauti - nukentėti. „Neruš 

arklių, kad negautai tabokos“. Ignali
nos rajonas.

Urduliais eiti - išlėkti strimgalviais.
Varlės narsa - menkysta. „Varlės nar

sa, ans dar čia kamandys“. Skuodo 
rajonas.

Kaip zylės nagiukas - sakoma apie 
sudžiūvusį žmogų.

Kaip žvirbliui lietus - nieko nepai
santis. „Jam toji sarmata kaip žvirbliui 
lietus - pasipurtė, ir sausas!“ Krėvė - 
Mickevičius.

„Kitų kalbų frazeologijos tyrinėtojai 
frazeologizmus neretai vadina „per
lais“, „smaragdais“, „deimantais“. Iš 
tikrųjų, jei kurios tautos kalbą pri
lygintume audiniui, tai frazeologizmai 
būtų spalvingiausi ataudų siūlai, 
suteikiantys tam audiniui savitą, 
nepakartojamą spindesį“. J. Lipskienė. 
Tikiuosi, kad po šito straipsnelio 
negausiu laiškučio su žodžiais: „Dėkui 
už abazėlį“.

O jei kas domisi tokiais leidiniais, tai 
rekomenduočiau pavartyti „Lietuvių 
kalbos palyginimų žodyną“, K. B. 
Vosylytė, Vilnius, „Mokslas“ 1985 ir 
„Lietuvių kalbos somatiniai posakiai“ 
(su galvos dalių pavadinimais), J. 
Lipskienė, Vilnius, „Mokslas“ 1979 ir 
Jonas Paulauskas „Lietuvių kalbos 
frazeologijos žodynas“, Kaunas, „Švie
sa“ 1977.

Isolda Poželaitė - Davis A. M.

"Džiugo" tunto naujienos

Naujieji skautininkai Melburne. Iš kairės: Jonas Rukšėnas, Linas Šeikys ir
Lukas Zdanius. Nuotrauka J. Lukaičio

* Gegužės mėnesio bėgyje 23 
„Džiugo“ tunto skautai ir skautės 
stovyklavo Mt. Bullen kalne esančiuo
se „Neringos“ namuose.

Vyresnieji ir tvirtieji atliko dienos 
iškylą į statų Mt. Stirling‘o kalną, o 
norintieji tik pasigrožėti kalnų gamta, 
palengvėle žingsniavo neapsnigtais 
slidinėjimo takais.

* Naujame „Antano Krauso sk. vy
čių būrelyje“ šiuo metu yra 6 skautai 
vyčiai kandidatai. Vadovų pastango
mis kandidatai buvo paruošti iš sk. vy
čių programos ir keturi iš jų davė skau
to vyčio įžodį. Tai buvo Girtus Antanai
tis, Vytas Brazaitis, Michael Firinaus-

heb Atsiųsta paminėti eeb
* Pranas Nagys - „Gyvenimo vin

giuose“; Lietuva - Vokietija.
358 gausiai iliustruoti puslapiai, 500 
egz. Išleido „Rotas“ laidykla Vilniuje. 
Kaina nepažymėta.

Turinyje: autoriaus ir jo šeimos 
gyvenimas, pradedant vaikyste tėvynė
je Lietuvoje, gyvenimas Vokietijoje, 
Australijoje. Iš prisiminimų Australijo
je gal įdomiausias skyrius yra „Po
litiniuose sūkuriuose“, kur - remiantis 
anų laikų - 1970 m. - rašytais raštais, ( 
aiškinamos tuo metu bendruomenėje 
vykusios nesantaikos dėl bendravimo 
su anuometine Lietuva ir t.t.

Atsiminimai gausiai iliustruoti, 
paįvairinti paties autoriaus ir pažįstamų 
eilėraščiais, laiškais, pateikta daug įvai
rių dokumentų fotostatų.

Ar knyga gaunama Australijoje, šiuo 
metu neaišku.

PRANAS NAGYS

GYVENIMO
VINGIUOSE

LIETUVA
VOKIETIJA
AUSTRALIJA
LIETUVA

ATSIMINIMAI. 1998 n. Lietuva 

kas ir Paulius Kviecinskas.
* Melburne turime tris naujus, jaunus 

paskautininkus, kurie anksčiau aktyviai 
reiškėsi tunte ir rajoninėse stovyklose. 
Tai Lukas Zdanius, Jonas Rukšėnas ir 
Linas Šeikis.

