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“Lietuvos ryto” krepšininkai - “World Basketball Challenge” nugalėtojai

Nuotraukoje - “Lietuvos ryto” krepšininkai kartu su komandos treneriu, padėjėjais ir sirgaliais po finalinių varžybų. Nuotrauka Danny Kalėdos.

R^isgys Lietuvos įvykių apžvalga

. Atidaryta Klaipėdos laisvoji 
ekonominė zona

Rugsėjo? dieną oficialiai buvo atidaryta 
Klaipėdos laisvoji ekonominė zona (LEZ). 
Pirmieji žingsniai steigiant Klaipėdos LEZ 
buvo žengti tuoj po Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo. Kliūčių buvo daug ir 
įvairių. Viena iš didžiausių - tai teisės aktų 
nebuvimas. Be to, niekas nežinojo, kaip jos 
veikia Vakaruose ir kokiais teisiniais pa
grindais. Steigėjai net negalėjo gauti atsa
kymų iš miesto savivaldybės ar Vyriausy
bės. Iš kitos pusės, variklis buvo didelis. 
Steigėjai tikėjosi dalinai atsidursią už 
valstybės kontrolės ribų ir padarysią di
delį pelną.

Dešiniosios Lietuvos vyriausybės nu
matė, jog Lietuvos įstojimas į Europos Są
jungą duos daug didesnę naudą nei lais
vųjų zonų kūrimas. Reikėjo pertvarkyti ir 
suderinti Lietuvos ūkį ir įstatymus su Eu
ropos Sąjungos įstatymais. Laisvųjų zonų 
kūrimas liko privačių asmenų rankose. Be 
Klaipėdos, laisvosios zonos buvo kuriamos 
Šiauliuose, Kaime. Kapitalo užnugario trū
kumas iki šiol ten vaisių nedavė.

Galimybės rimtai pradėti steigti Klai
pėdos LEZ atsirado 1995 metais, kai Sei
mas priėmė Laisvųjų ekonominių zonų 
pagrindų įstatymą. Sekančiais metais buvo 
priimtas ir Klaipėdos LEZ steigimo įsta
tymas. Zonos steigimui buvo sukurta 
uždaroji akcinė bendrovė (UAB), kuri 1997 
metais dalyvavo vyriausybės paskelbtame 
tarptautiniame konkurse valdyti Klaipėdos 
LEZ ir tapo konkurso nugalėtoja. Statyba 

atsidūrė aklavietėje, nes tam nebuvo tin
kami įstatymų, nebuvo nei infrastruktūros, 
kaip kelių, komunikacijos įrangos.

Šių metų liepos 19 dieną Vyriausybės 
nutarimu patikslintos Klaipėdos LEZ veik
los pradžios sąlygos, tad zona galėjo pra
dėti veikti ne tik praktiškai, bet ir teisiškai. 
Šiuo metu zonoje jau dirba dvi užsienio 
bendrovės: Danijos žuvų perdirbimo ben
drovė “Espersen” ir “Baltijos automobilių 
technika”.

Klaipėdos LEZ bendrovė teikia nau
jiems investuotojams įvairiausias paslau
gas, kad jie galėtų Zonoje sėkmingai ir 
greitai įsikurti. Vyriausybė teikia mokes
tinių lengvatų, kaip pvz., pirmus 5 metus 
nemokant pelno mokesčių ir kitas mokes
čių lengvatas.

Kaukazo valstybių karininkai 
tobulinasi Lietuvoje

Lietuvoje rengiamuose tarptautiniuose 
aplinkos apsaugos mokymo kursuose pir
mą kartą dalyvauja Gruzijos, Armėnijos, 
Azerbaidžano ir Uzbekijos karininkai. Šie 
mokymai - tai vienas iš Lietuvos įnašų pri
artinti Kaukazo valstybes prie vakarie
tiškų standartų ir stabilumo Kaukazo re- 
gijone. Baltijos šalių karinio bendradar
biavimo patirtis ypač pravarti Kaukazo 
regijono šalims. Lietuva jau yra pasirašiusi 
bendradarbiavimo karinėje srityje sutartis 
su Gruzija, Armėnija ir Azerbaidžanu. 
Krašto apsaugos ministerija yra pasiūliusi 
šioms Pietų Kaukazo šalims bendradar
biavimo projektus aplinkosaugos ir krizių
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“Lietuvos ryto” krepšinio komanda 
“World Basketball Challenge” turnyro finale 
rugsėjo 14 dieną po atkaklios kovos 100:98 
palaužė varžybų šeimininkę Wollongongo 
“Hawks” komandą. Varžybų nugalėtojams 
buvo įteikta atminimo taurė. Finalo didvyriais 
tapo 26 taškus pelnęs Arvydas Macijauskas 
bei 24 surinkęs Ramūnas Šiškauskas.

Trečiąją vietą turnyre iškovojo “West 
Sydney Razorbacks”, mažajame finale 107:97 
įveikęs Naujosios Zelandijos klubą “Koru”.

Pakeliui į finalą vilniečiai nesuklupo nė 
karto: 121:117 nugalėjo “Razorbacks” ekipą, 
113:92 - “Hawks" ir 100:69 - “Koru”.

Finalo kova buvo ypač atkakli. Nors po 
dviejų kėlinių 6 taškais pirmavo “Lietuvos 
rytas”, “Hawks” krepšininkai nuolat lipo jam 
ant kulnų. “Hawks” komanda žaidė labai 
šiurkščiai, “Lietuvos ryto” krepšininkų atakas 
dažnai nutraukdavo pražangomis. Vilniečiai

Kandidatuoja ir Artūras Paulauskas
Rugsėjo 15 dieną 

Palangoje įvykusia
me Naujosios sąjun
gos (socialliberalų) 
tarybos posėdyje par
tijos lyderis Seimo 
Pirmininkas Artūras 
Paulauskas patvirtino 

kandidatuosiąs Prezidento rinkimuose. Jis 
teigė, kad siekti Prezidento posto įpareigo
ja beveik milijonas prieš penkerius metus 
už jį balsavusių žmonių. Tuomet nežymia 
persvara pralaimėjęs Valdui Adamkui, 
socialliberalų lyderis sakė dabar visomis 
jėgomis sieksiąs revanšo: “Šiandien už 
manęs stovi jėga, stovi komanda. Tai Įkvepia 

net 50 kartų stojo prie baudų metimo linijos.
Anot trenerio Jono Kazlausko, “Lietuvos 

lytui” užvakar teko kovoti ne tik su varžo
vais. bet ir su teisėjais. "Nugalėjome savo 
charakteriu ", - įsitikinęs Vilniaus krepšinin
kų treneris. Paklaustas, kuo naudingas buvo 
turnyras Wollongonge, “Lietuvos ryto” 
treneris teigė, kad ten žaidė geros komandos, 
su kuriomis buvo sunku kovoti dar ir dėl to, 
jog mačai vykdavo ilgiau, nei vilniečiai įpra
tę. Buvo žaidžiami keturi kėliniai po 12 
minučių Tiek laiko, pasak “Lietuvos ryto” 
trenerio, sunku atlaikyti fiziškai.

Apibendrindamas kelionę į Australiją, 
Jonas Kazlauskas tvirtino, jog iki turnyro 
Wollongonge jis ieškojo optimalaus “Lietuvos 
ryto” žaidimo varianto, todėl daugiausia 
eksperimentavo. Tik Wollongonge vilnie
čiams buvo iškeltas tikslas nugalėti.

”L.r.” žurnalistė Eglė Žilinskaitė

man jėgų kautis". Jis aiškino, kad, jam 
atsisakius kandidatuoti, šalies valdžios 
struktūrose išliktų tie patys asmenys.

Savo apsisprendimą Artūras Paulauskas 
aiškino tuo, kad neturintis galimybės tapti 
Prezidentu kandidatas atima šansus so
cialliberalams ir socialdemokratams laimėti 
ir savivaldybių rinkimus. Anot jo, dabartinis 
jo postas yra nepakankamas partijos ir Lie
tuvos tikslamspasiekti: "Tautos išrinktas Pre
zidentas turi didžiuli moralinį autoritetą. 
Prezidento pozicija dažnai yra veiksmin
gesnė nei 10 Seimo priimtų įstatymų”.

Stipriausias APaulausko varžovas yra da
bartinis Prezidentas V.Adamkus, savo nuta
rimą kandidatuoti paskelbęs rugsėjo 5 diena
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raS“ Trumpai iš visur
♦ Rugsėjo 10 dieną Šveicarija oficialiai 
įstojo į Jungtinių Tautų Organizaciją kaip 
190-toji narė.
♦ Rugsėjo 10 d. Europos Teismas atmetė 
dviejų pasaulinių tabako bendrovių skundą 
prieš naujuosius Europos Sąjungos įstaty
mus, ribojančius kenksmingų medžiagų kiekį 
cigaretėse, reikalaujančius labiau išryškinti 
pavojaus sveikatai įspėjimus ant cigarečių 
pakelių, bei draudžiančius cigaretes apibūdin
ti kaip “lengvas” ar “švelnias”. Europos Są
junga šiuos cigarečių apibūdinimus laiko 
vartotojų suvedžiojimu. Europos Sąjungos 
ribose kasmet miršta apie 500 000 žmonių 
nuo ligų, siejamų su tabako rūkymu.
♦ Prancūzijos jaunimas, po vasaros atos
togų grįžęs į mokyklas, susidūrė su naujais 
įstatymais, Prancūzijos teisingumo ministro 
Dominique Perben pravestais parlamente lie
pos mėnesį. Mokiniai, kurie mokyklose ko- 
lioja savo mokytojus, ar graso jiems, gali būti 
baudžiami 7500 eurų (Aus. $13,300) bei 6 
mėnesių uždarymu specialiuose pataisos 
namuose besimokančiam jaunimui. Dar di
desnės bausmės laukia pakartotinai nusižen
giančių jaunuolių.
♦ Rugsėjo 10 d. Pakistano policija Karači 
mieste suėmė aštuonis įtariamus al-Qaeda 
teroristinės organizacijos narius, nukovė du 
ginklu pasipriešinusius grupės narius. Su
imtųjų tarpe buvo ir amerikiečių paieškomas 
Ramzi Binalshibh, kuris prieš savaitę per 
pasikalbėjimą arabų televizijoje gyrėsi bu
vęs pernai rugsėjo 11 d. puolimų prieš New 
York’ą ir Pentagoną koordinatoriumi. Jis 
perduotas JAV teisingumo organams.
♦ Ryšium su al-Qaeda grasinimais, rugsėjo 
11 d. metinėms artėjant, JAV laikinai uždarė 
savo ambasadas Džakartoje, Maniloje ir ke- 
letoje kitų vietovių. Australija taip pat kuriam 
laikui uždarė savo ambasadą Dili, Rytų

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.

valdymo srityje, taip pat pasirengusi pa
sidalyti savo patirtimi tobulinant teisinę 
bazę, mokant karinius specialistus.

Rugsėjo 10 dieną Lietuvos kariuomenės 
gen. Adolfo Ramanausko karių profesinio 
tobulinimo centre Nemenčinėje, prasidėjo 
aplinkos apsaugos mokymo kursai, kur taip 
pat dalyvauja Baltijos valstybių ir Lenkijos 
karininkai. Kariniai ir civiliai aplinkosau
gos specialistai iš JAV aplinkos apsaugos 
agentūros EPĄ, JAV Karinių Oro Pajėgų 
Akademijos, o taip pat ir Švedijos gink
luotųjų pajėgų specialistai, supažindino 
kursų dalyvius su aplinkos apsaugos politika 
Vakarų ginkluotosiose pajėgose.

Kursų pradžios ceremonijose dalyvavo 
aukšti Lietuvos Krašto apsaugos, Užsienio 
reikalų ir Aplinkos apsaugos ministerijų 
pareigūnai, užsienio šalių karo atta<chė. 
Sekančią dieną kursų dalyviai aplankė 
Pabradės poligoną ir Vilniuje esančią “Bio- 
centras” bendrovę.
Savanoriai nori vykti į Afganistaną

Prieš penkerius metus Kauno Vytauto 
Didžiojo jėgerių daliniuose buvo sufor
muota specialios paskirties “Alfa” kuopa. 
Iš jos šiandien sukurtas ypatingos paskir
ties dalinys “Aitvaras”, kurio kariai pasiren
gę vykti savanoriais į Afganistaną.

Krašto apsaugos ministras Linas Linke
vičius nebuvo linkęs kalbėti apie dalinį, tik 
pareiškė:”Afes galime didžiuotis, kad turi
me tokį dalinį. Jei amerikiečiams prireikė 
jo pagalbos, vadinasi, jis šio to vertas. 
Patikėkite, ne bet kas sulaukia tokio pa
kvietimo ". Oficialiai informuojama, kad da
liniui Afganistane teks atlikti specialiąsias 
žvalgybos operacijas: identifikuoti galimus 
taikinius, analizuoti aplinkos saugumą nu
statyti galimas grėsmes.