* Dvylika „Džiugo“ tunto skautų ir 
skaučių dalyvavo Lietuvos tautinėje 
stovykloje Nemunaityje. Laukiame jų 
įspūdžių iš šios stovyklos ir naujų idė
jų-

* Tuntininkui s. Povilui Kviecinskui į 
lietuvių skautų sąjungą įsijungus prieš 
52 metus, LSS vadijos jam buvo suteik
tas 50 - ties metų skautavimo at- 
žymėjimas. p s Juozas Lukaitis

Algimantas 
TAŠKŪNAS

Nereikalingų Svetimžodžių 
Rinkinys

* Algimantas Taškūnas - "Nereika
lingų svetimžodžių rinkinys" su Kev 
Bailey piešiniais. Išleido LSS (Lietuvos 
Studijų Sambūris Tasmanijos Univer
sitete), Sandy Bay, Tas., Australia, 1998. 
65 psl., mažo formato knygutė. Jos tu
rinyje: Sutrumpinimai, Nereikalingi 
svetimžodžiai, Įsipilietinę svetimžo
džiai, Skaitymai: Nauja Baltijos kiltis A 
vuteil, Naujoji kalbinė žargonija, Var
dai ir pavardės ir kt. Tiražas 500 egz. 
Visi egzemplioriai numeruoti.

Knygutę galima užsisakyti pas LSS, 
P.O. Box 777, Sandy Box, Tasmania 
7006. Kaina (Australijoje) 5 doleriai ir 
2 doleriai už persiuntimą.

B.Ž.
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Plauko šviesūs debesys
Tėvynės padangėje (13)

Bronius Žalys
(Tęsinys iš praeito "M.P." nr.)

Liepos 5 d., sekmadienis. Šįvakar 
„Žal girto,“ stadione 19 vai. vyko Pasau
lio lietuvių dainų šventės šokių diena, 
skirta masinių šokių pasirodymo - 
1937.06.29 - 60 - mečiui paminėti ir 
pavadinta „Slaunasai, žolyne, rugeli“. O 
tų šokių, ilgų ir trumpų, kiek suskaičiau, 
buvo bene 21: „Kielytė“, „Klumpiai“, 
„Vyželė“, „Oželis“, „Čigonėlis“... 
Pabaigoje - „Suktinis“. Jį jaunimas šo
ko ir ir programai jau pasibaigus, nors 
senieji šokėjai - o jų buvo nemažai, 
drauge su mumis skubėjo namo. 
Programos dalyviai susirinko iš visos 
Lietuvos. Drauge šį vakarą programoje 
dalyvavo ir kitų kraštų lietuvių tautinių 
šokių grupės. Žinoma, jos buvo įmaišytos 
drauge su visos Lietuvos šokėjais. Šo
kėjų buvo nemažai, apie 600, iš 
įvairiausių pasaulio pakraščių: Aus
tralijos, Argentinos, Brazilijos, kelios 
grupės iš įvairių JAV vietovių, Kana
dos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos ir kt.

Australijos lietuvių jaunimą atstova
vo Dalios Antanaitienės vadovaujamos 
dvi „Gintaro“ šokėjų grupės.

Iš viso šioje šventėje, kiek teko girdė
ti, dalyvavo virš 3 600 šokėjų - nuo 
jauniausiųjų, jaunų ir vyresnio amžiaus 
veteranų - moterų ir vyrų.

Kaip ir vakar, šventė buvo užbaigta 
raketomis, šviesų žaismu ir jaunimo 
pasilinksminimu - šokiais ten pat aikš
tėje.

Liepos 6 d., pirmadienis. Mindaugo 
karūnavimo - Lietuvos valstybės diena. 
Vilnius sužydęs lietuviškomis tri
spalvėmis. Bet mes taupome jėgas 
vakarui - Dainų dienos užbaigiamajam 
koncertui „Dėl tos dainos“, kuris vyks 
Vingio parke, esančiame nepertoliau- 
siai nuo mūsų giminaičių namų Laz
dynuose.