Timore, reaguodama į įspėjimus.
♦ Artėjant rinkimams Indijos Kašmire, vis 
dažnėja musulmonų separatistų puldinėji
mai. Rugsėjo 11 d. per du atskirus užpuolimus 
separatistai nušovė Kašmiro teisingumo 
ministrą ir 12 kitų indų, jų tarpe 4 kareivius.
♦ Rugsėjo 11 d. atsistatydino palestiniečių 
ministrų kabinetas, užbėgdamas už akių 
parlamente iškeltam pasitikėjimo klausimo 
balsavimui. Ministrai tikisi, kad neoficialiai 
galės pasilikti pareigose iki prezidento ar par
lamento rinkimų sausio 20 d. Parlamentas gi 
reikalauja, kad Jasser Arafat sudarytų naują 
skirtingų ministrų kabinetą per 14 dienų.
♦ Rugsėjo 12 d. JAV prezidentas George 
W.Bush pasakė kalbą Jungtinių Tautų 
Asamblėjoje, siūlydamas JT organizacijai 
atrimiausioje ateityje priversti Iraką įsileisti 
ginklų inspektorius ir sunaikinti savo ato
minius, cheminius ir biologinius ginklus. 
Priešingu atvgu JAV bus priverstos pačios 
imtis priemonių likviduoti grėsmei sau ir savo 
sąjungininkėms. JT Saugumo Taryba ruošia 
atitinkamą rezoliuciją - ultimatumą Irakui. 
Irako užsienio reikalų ministras Naji Sabri 
tvirtino, kad Irakas įsileistų ginklų inspek
torius tik po to, kai būtų atšauktos visos 
ekonominės, karinės ir diplomatinės sankci
jos, nukreiptos prieš Iraką.
♦ Rugsėjo 13 d. JAV policija suėmė 5 al- 
Qaeda narius Buffalo N.Y. mieste. Visi 
suimtieji yra gimę JAValstijose, bet Jemeno 
kilmės tėvų. Jie visi pernai metais buvo 
apmokyti al-Qaeda stovyklose Afganistane.
♦ Rugsėjo 13 d. Zimbabvės policija suėmė
buvusį Zimbabvės Aukščiausio Teismo teisė
ją Fergus Blakie, baltąjį, apkaltintą baltųjų 
interesų gynimu teisėjavimo metais. Liepos 
mėnesį F.Blakie užrūstino prezidentą Robert 
Mugabe, įsakydamas suimti teisingumo mi
nistrą už teismo įžeidimą. □

Misijai reikia 40 lietuvių karių, o jau 
dabar savanorių esama kur kas daugiau. 
Specialus “Aitvaro” dalinys mokomas pagal 
JAV specialiųjų pajėgų programą. Pagrin
diniai uždaviniai - mobilumas, žvalgyba ir 
koviniai veiksmai priešo teritorijoje, suge
bėjimas, ekstremalių situacijų metu, organi
zuoti netradicines karo operacijas.

Kariai ir politikai nesutaria, ar reikia ir 
patartina į karščiausią pasaulio tašką siųs
ti geriausiai parengtus Lietuvos kariuo
menės vyrus. Jei Seimas sutiktų, vykti į Af
ganistaną galėtų tik savanoriai.

Prezidento darbo vizitas į JAV
Rugsėjo 8-13 dienomis Prezidentas Val

das Adamkus su keturių dienų darbo vizitu 
lankėsi Jungtinėse Amerikos Valstijose. 
Savo darbo vizitą rugsėjo 9 dieną pradėjo 
Čikagoje ir dalyvavo:

(a) Prekybos rūmuose - Chicagoland 
Chamber of Commerce surengtame verslo 
seminare, kur buvo pristatyta Lietuvos 
ekonominė būklė bei aptartos JAV ir Lie
tuvos ekonominio bendradarbiavimo gali
mybės. Prezidentas supažindino rūmų na
rius su dabartine Lietuvos ekonomine si
tuacija ir kvietė investuoti.

(b) Northwestern University Tarptauti
nių ir Lyginamųjų Studijų Centre vykusiose 
apvalaus stalo diskusijose.

(c) Lietuvos Respublikos konsulate Pre
zidentas įteikė nusipelniusiems Čikagos 
lietuviams ordinus.

(d) Vakare Prezidentas sakė kalbą Či
kagos Užsienio Ryšių Komiteto Taryboje ir 
dalyvavo jo garbei surengtoje vakarienėje. 
Savo kalboje V. Adamkus atkreipė dėmesį 
į tai, kad permainos Vidurio ir Rytų Euro
poje davė ekonominės naudos, ir JAV - 
Lietuvoje šiandien dirba stambios Amerikos 
bendrovės. Priminė ir apgailestavo jis lie

tuviams kartų “Williams” bendrovės pa-

ŽVILCJNV
Pasisako Bondruomenės nariai

Atrodo, įvyko 
nesusipratimas

Praėjusį sekmadienį, rugsėjo 15 dieną 
įvyko Sydnėjaus Lietuvių Klubo metinis 
susirinkimas, kuriame naujai išrinkta Klu
bo Valdyba, atrodo, buvo įgaliota giliau iš
tirti vieną iš trijų išvardintų Klubo ateities 
variantų ir vėliau jį vėl pristatyti Klubo 
nariams.

Aš balsavau prieš šį pasiūlymą nes 
galvojau, kad reikia giliau išgvildenti vi
sus tris variantus, o ne tik vieną. Bet po 
susirinkimo, kalbant su susirinkimo daly
viais, labai nustebau, kad daugelis žmonių 
galvojo, kad, balsuodami “už”, jie balsavo 
už tolimesnį ištyrimą visų trijų variantų, o

Lietuvos mokslininko pripažinimas
Vilnius, rugsėjo 10 d. (ELTA). Jungti

nių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros or
ganizacija - UNESCO Lietuvos moks
lininko ir pedagogo Ignoto Domeikos gi
mimo 200-ąsias metines paskelbė atminti
na data.

Tai reiškia, kad Ignoto Domeikos indėlis 
pripažintas pasauliniu mastu. Jo veikla 
įgyvendino UNESCO keliamus taikos, 
kultūros, švietimo, mokslo, tarpusavio su
pratimo idealus.

Ši iškili asmenybė UNESCO nomina
cijai buvo pateikta Lietuvos, Baltarusijos, 
Lenkijos, Prancūzijos ir Čilės iniciatyva. Už 
Lietuvos mokslininko indėlio į pasaulio 
mokslą pripažinimą padėkojo užsienio 
reikalų ministras Antanas Valionis.

"Ignotas Domeika, gyvenęs ir kūręs 
daugelyje Europos ir Pietų Amerikos 
valstybių, intelektualiai sujungė ne tik 
atskiras valstybes, bet ir skirtingus konti
nentus, tuo pačiu įrodydamas, kad laisva 
mintis sugeba peržengti savo tradicijos 
ribas, o atskiro mokslininko gyvenimas ga
li puikiai įkūnyti kultūrų dialogo idėją", - 
savo laiške Lenkijos, Prancūzijos, Balta
rusijos ir Čilės užsienio reikalų ministrams 
teigė Antanas Valionis.

steigimą: "Mūsų regijone JAV bendrovėms 
paprastai priskiriami aukšti pasitikėjimo ir 
verslo etikos standartai...." Sakė tikįs, kad 
toks pasitraukimo atvejis yra išimtis, kuri 
niekuomet nepasikartos, ir į Lietuvą ateis 
daugiau pripažintų ir patikimų Amerikos 
bendrovių.

Rugsėjo 10 dieną Prezidentas Valdas 
Adamkus dalyvavo priešpiečiuose, skir
tuose pagerbti JAV Aplinkos Apsaugos 
Agentūros (Enviromental Protection 
Agency) pagalbos Baltijos šalims progra
mos organizatorius. Vėliau Prezidentas 
išvyko į New York’ą.

Rugsėjo 11d.:
(a) Ryte Prezidentas Valdas Adamkus 

susitiko su Lietuvos verslo delegacija ir ap
tarė Lietuvos eksporto į JAV padėtį. Prezi
dentas apsidžiaugė padidėjusiu Lietuvos 
eksportu baldais ir pieno produktais.

(b) Susitiko su New York’e viešinčiu Da
nijos Min. Pirm. Anders Fogh-Rasmussen. 
Danija šį pusmetį pirmininkauja Europos 
Sąjungos reikalams, o Lietuva nori iki metų 
galo baigti visas detybas ir pilnai pasiruoš
ti ES narystei. Rasmussen patarė sutelkti 
didelį dėmesį į Ignalinos atominės elek
trinės uždarymo finansavimą ir suderinti 
žemės ūkio reikalus. Prezidentas padėkojo 
Danijai už ilgalaikę paramą Lietuvai.

(c) Dalyvavo American Jewish 
Committee kvietimu žydų priėmime.

(d) Vakare Prezidentas Valdas Adam
kus, kartu su kitų šalių dignatarais ir JAV 
Prezidentu George Bush, dalyvavo rugsėjo 

ne tik vieno. Buvo ir tokią kurie balsavo 
tik už vieną variantą bet daug žmonių tikrai 
galvojo, kad jie balsavo už tris. Antra vertus, 
nėra nuostabu, kad žmonės buvo susipai
nioję, nes pabaigoje susirinkimas darėsi gan 
chaotiškas ir susirinkimo pirmininkas ne
davė pakankamai laiko padiskutuoti pa
teiktą pasiūlymą.

Jeigu tikrai buvo balsuojama už toli
mesnį nagrinėjimą visų trijų variantą tai, 
kaip minėjau, ir aš už tą pasiūlymą būčiau 
balsavęs. Yra svarbu, kad Klubo Valdyba 
aiškiai pasakytų, kaip jie supranta tą pasiū
lymą kuris buvo pristatytas balsavimui. 
Žmonės tuomet žinos, ar jie teisingai su
prato, už ką balsavo.

Šio klausimo paaiškinimas yra aktualus 
reikalas, nes Lietuvių Klubo ateitis yra 
svarbi visiems Sydnėjaus lietuviams.

Ramutis Zakarevičius 
ALB Sydnėjaus Apylinkės 

Pirmininkas

Ignotas Domeika (Ignatius Domeyko).

Šiems kolegoms jis taip pat išsiuntė 
knygą “Ignotas Domeika 1802-1889”. Tai 
tarptautinės mokslinės konferencijos, rug
sėjo 10-12 dienomis vykstančios Vilniaus 
universitete, straipsnių rinkinys. □
11-tosios aukų pagerbime.

Rugsėjo 12 d. :
(a) Pasakė kalbą Jungtinių Tautų Gene

ralinės Asamblėjos sesijoje.
(b) Susitiko su Bulgarijos Prezidentu 

Georgi Parvanov ir su Jugoslavijos Prezi
dentu Voislav Kostunica.

(c) Dalyvavo priešpiečiuose su Jungti
nių Tautų Organizacijos gen. sekretoriumi 
Kofi Annan ir JAV prez. George Bush 
priėmime.

Rugsėjo 13 d. Prezidentas Valdas 
Adamkus grįžo į Vilnių.

Prancūzijos ambasada - NATO 
kontaktai

Iki šiol Čekijos ambasada Vilniuje dve
jus metus ėjo NATO kontaktinės ambasados 
pareigas Lietuvai. Nuo dabar šias pareigas 
perėmė Prancūzijos ambasada. Priimdamas 
Čekijos ir Prancūzijos ambasadorius, Pre
zidentas Valdas Adamkus padėkojo Čekijos 
ambasadoriui už darbą koordinuojant 
NATO veiklą Lietuvoje ir išreiškė viltį jog 
dvejų metų darbo rezultatai bus tinkamai 
įvertinti Prahos viršūnių susitikime.

Prancūzijos ambasados veikla įgaus ne 
mažesnię svarbą bei reikšmę. Jei Prahos 
viršūnių susitikime Lietuva bus pakviesta į 
NATO, Prancūzijos ambasados laukia at
sakingas darbas - sutarties parengimo bei 
ratifikavimo NATO valstybių parlamentuo
se koordinavimas.

Rengiant apžvalgąnaudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGTLC biuleteniais.
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BENDRUOMENĖJ B AR U OJE__________

Lietuvos trijulė praturtina Canberros 
kultūrinį lobį

GARBINGO AMŽIAUS SUKAKTIS
JURGIUI VYTENIUI JONAVIČ1 UI - 80

Žiedais puikuojasi Canberros pavasa
ris. Štai skamba daina, poezija, pianinas. 
Žodžiai lietuviški I Susirinkę virš 40 
Canberros lietuvių žavisi tenoro Antano 
Zakarausko, lyriko Aurelijaus Šliavo ir 
akompanuotojo Edvardo Petronio kūry
bingai surengtu ir meistriškai pristatytu 
koncertu. Sunku būtų įsivaizduoti, kaip 
maloniau ir puikiau praleisti šeštadienio 
(rugsėjo 7 d.) popietę.