Jau beeinant Vingio parko keliukais 
link koncertui skirtos estrados, pradeda 
lašnoti lietus. Pradžioje nesmarkus, 
tačiau mes jau gerokai „pamokyti“ 
pirmųjų koncertų, apsiginklavome 
lietpalčiais ir skėčiais, šiltai apsirengę 
(vilniečių pasišaipymui!..).

Matyt, kad protarpiais užeinąs gana 
smarkus lietus sujaukė ir rengėjų pla
nus - koncertas prasidėjęs Tautos himnu 
ir Prezidento Valdo Adamkaus žodžiu 
buvo gerokai suvėluotas. O ir susitvarky
ti su šios šventės programos dalyviais, 
kurių šiandien čia 14 ar 15 tūkstančių, ne 
taipjau lengva!

Tačiau koncerto vadovai susitvarkė, 
nors kai kurie persigrupavimai ir buvo 
ilgoki. Mus, klausytojus, veikė neigia
mai tai, kad apie tuos sceninius 
persitvarkymus niekas nieko nei šnipšt, 
kai kurie, daugiausiai iš kitų kraštų at
vykę koncerto klausytojai, netgi pradė
jo ruoštis namo... Tačiau tai tik 
smulkmena - juk neapkaltinsi koncerto 
rengėjų tuo, kad užėjo lietus.

Protarpiais tai šen, tai ten milžiniš
koje aikštėje, perpildytoje tūkstančių 
susirinkusių, susitinkame su Sydnėjaus 
choristais, vienu kitu mums pažįstamu, 
tėvynėje jau įsikūrusiu sydnėjiškiu, 
„Mūsų Pastogės“ skaitytoju Pranu Na- 
giu. Kai kurie sydnėjiškiai nepratę prie 
užėjusios tokio šalto oro bangos, buvo 
peršalę, skaudančiomis gerklėmis.
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Nuotaika pasitaisė prasidėjus pa
skutinei ir ilgiausiai programos daliai. Į 
milžinišką sceną susirinko tūkstančiai 
dainininkų. Atrodė, kad pilna vieno 
jaunimo, linksmo ir nuoširdžiai triukš
mingo, dėkojančio dirigentams, mo
juojančio, plojančio, nekreipiančio 
dėmesio į vis krapnojantį lietų. Liet
palčiai buvo užmiršti!

Koncertas pasibaigė po 4 su puse 
valandų, apvainikavus didžiuosius tau
tos vadus, šventės vadovus, į padangę 
paleidus raketas...

Ten skauteliai 
stovyklavo...

Liepos 9 d., ketvirtadienis. Prieš
piečiais atsirandame Lietuvos skautų 
sąjungos suruoštoje 80 - mečio stovyk
loje Valakupiuose, anksčiau Vala
kampiais vadintuose.

Stovyklos Valakupiuose - sydnėjiškė 
ps. Daina Šliterytė ir LSS vyr. galva 

Algirdas Bcrkevičius.

Valakupiai yra vienas iš nuošalesnių 
Vilniaus miesto rajonų. Ten, šalia 
Svajonių gatvės, buvusioje tarybinių 
laikų stovyklavietėje, apaugusioje 
gražiais beržais, įruošta Lietuvos skau
tų sąjungos skautų stovykla. Tik įėjus 
pro vartus (pastatytus skautų „ar
chitektų“), mus pasitinka sk. vytis, ant 
kurio krūtinės įrašas aiškiai sako, kad 
tai stovyklos komendantas. Neužilgo 
prisistato ir prieš tris metus susipažin
ta skautininke Alina Dvoreckienė. 
Pamačiusi mane skautininko unifor
moje, iškart net nepažino.

Netrukus susipažįstame su visais 
stovyklos vadovais - skautininkais - 
skautų pastovyklės viršininku Zenonu 
Račkausku, sesių pastovyklės viršinin
ke, Seserijos vyr. skautininke Gražina 
Levinskaite, Kauno skautininkėmis 
Aleksandra Mičėniene, Stase Ta
mošaitiene ir kt.

Gražiai sutvarkytoje, ratu įrengtoje 
stovykloje stovyklauja apie 250 skautų 
ir skaučių. Visi jie labai užsiėmę - kas 
ruošiasi iš patyrimo laipsnių programų, 
kas prie rankdarbių, o viename stovyk
los pakraštyje su pora padėjėjų prie 
kariškos virtuvės kaip senais gerais 
laikais triūsia jauna sesė prie pietų vi
rimo.