Šią trijulę vyrų, laikinai atvykusių Aus
tralijon su pagrindiniu tikslu - tobulinti 
savo anglų kalbą, iškvietė koncertuoti 
Canberros Lietuvių Bendruomenės (CLB) 
Sąjungos pirmininkas Viktoras Martišius. 
Susirinkusiems klausytojams juos pristatė 
Valdybos narė Sigita Gailiūnaitė. Prasidėjo 
koncertas...

Pianino stygoms virpant, Aurelijus 
Šliavas uždegė ant pianino išrikiuotas 
žvakes ir iš kišenės išsitraukęs voką su 
laiškučiu, susimąstęs jį studijavo. Akis 
pakėlė į klausytojus - o gal į begalybę - ir 
ramiai perskaitė laiškutį. Meilės eilėraštis. 
Tada sceną perėmė tenoras Antanas Zaka
rauskas -jaunas, šaunus vyras, kurio bran
dus, sodrus, bet tuo pačiu ir nuostabiai 
švelnus balsas pristatė lietuvišką dainą. 
Įspūdingai: Antanas dainavo ne tik balsu, 
bet ir visu kūnu. Jausmingai. Vaizdžiai. O 
kur tiko, ir dramatiškai. Dainai dar aidint 
ausyse, Aurelijus atidarė kitą voką. Vėl 
meilės eilėraštis. Deklamuotas su švelniu, 
nuoširdžiu, santūriu romantiškumu - jei 
įmanoma derinti santūrumą su romantiš
kumu. Aurelijui pavyko. Stebėtina. Dekla
mavo tiek iš širdies, tiek iš proto. Gražu.

Taip ir bangavo koncertas: dainos aidą 
pagavo eilės; eilių aidą - dainos. Ir dainos, 
ir eilės trumpos. Tikri meilės laiškučiai, 
“billet doux”, paberti klausytojams apmąs
tyti, prisiminti savo jaunystės romantiškas 
dienas. Ramiam apmąstymui pasitarnauti, 
dainos ir eilėraščio žodį kartais palydėdavo 
vien rami pianino muzika, pristatyta Ed
vardo Petronio.

Eilėraščiai, vis išimami iš vokų, buvo 
įvairių lietuvių poetų. O dainos - ir lietu-

Du susirinkimai Adelaidėje
Atvykę Australijon skubėjome sukurti - 

surasti savo veiklai patalpas, kuriose ga
lėtume susirinkti ir jas naudoti visiems mū
sų visuomeniniams ir kultūriniams rengi
niams. Po dešimties metų gyvenimo Austra
lijoje, nusipirkome pastatus, tinkamus mūsų 
veiklai. Atremontavome talkomis ir visų 
bendra parama, nors tuo metu ne vienas 
statėsi ir sau gūžtas. Atradome atliekamą ir 
neatliekamą centą bendriems mūsų reika
lams. Jau 1960 metų pabaigoje Adelaidėje 
turėjome du centrus: Lietuvių Namus Nor
woods ir Lietuvių Katalikų Centrą St. Pe
ters priemiestyje.

Teko išeikvoti nemažai energijos, kan
trybės bei užsispyrimo, nes buvo asmenų, 
kurie teigė, kad mums pakanka vieno centro. 
Vieningos nuomonės nepasiekus, įsigijome 
du centrus, kurie per eilę metų mums išti
kimai tarnavo. Šiandien šių abiejų centrų 
išlaikymas teikia problemų, nes pajamos 
mažėja, o išlaikymo išlaidos kyla.

Š.m. rugpjūčio 4 dieną įvyko Lietuvių 
Caritas Ine. ir Šv. Kazimiero parapijos su
sirinkimas. Susirinkime dalyvavo 32 nariai. 
Susirinkimui pirmininkavo Petras Gašlū
nas, sekretoriavo S.Pusdešrienė. Vieną iš 
pranešimų padarė parapijos klebonas kun. 
J.N. Petraitis. Jis nusiskundė, kad metų bė
gyje turėti tik du krikštai, o laidotuvių - virš 
dešimt. Jungtuvės jau retas dalykas. Centre 
šv. Mišios atnašaujamos kiekvieną rytą, o

Tenoras Antanas Zakarauskas.

viškos, ir ištraukos iš įvairių operų. Man 
asmeniškai, buvo įdomu išgirsti Strauss’o 
vokišką dainą, pristatytą skambiai, švelniai 
ir lyriškai. Ją išklausiau su malonumu, nors 
dažniausiai vokiškos dainos man rėžia ausį 
nemaloniu šiurkštumu. Sveikinu tenorą už 
tokį sugebėjimą.

Pasibaigus koncertui, buvo dar “išpro
vokuotas” vienas bis, įteiktos su kaupu 
užsidirbtos dovanėlės. Po to visi vaišinosi 
CLB Sąjungos, koncerto salės savininkų ir 
sporto klubo paruošom gardžiomis vaišėmis 
ir gėrimais. Klausytojai maišėsi susitikdami 
ir pabendraudami su draugais. Ne vienas 
priėjo prie koncerto atlikėjų trijulės, pašne
kino ir, be abejo, pasveikino.

Dar pavasario žiedams bežydint, dar 
vėlyvos popietės auksinei saulei šviečiant 
Canberros lietuviai, nusiteikę rmoman- 
tiškai, linksmai, išvydę aukšto lygio kul
tūrinę popietę, išsiskirstė namo.

Jei šie atlikėjai koncertuotų kituose 
Australijos miestuose, su entuziazmu re
komenduoju koncerto nepraleisti. Liksite 
sužavėti, patenkinti.

Dr. Antanas V. Stepan as AM

sekmadieniais 9.00 ir 11.00 vai.
Tarybos pirm. Viktoras Baltutis savo pra

nešime paminėjo metinius renginius ir Cen
tro išlaikymo darbus. Iždininkas V. Vencius 
pranešė, kad šiais metais pajamų turėta 
$23,064, o išlaidų - $28,180. Išlaidos viršijo 
pajamas $5,115. Kasos stovis $ 115,160. Pagal 
turimus kasoje pinigus Centras, jei nepakils 
išlaidos ir nesumažės pajamos, galės išsi
laikyti dar 20 metų. Mirštant vyresniajai 
kartai, kuri yra pagrindinė Centro išlaiky
toja, Centro pajamos kasmet mažės, o iš
laidos didės.

Lietuvių Caritas Ine. turi nuosavybę 
Christies Beach priemiestyje - “Baltijos” 
vasarvietę, kurioje ant dvigubo žemės skly
po yra pastatas. “Baltijos" vasarvietė - tai 
Juozo ir Stepo Speičių palikimas. Jų noras 
buvo įkurti lietuvių jaunimui vietovę, ku
rioje jie galėtų susirinkti ir lietuviškoje 
aplinkoje vystyti savo veiklą. Gaila, kad 
lietuviškasis jaunimas šiuo palikimu nesi
domi. Jis liko vyresniųjų priežiūroje, mažai 
naudojamas ir kasmet mokesčiai viršija pa
jamas. Susirinkime buvo iškeltas klausimas: 
parduoti “Baltijos” vasarvietę? Dauguma 
šiam sumanymui pritarė. Vasarvietės vertė 
šiuo metu apie $250,000. Taigi, gavus šią 
sumą, būtų galima dar daug metų be di
desnių pajamų išlaikyti Lietuvių Katalikų 
Centrą St. Peters priemietyje. Išlaikyti Cen
trą finansų pakaktų, bet vaigu ar turėsime

Nesustabdomai teka laikas, nešdamas 
mus per dienas, savaites, mėnesius ir me
tus. Šių metų rugpjūčio 24 dieną Jurgis 
Vytenis Jonavičius atšventė 80 metų am
žiaus sukaktį.

Jurgis gimė 1922 rugpjūčio 24 Kaune. 
Kaune lankė pradžios mokyklą ir “Aušros” 
berniukų gimnaziją, kurią baigė 1941 me
tais. 1944 metais pasitraukė Vokietijon, o 
1948 metais atvyko į Australiją. Vakarų 
Australijoje atliko dviejų metų sutartį. Ve
dė Birutę Janavickaitę ir sulaukė dviejų 
sūnų: Algimanto ir Rimanto.

Jurgis mėgo visuomeninį gyvenimą ir 
jame aktyviai dalyvavo. Adelaidėje 1959 ir 
1961 metais buvo išrinktas Apylinkės Val
dybos pirmininku. Tuo metu kūrėsi Lietu
vių Namai ir Lietuvių Katalikų Centras. 
Nemažai diplomatijos, kantrybės ir pakan
tumo teko pakelti, bandant bendruomenė
je palaikyti taiką ir sugyvenimą. 1963 m. 
Jurgis išrenkamas Adelaidės Lietuvių 
Kultūros Fondo pirmininku.

Jurgis nuo mažens mėgo sportą ir žaidė 
krepšinį, tad mielai jungėsi ir į sportinę 
veiklą. Jis keletą kadencijų vadovavo 
ALFAS - Australijos Lietuvių Fizinio Auk
lėjimo Sąjungai, vadovavo Šiaurės Ame
rikos lietuvių krepšinio rinktinės gastro
lėms (1964 m.) Australijoje. Jis yra ir 
Australijos lietuvių sporto istorijos kny
gos “Lietuvos sportininkai Australijoje 
1949-1979 m’.’ iniciatorius, vadovavo Ade
laidės sporto klubui “Vytis”.

Vienas iš didžiausių jo suorganizuotų 
sporto renginių - tai III Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynių Australijoje, 1988 metais 
įvykusių Adelaidėje, suruošimas. Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, Jurgis Jonavi
čius paskiriamas Lietuvos Tautinio olim
pinio komiteto atstovu Australijoje.

Sunku suminėti visą Jurgio sportinę 
veiklą, kuri apėmė visos Australijos lietuvių 
sportinį gyvenimą.

Nebandysiu suminėti visos Jurgio pla
čios visuomeninės veiklos apimties, nes var
gu ar pakaktų kelių puslapių.

Jis - 1983 m. ALB Metraščio II tomo 
vienas iš redaktorių, ALB Krašto Valdybų 
vicepirmininkas, Lietuvių Informacijos 
Biuro Valdybos narys, Baltų Tarybos na
rys, Adelaidės lietuvių radijo programų 
paruošėjas, paskaitininkas ir aktyvus viso

asmenų - lietuvių, kurie juo naudosis, ir ar 
rasime asmenų, norinčių dirbti Centro iš
laikymo Komitete - Taryboje? Jau šiandien 
išrinkti tarybos narius yra sunku. Tada Cen
trą teks likviduoti ir perduoti Lietuvos ku
nigų seminarijoms. Taip nurodo Lietuvių 
Caritas Ine. įstatų likvidacijos paragrafas. Be 
to, lietuvių kunigui šiais metais sukako 80 
metų amžiaus. Nors kunigo sveikata gera, bet 
amžius diktuoja savo sąlygas ir ateityje teks 
ieškoti, jei dar jo reikės, jaunesnio kunigo.

Š.m. rugjūčio 25 d. įvyko Adelaidės Lie
tuvių Sąjungos metinis susirinkimas. Jame 
dalyvavo virš 60 narių. Susirinkimui pirmi
ninkavo Viktoras Baltutis, sekretoriavo Pet
ras Bielskis. Valdybos pirmininkas Donatas 
Dunda savo pranešime suminėjo įvykusius 
renginius ir vis kylančius išlaikymo mokes
čius. Apyskaita susirinkimui buvo pateikta 
raštu. Paskutiniųjų metų apyskaitoje mini
mos pajamos sudaro $22,114, o išlaidos - 
$41,345. Išlaidos viršijo pajamas $20,099. 
Kasoje yra apie $150,000 ir butas North Ade
laidėje. Sekančių metų sąmatoje numatytas 
nuostolis - $25,000. Didžiausios išlaidos - 
tai mokesčiai už nejudamą turtą. Baras, ku
ris anksčiau duodavo šiokį tokį pelną, neša 
nuostolius, nes baro patarnautojams reikia 
mokėti, o juo besinaudojančių skaičius 
sumažėjo. Kadangi Sąjungos įstatai riboja 
narių įstojimą (tik lietuviai ir lietuvių kil
mės), valdžios mokesčiai taikomi kaip

ju rgis Vytenis Jonavičius.

je ALB veikloje.
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Jurgis 

Jonavičius paskiriamas Pietų, Vakarų ir Šiau
rės Australijos valstijų Garbės konsulu. Šio
se pareigose išdirba nuo 1993 iki 1999 metų. 
Per penkerius metus, kruopščiai ir sąži
ningai dirbdamas, jis ne tik dengė visas su 
Garbės konsulo pareigomis susijusias iš
laidas, bet Lietuvos užsienio reikalų depar
tamentui per penkerių metų kadenciją 
pasiuntė virš 20 000 dolerių.