Kadangi stovykla netoli nuo miesto, 
nakties metu ji saugoma čia nakvojan
čių kariuomenės karių, bijomasi chu
liganų.

Lydima skautininkų, mūsų trijulė ap
ėjo visą stovyklą. Buvo aprodyti ne tik 
sesių ir brolių rajonai (vienas stovyklos 
rato pusratis skirtas sesėms, kitas -

Lietuvos skautų sąjungos stovykloje Valakupiuose.

broliams), bet ir pačių vadovų patal
pos, poroje šalia stovyklos esančių na
mų. Čia nakvoja ir patys jauniausieji. 
Stovykla labai gražiai suplanuota, pilna 
įvairiausių spalvų palapinių. Prie 
palapinių daug skautų „inžinierių“ 
statybos: stalai, suolai ir kt., nors mums 
įprastos ornamentikos palapinių rajone 
nesimatė. Pusračio viduryje - tautinė 
trispalvė, netoliese - kryžius, su skautų 
statytu altorėliu. Vadovai tik pasiskun
dė, kad neturi lietuviškai išleistų 
skautiškų vadovėlių. Jiems išleisti 
trūksta lėšų, o gal ir specialistų. Turimi 
keli skautiški vadovėliai išleisti užsie
nio lietuvių skautų. Iš jų, esą, ir eina visa 
skautiška programa.

Kaip ir Australijos rajono stovyklose, 
tereikėjo kelių minučių kol susi
pažinome, o po to jau kalbėjomės, lyg

Pas Lietuvos skautus
Antanas Laukaitis

(Tęsinys iš praeito "M.P." nr.)

Malonu buvo su jais 
susitikti, tuo labiau, kad jų tėvai artimi' 
mano bičiuliai. Paklausiau, ar jiems čia 
patinka,ar dar nenusibodo. Abu jie 
patenkinti stovykla ir gyvenimu joje, 
jau bandė susikalbėti ir žemaitiškai. 
Susirado jie čia daug draugų, ypatingai 
jiems patinka naktiniai žygiai, stovyk
los pušynas ir visa kita.

Žemaičių pastovyklėje buvom il
giausiai, vadovės sesės pakvietė mus 
būtinai pavalgyti pietus su žemaitukais. 
Pats būdamas skautas - virėjas, labai 
domėjausi ne tik šia, bet ir kitomis 
stovyklos virtuvėmis. Be bendros 
virtuvės, kurioje maitinasi štabas ir kiti 
pareigūnai, ir kuri yra pastate, pa- 
stovyklių virtuvės labai skautiškos. 
Keliose iš jų valgyti verdasi patys skau
tai. Žemaičių virtuvė buvo mandresnė 
už kitas. Jie atsivežė savus virėjus - kai 
kurių skautų mamytes. Per pietus visi 
žemaitukai ir su jais gyvenantys aus
tralai atžygiavo prie pastovyklės vartų 
ir visi susikabinę rankomis sustojo. 
Pakvietė ir mus į savo ratą. Tada visi 
sukalbėjo maldelę prieš valgį, per
sižegnojo ir smagiai sušukę “skanaus!“ 
pro vartelius suėjo vidun, kur kiekvie
nas gavo savo porciją. Skautai, kurie 
mums padovanojo knygą „Žemaičių 
žemė“, palinkėjo Australijoje nepa
miršti žemaičių ir visiems jiems per
duoti geriausius linkėjimus.

Viešėdamas stovykloje, apsilankiau 
ir stovyklos laikraščio „Skautų žemė“ 
redakcijoje. Čia darbavosi šio laikraš- 

praeitų metų stovykloje stovyklavę 
draugai... Net ir dainą kartu užtraukė
me. Per pietus į stovyklą atvyko Lietu
vos skautų sąjungos vyriausioji galva 
v.s. Algirdas Berkevičius ir daugiau 
paaiškino apie Sąjungos veiklą, turimas 
sąlygas. Vadovai skundėsi, kad esą 
beveik negalima prasiskverbti su 
skautiškomis žiniomis į lietuviškąją 
spaudą, atrodytų, lyg spauda būtų 
nusistačiusi prieš skautus. Bekalbant, 
skautininke - bitininkė pavaišino mus 
grynu lietuvišku medumi ir agurkais!