Savo darbą, pasiaukojimą ir pastangas 
Jurgis Jonavičius skyrė gimtajam kraštui, 
kurio netekęs skaudžiai pergyveno. Už 
sportinę ir visuomeninę veiklą Jurgis apdo
vanotas įvairiais raštais, medaliais, jam 
suteiktas Garbės nario vardas. Šiuo metu 
Jurgis vicepirmininko pareigose darbuojasi 
Adelaidės Lietuvių Caritas Ine. Taryboje.

Sulaukus garbingo mažiaus, sveikiname 
ir linkime Jurgiui sveikatos bei jėgų ir toliau 
aktyviai dirbti mūsų Bendruomenės dir
vonuose!

Viktoras Baltutis

uždaram klubui ir tenka mokėti virš $6,000. 
Pakeitus įstatus, šių mokesčių būtų galima 
(bent didesnės dalies) išvengti. Perrinkti ke
turi Adelaidės Lietuvių Sąjungos Xbldybos 
nariai. Naujų kandidatų į Valdytei neatsirado.

Abiejų Adelaidės lietuvių centrų ateitis 
nėra šviesi ir vargu, ar įmanoma surasti išeitį 
iš šios padėties, kuri negerės, bet mažėjant 
lietuvių skaičiui darysis problematiškesnė ne 
tik finansiškai, bet ir narių skaičiumi. Jau
nimas nariais nenori tapti ir menkai domisi 
abiejų centrų veikla.

Panaši padėtis ir kitose kolonijose, kur yra 
Lietuvių Namai - Klubai. Jei finansiškai ir 
įmanoma dar keletą metų ar net ilgiau išsi
laikyti, tai narių skaičiui sumažėjus iki 
minimumo, teks likviduotis.

Susirinkime buvo keliamas pardavimo 
klausimas. Pardavus nekilnojamą turtą, už 
gautus pinigus būtų įmanoma samdytis, 
panašiai kaip daro Canberros ir Geelongo 
lietuviai, patalpas lietuviškai veiklai. Bet jei 
ji sustos ar dar kiek susilpnės, tada nebus jo
kio reikalo rūpintis patalpomis.

Kažkas pasiūlė visus klubus ir centrus 
likviduoti ir Lietuvoje, gražioje vietoje pasta
tyti vyresnio amžiaus žmonėms patalpas su 
visais patogumais, kur sugrįžę į “namus” 
galėtume amžiaus pabaigoje pasidžiaugti sa
vo darbo ir pastangų vaisiais.

Viktoras Baltutis
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Lietuva iš arti ______ 
Nauji mokslo metai jėzuitų 

gimnazijose Lietuvoje
Vilniaus ir Kauno jėzuitų gimnazijos 

naujuosius mokslo metus pasitinka atsinau
jinusios ne tik išore: atvykę į mokyklą mo
kiniai bei mokytojai bus supažindinti su kai 
kuriomis darbo ir vidinės tvarkos naujovėmis.

Neretas, kalbėdamas apie jėzuitų gimna
zijas, sako, kad į šias mokymo įstaigas pakliūti 
galima tik „pro adatos skylutę“. Priežastis - 
ne tik aukštas akademinių žinių lygis, krikš
čioniškas mokymas su išskirtiniu dėmesiu 
dorai, savigarbai ir savanoriškai tarnybai, bet 
ir tai, kad darbo kabinetų skaičius mokyklose 
ribotas. Įvedus profiliuotą mokymą teko ieš
koti galimybių, kaip padidinti mokinių skai
čių. Vilniuje, suremontavus apgriuvusias 
patalpas ir įvedus kabinetinę sistemę, vietoj 
500 buvo priimti 567 moksleiviai, Kaune 
besimokančių jų skaičius padidėjo nuo 623 iki 
682. Taigi, adatos skylutė šiek tiek didėja. Yra 
ir daugiau „ūkiškų“ naujovių: abiejose gim
nazijose baigiama įrengti dar po vieną kom
piuterių klasę, Vilniuje pradėta sporto salės 
statyba, baigiami statyti nameliai mokyklos 
stovyklavietėje, Kaune atnaujintas Perkūno 
namas, suremontuotos kai kurios klasės, at
likta gimnazijai priklausančių rekolekcijos 
namų, esančių Kulautuvoje, rimta rekons
trukcija: dabar šiomis patalpomis bus galima 
naudotis ir žiemą.

Vilniaus gimnazijoje-naujiena. Adminis
tracija įvedė elektronines lankomumo korte
les. Kiekvienas, įeidamas į mokyklą ir išei
damas iš jos, turės pasižymėti savo asmens 
kortele, taigi jo lankomumo duomenys kiek
vieną dieną bus užfiksuojami kompiuteryje, 
ne tik mokytojo dienyne. Tokios naujovės 
tikslas - darbuotojų bei mokinių saugumas ir 
drausmės kontrolė. Be to tėvai, atsidarę savo 

vaiko „bylą“ kompiuteryje, turės galimybę 
pasitikrinti, ar jų atžala, atvežtos ar atlydėtas 
iki mokyklos vartų, tikrai pro juos įėjo ir išėjo 
laiku...

Mokinių korteles turi ir Kauno jėzuitų 
gimnazija. Jos įteisintos dar praėjusiais me
tais: Kortelėse yra žymimos įvairios mokinių 
pražangos, o surinkus tam tikrųjų kiekį, ski
riamos drausminančios nuobaudos - prasi
žengęs moksleivis tam tikrų laiką turi atidirbti 
mokyklos bendruomenės labui. Taip pat veikia 
ir skatinimo sistema: pažangūs mokiniai yra 
apdovanojami ne tik raštais, - jiems organi
zuojamos ekskursijos, dovanojami kvietimai 
į įvairius renginius, geriausieji siunčiami mo
kytis į užsienį ir pan.

Antroji naujiena susijusi su mokinių die
nynais. Abi gimnazijos pasirinko gana skir
tingus sprendimus: vilniečiai nuo šių mokslo 
metų pradžios atsisveikina su įprastomis pa
žymių knygelėmis, pakeisdami jas kompiute
riniais dienynais, o kauniečiai savo moki
niams atspausdino maždaug 90 puslapių die
noraščius. Kompiuterinius dienynus „sklai
dyti“ turės teisę mokytojai, moksleivis ir jo 
tėvai. Jame mokytojai galės rašyti ne tik pažy
mius, bet ir pastabas, paskatinimus, „pasi- 
džiaugimus“ ir kt. Moksleivis arba jo tėvai 
mokytojui atsakyti galės elektroniniu paštu. 
Konfidencialumas garantuojamas.