Kad ir sunku buvo apleisti stovyklą, 
tačiau reikėjo. Vargšai vadovai, be
sistengiu būti maloniais šeimininkais, 
trukdėsi savo pareigose ir darbuose. Iki 
artimiausios stotelės mus pavežė pats 
LSS vadas.

(Tęsinys sekančiame numeryje) 

čio redaktorius, Vilniaus universiteto 
lituanistikos studentas Giedrius Žido
nis, stovyklos radijo redaktorius Ra
mūnas Žilionis ir kiti padėjėjai. Darbas 
čia ėjo pilnu tempu, ir, kai pamačiau, 
kad net šioje skautų stovykloje laikraš
tis renkamas kompiuteriu, tuoj pat 
pagalvojau apie tą vargšę „Mūsų 
Pastogę“, kur dar ir dabar jos puslapiai 
taip primityviai klijuojami.

Pavakary aplankius visą stovyklą, su 
gailesčiu teko ją palikti, o taip norėjosi 
dar pabūti vakare ir pamatyti stovyklos 
laužą. Tačiau laikas neleido. Tikiu, kad 
skautų sąjūdis ir jo veikla Lietuvoje 
smarkiai plėsis, o kai į jų darbą įsitrauks 
dar ir mokyklų bei švietimo vadovai,, 
rems Prezidentas, tai skautiška veikla 
bus dar daug didesnė.

Negerai, kad Lietuvos skautai su
siskaldę, nors ir stengiamasi dabar rasti 
bendrą kalbą ir visą veiklą sujungti į 
vieną. Dalis Lietuvos skautų priklauso 
taip vadinamiems „euroskautams“, ku
rie savo priesaiką duoda ne Lietuvai. 
Tai yra priešinga lietuviškąjai skau
tiškai veiklai, kuri, ypatingai užsienyje, 
buvo ta svarbiausioji lietuvybės iš
laikytoja. Todėl visas mūsų skautiškas 
darbas turi būti skirtas Lietuvai.
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j* f Brisbanės mirusieji

A. f A.
mielam Draugui ir tauriam Lietuviui

Antanui švedui
mirus, Jo liūdinčią žmoną Marytę, dukterį Nijolę, sūnų Vytą ir jų šei
mas giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Pagerbdami velionį, vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 50 dolerių.
L. ir Z. Sipavičiai, Canberra

A. f A. Antanui Švedui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Mariją, sūnų Vytą ir 
dukrą Nijolę su šeimomis ir kartu liūdime.

Juozas ii* Elena Perlibachai,
dukterys Dalia ir Vida

A. f A. Antanui Švedui
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai Marijai, sūnui Vy
tautui ir jo šeimai, dukrai Nijolei ir jos šeimai bei giminėms Lietuvoje.

Canlzerros lietuviai pensininkai -
"Paguoda"

A. f A. Antanui Švedui
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai p. Švedienei, dukrai 
Nijolei, sūnui Vytui, giminėms ir artimiesiems.

Tamara ir Benius Vingiliai,
Eugenija Bliokienė

Jonas Rinkė - Rinkevičius 
1902 - 1998

Rugpjūčio 4 dieną mirė Jonas Rinkė - 
Rinkevičius. Gyveno senelių namuose, 
buvo sulaukęs jau 96 metų amžiaus. 
Artimųjų čia neturėjo. Lietuvoje dirbo 
Kauno teatro durininku. Nuo atvykimo 
į Australiją gyveno Brisbanėje, užsi
ėmė sodininkystės darbais. Palaidotas 
Nugee kapinėse.

Mikas Rudys 
1927 - 1998

Rugpjūčio 19 dieną savo namuose 
rastas miręs Mikas Rudys. Mikas buvo 
gerai pažįstamas Sydnėjaus ir Brisba- 
nės skautų vienetuose. 1961 m. buvo 
Sydnėjaus „Kęstučio“ draugovės drau
gininkas. Prieš tai, 1952 metais gy
vendamas Brisbanėje, buvo vienas iš 
pirmųjų skautų vieneto organizatorių. 
Kelis metus dirbo apylinkės valdyboje. 
Pavyzdingai sutvarkė valdybos veiklos 
metraščius. Žmonai mirus ir širdžiai 
kiek sušlubavus, pasitraukė iš aktyves
nės veiklos. Retai matydavome lietu
vių namuose. Buvo dosnus lietuviš
kiems reikalams, rašė eilėraščius ir

prenumeravo daug laikraščių. Laido
tuvėmis rūpinosi jo giminaičiai.

Vincas Kuliešius 
1918 - 1998

Neseniai gauta žinia iš Lietuvos, kad 
brisbanietis Vincas Kuliešius, su 
draugais nuvažiavęs keletai dienų į 
Palangą pailsėti ir pasimaudyti, nusken
do Baltijos jūroje.

Vincas ir Marytė Kuliešiai prieš me
tus išsikėlė nuolatiniam gyvenimui į 
Lietuvą. Gražiai įsikūrė Panevėžyje. 
Juos šią vasarą lankė keletas draugų iš 
Brisbanės. Ponai Kuliešiai buvo labai 
vaišingi žmonės, priglausdavo daug 
svečių, atvykusių iš Lietuvos. Vincas 
buvo nuostabus fotografas, filmuodavo 
kiekvieną koncertą ar šeimos šventę. 
Pas jį randasi mūsų lietuviškos veiklos 
lobis, o jo nufilmuotas Brisbanės lietu
vių choro koncertas buvo rodytas per 
Lietuvos televiziją.

Gailimės ir kartu liūdime su Maryte, 
kad taip neilgai teko Vincui džiaugtis 
sugrįžus į tėvų namus.

Gerasis Viešpatie, priimk mūsų 
mirusiuosius į savo Dangaus karalystę.

Brisbanietė

A. f A. Antanui Švedui
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai Marijai, dukrai Nijolei 
Venclovienei ir sūnui Vytui su šeimomis.

Brouė ir Stepas Jarembaiiskai

A. t A. Antanui Švedui
mirus, liūdesio valandoje gilią užuojautą reiškiame žmonai Marijai, 
dukrai Nijolei ir sūnui Vytui su šeimomis.

Buvusieji kaimynai A. ir M. Reisgiai,
L. ir R. Popciiliagen Anais senais laikais... Iš kairės: s.v.v.sl. Mikas Rudys Sydnėjaus skautų 

stovykloje 1966.10.2 ruošia laužą (jam talkina s.v.s. T. Rotcas).

Pagerbdami
a. f a. Antaną Švedą,

"Mūsų Pastogei" aukojo:
A. f A. Antanui Švedui

mirus, nuoširdžią užuojautą netekties valandoje reiškiame dukrai Ni
jolei su šeima.

Sporto klubo "Kovo" golfininkai

L. ir K. Protai , 520
John ir Carolyn Seddon 520
'G. ir R. Katauskai 520
T. ir L. Žilinskai 520
H. Taylor $10
L. Budzinauskas 520
M. ir F. Borumai 520
J. Vitartas 520
V. Genys 520
P. ir V. Gružauskai 550
R. ir B. Šiliniai 520
A. ir V. Kabailai 520
J. ir E. Perlibachai 520
Ona Pečiulienė 55
L. Venslovas 55
O. Makūnienė 510
R. Gružauskas 520
N. ir G. Šimkai 520
A. Simbur 510
J. Katauskienė ; 510
L. Čeičienė 520
V. Alfonsi 510
Z. Vičiulienė 520
Helen Miller 55
Ingrid ir Rinus __________

Viso $435

A. f A. Jonui Inkratui
mirus, broliui Vytautui ir jo šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia ir 
drauge liūdi

Veronika Petniūnienė

A. f A. Jonui Inkratui
mirus, reiškiame gilią užuojautą broliui Vytui, Gražinai ir visai šeimai.

Kotryna Seitniekienė

Padėka.
Netekę brangios Motinos, Anytos ir Močiutės

a.a. Jadvygos Venclovienės,
dėkojame visiems, kurie mus atsiminė ir paguodė skausmo valan

doje.
Ačiū už gėles, užuojautas ir aukas "Mūsų Pastogei". Liekame 

dėkingi kun. N. Grady už gedulingas šv. Mišias, parapijos chorui už 
gražias giesmes, Antanui Kramiliui ir Kęstučiui Protui už jautrias 
solo partijas.

Neužmiršime to nuoširdumo, kurio sulaukėme iš visų mūsų drau
gų liūdesio valandoje.

Sūnus Irvis, marti Nijolė, 
vaikaičiai Rasa, Markus ir Audrė
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INFO RM AC UTA

Išsaugokime Australijos lietuvių praeitį
Lietuvos Martyno Mažvydo na

cionalinė biblioteka Vilniuje, pagrindi
nė lietuvių tautos spaudos - knygų, 
laikraščių, žurnalų, rankraščių (spaus
dintų - rašytų Australijoje) - rinkėja, 
prašo Australijos lietuvius, turinčius šios 
rūšies medžiagos, persiųsti ją į jos fon
dus, kad ji išliktų ateities kartoms. 
Australijos lietuvių spausdinių biblio
teka turi mažiausiai.

Dėl turimos medžiagos persiuntimo ,

tartis reikia su lietuvių kalbos de
partamento vedėja p. Silvija Vėlavičie- 
ne, adresuojant laiškus/siuntinius: 
Lietuvos Martyno Mažvydo naciona
linė biblioteka, Gedimino prospektas 
51, 2600 Vilnius, Lithuania, arba 
susisiekti su direkcija telefonu (3702) 
226 554, faksas (3702) 627129,E-mail: 
biblio@lnb.lrs.lt www adresas: http:// 
wwwlnb.lrs.lt

B. Žalys

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE

16 - 18 East Terrace, BANKSTOWN, 
Tel. 9708 1414, faksas (02) 97903233

Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
metinis balius

tiro s paslaptis

ALB Sydnėjaus Apylinkės tautiečiams
Pranešame, kad ALB Sydnėjaus apylinkės metinis susirinkimas vyks rugsėjo 27. 

d., sekmadienį, 2 vai. p.p. Lietuvių klube.
Kviečiame visus gausiai dalyvauti susirinkime, kurio metu bus renkami 9 at

stovai į ALB Krašto Tarybą. ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Lietuviški skrabalai muziejuje t
Sydnėjaus Australian Museum Multicultural Arts Alliance skyriuje ruošiama i 

įvairių tautų muzikos instrumentų paroda.
Etnomuzikologe Rasa Mauragienė iš Canberros mielai paskolino muziejui dalį 

savo muzikos instumentų rinkinio. Lietuviški skrabalai ir aibės molinukų puikuosis 
daugiakultūrinėje parodoje.

Paroda prasidės rugsėjo 5 d. ir tęsis iki lapkričio 1 d. "M.P." inf.

"The Millionth Migrant" - tokio pavadinimo paroda vyks Sydnėjaus Power
house Museum (500 Harris Street, Ultimo, Sydney) nuo rugsėjo 4 iki lapkričio 22

Rugsėjo mėn. 12 d. 7.30 vai.
♦ Trijų patiekalų vakarienė.
* Bilietų kaina - $30,
* Gera muzika, šokiai.
♦ Meninė programa.
Laimingas durų prizas - $100.
Bilietus galima užsisakyti iki 06.09.98 
pas Eleną Erzikov tel. 9610 2540, Laurą 
Belkienę tel. 9791 9557 arba Lietuvių 
Klube.tel.9708 1414.

d., kasdien nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. po pietų. Pagrindinė eksponatų tema: didžioji 
imigracijos banga Australijon po Antrojo pasaulinio karo. Parodą remia Imigraci
jos Departamentas ir kiti sponsoriai. "M.P." inf.

Dėmesio Melbourno lietuviams!
Rugsėjo 27 d., 1 vai. popiet Melbourno Lietuvių Namuose įvyks atstovų į ALB 

Krašto Tarybą rinkimai. Melbourno apylinkei tenka atrinkti 10 atstovų. Prašome 
norinčius kandidatuoti užsiregistruoti pas Andrių Vaitiekūną tel. 973 0579.

Kviečiame visus bendruomenės narius dalyvauti šiuose rinkimuose. Rinkimai 
vyks Jubiliejinėje salėje. ALB Melbourno Apylinkės Valdyba

Pažinojusiems a.a. inž. JL. Tuskenį
Įžymus lietuvis inžinierius - kelininkas Leonas Tuskenis mirė emigracijoje 

1950.06.06 Melbourne, Australijoje. Turimais duomenimis, 1948 metais jis emi
gravo į Australiją ir nuo 1949.12.19 dirbo inžinieriumi firmoje "Works and Hou
sing" departamente Melbourne. Mirė ištiktas širdies smūgio.

Norėdami sutvarkyti Leono Tuskenio atminimą, ieškome jo nuotraukos, kurią 
norėtume įdėti į ruošiamą leidinį apie Lietuvos kelius.

Radus minimą nuotrauką, prašytume siųsti adresu: E. Palšaitis, P. Vileišio gt. 14 
- 8,2055 Vilnius, Lithuania arba skambinti Vladai Petraitienei tel. (03) 9561 5272.

Dr. E. Palšaitis
Diskusijų ]><>|>ie(ė

Po ALB Krašto Tarybos atstovų rinkimų rugsėjo 27 d. vyks diskusijų popietė te
ma "Kaip pagyvinti Bendruomenės veiklą?" Kviečiame visus dalyvauti, nagrinė
jant šį opų klausimą ir prašome bendruomenės organizacijas atsiųsti atstovus į šią 
popietę. ALB Melbourno Apylinkės Valdyba

Nori susipažinti. 41 - nerių metų, 157 cm. ūgio, 50 kg. svorio, išsituokusi, au
ginanti dukrą, nepiktnaudžiaujanti alkoholiu moteris vedybų tikslu nori susipažin
ti su Australijoje gyvenančiu tautiečiu. Rašyti: Laima Vaitekūnaitė,. Neries kr. 7 - 
31, LT - 3026 Kaunas, Lithuania.

Pranešimas. Melb. Liet. Klubo metinio susirinkimo, įvyksiančio 1998. 09.26 
dieną, 2 vai. p.p. darbotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas. 2. Mirusių narių pagerbimas. 3. Naujų narių pristaty
mas. 4. Susirinkimo sekretoriaus kvietimas. 5. Mandatų komisijos kvietimas. 6. 
Praėjusių metų susirinkimo protokolo skaitymas. 7. Pirmininko pranešimas. 8. 
Iždininko pranešimas. 9.Revizoriaus pranešimas. 10. Revizijos komisijos praneši
mas. 11. Diskusijos dėl pranešimų ir jų priėmimas. 12. 1998 - 1999 m. sąmatos 
pristatymas ir priėmimas. 13. Naujos Klubo Valdybos sudarymas. 14. Revizijos 
komisijos rinkimai. 15. Mandatų komisijos rinkimai. 16. Klausimai ir pasiūlymai. 
17. Susirinkimo uždarymas. Melb. Liet. Klubo Valdyba

Labdaros siuntiniai i Lietuvą
Melbourno Liet. Klubo Valdyba organizuoja labdaros siuntinių siuntą į Lietuvą.
Siuntiniams dėžes galima gauti Lietuvių Namuose, Baro salėje kiekvieną sekma

dienį nuo 12 vai. iki 2 vai. popiet.
Dėžės kaina, įskaitant pristatymą į namus Lietuvoje, 50 dolerių. Dėžės svoris 

negali viršyti 30 kg. Prašome nedėti į dėžes pinigų ar kitokių vertybių.
Klubo valdyba dės visas pastangas, kad siuntiniai saugiai pasiektų gavėjus, bet 

atsakomybės neprisiima.
Siuntinių pristatymo data bus paskelbta vėliau.
Dėl informacijos kreiptis galima: V. Bosikis, (03) 9458 1637.

Melb. Liet. Klubo Valdyba

Gedimino pr. 24, Vilnius 2600, Tel.:(370 2) 313 623, 
Fax.: (370 2) 313 624, Ei. paštas: info@lgitic.lt

LIETUVIŲ GRĮŽIMO Į TĖVYNĘ 
INFORMACIJOS CENTRAS
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REWRITE 
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

SKELBKITĖS „MŪSU PASTOGĖJE“ - VISIŽ.INOS!

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY
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Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 1885
Redaktorius Bronius 2alys. * * $ Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 9790 2319

Faksas (02) 9790 3233
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 50 U žsienyje paprastu paštu $ 65 N . Zelandijoje oro paštu $ 80
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