Kauniečių dienoraščiai taip pat gerokai 
skirsis nuo įprastų. Pagrindinis jų tikslas - 
kad mokiniai išmoktų teisingai vertinti save 
ir stengtųsi siekti asmeninių ir bendruo
meninių tikslų, kurie yra pamažu įsisąmo
ninami, mokantis jėzuitiškoje gimnazijoje. 
Įdomu tai, kad šiame dienoraštyje daug vietos 
yra palikta mokinio savistabai ir saviugdai.

Nuotraukoje - Vilniaus jėzuitų gimnazijos dvyliktokai pagal tradiciją lydi penktokus, 
nešinus gėlių puokštėmis, skirtomis mokytojams pirmąją mokslų dieną

Kas savaitę mokinys turės progą susumuoti 
mokslo, užklasinės, socialinės veiklos rezul
tatus ir pateikti savo vertinimus. Semestrų 
pabaigoje, mokiniams pasikalbėjus su atskirų 
dalykų mokytojais bei auklėtojais, bus vedami 
pažymių vidurkiai. Beje, vertinimo sistema 
irgi nauja, - bus vertinamos ne tik dalykinės 
žinios, bet ir gebėjimai bei įgūdžiai. Dieno
raštyje mokinys ras ir daug naudingos infor
macijos: pamokų tvarkaraštį, metodinių 
būrelių veiklos apibūdinimą, moksleivio el
gesio taisykles, sielovadines, socialines veiklos 
gaires, numatyta ir vieta, skirta namų darbų 
užduotims, paskatinimams, nuobaudoms, 
tėvų atsiliepimams rašyti ir kt.

Iš dirbančiųjų, o ir iš besimokančių kata
likiškoje institucijoje pagrįstai tikimasi krikš
čioniškos brandos. Dar iki rugsėjo pirmosios 
abiejose gimnazijose vyko trijų dienų reko
lekcijos mokytojams bei darbuotojams.

Susitelkimo dienos, beje, laukia ir moki
nių. Kaune jau ne pirmus metus rengiamos 

rekolekcijos gimnazinių klasių mokiniams, 
įsigali KATROS programa - rimta parama 
dvasinėje kelionėje, padedanti į religiją šeimą 
draugus, save pažvelgti kiek kitu žvilgsniu, 
visus šiuos dalykus priimant širdimi, protą 
siela. Šiuo pavyzdžiu pasekė ir vilniečiai: dar 
pernai pradėtos rengti savaitgalio rekolekcijos 
gimnazistams.

Kun. Antanas Saulaitis SJ - Lietuvos 
jėzuitų provincijolas, kun. Gintaras Vitkus SJ 
-Kauno jėzuitų gimnazijos direktorius ir kun. 
Antanas Gražulis SJ - Vilniaus jėzuitų gim
nazijos direktorius, dėkoja už paramą bei 
maldas ir kviečia geradarius aplankyti juos ir 
pasisvečiuoti gimnazijose.

Norintys gauti informacijos ar paremti 
Lietuvos jėzuitų gimnazijų atstatymo 
projektus, galite kreiptis: “Lithuanian Jesuit 
Fathers - Baltic Project”, 2345 W 56lh 
Street, Chicago, IL 60636 USA. Tel.: (773) 
737-9891. E-mail: lithjesuit@aol.com

Elvyra Kučinskaitė

Palangos Gintaro muziejus neteko Saulės akmens
Palangos gintaro muziejus antrą kartą 

neteko vertingiausio savo eksponato. Rugsė
jo 9 dienos paryčiais buvo pagrobtas di
džiausias Lietuvoje gintaro gabalas, sverian
tis 3 kilogramus 698 gramus. Jis vadinamas 
Saulės akmeniu.

Pavogtas vaiko galvos dydžio apvalios 
formos gintaro luitas yra unikalus. Šis -trečias 
pagal dydį žinomas gintaro gabalas Europoje 
- vertinamas apie pusantro milijono litų. Už 
Saulės akmenį didesnį - 9 kilogramų 750 
gramų - gintaro luitą turi Vokietija. Antras 
pagal dydį gintaro gabalas yra Kaliningrade. 
Jis sveria 4 kilogramus 260 gramų.

Gintaro luitą Lietuvos dailės muziejui 
1969 metais padovanojo dabar jau miręs 
kaunietis liaudies meistras Kostas Toleikis. 
Iš Kaliningrado atvežtą guitarąjis ir pavadino 
Saulės akmeniu.

Vagystę tiriantys pareigūnai neabejoją kad 
tai buvo užsakyta ir gerai organizuota ver
tingiausio Gintaro muziejaus eksponato va
gystė. Nusikaltėlius domino tik didžiausias 
gintaro luitas, nes tame pačiame stende buvę 
dar dvylika gintaro gabalų liko nepaliesti. 
Vagys į muziejų pateko kopėčiomis užlipę į 
anuo aukšto balkoną ir išdaužę durų stiklą. 
Šis balkonas yra arčiausiai tos vietos, kur bu
vo eksponuojamas unikalus gintaro gabalas. 
Iš atskiro Gintaro muziejaus stendo Saulės 
akmuo buvo paimtas išmušus storą vitrinos 
stiklą. Kaukiant signalizacijos sirenoms, iš 
pastato vagys pabėgo nuo balkono nusileidę 
pririšta virve.

Į muziejų nusikaltėliai įsibrovė nepabūgę 
sudėtingos signalizacijos, kuri prijungta prie 
pastato langų. Muziejaus ekspozicijos salėse 
įrengti judesio davikliai. Be to, signalizacija 
prijungta prie ekspozicijos stendų stiklų.

Manoma, kad j muziejų buvo įsibrovęs
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Nuotraukoje - Saulės akmuo.

vienas žmogus. Tačiau šį nusikaltimą turėjo 
planuoti ir rengti nemažai nusikaltėlių. Vagys 
prie muziejaus pastato pradėjo darbuotis dar 
gerokai prieš 4 valandą ryto. Kad iš pastato 
negalėtų išeiti saigas ir viduje nakvoję po
ilsiauti atvykę Lietuvos dailės muziejaus 
darbuotojai, visos trejos muziejaus pastato 
durys iš išorės buvo apjuostos ir sutvirtintos 
grandinėmis bei lynais.

Pirmame aukšte nakvoję žmonės girdėjo, 
kaip naktį kažkas paklebeno durų rankeną. 
Tuo metu vagys lynu rišo duris, kad jų ne
būtų galima atidaryti iš vidaus. Po to moterys 
išgirdo dūžtantį stiklą ir kaukiančią signa
lizaciją. Iš pradžių manyta, kad kažkas iš
daužė automobilio stiklą. Tačiau netrukus jos 
išgirdo antrame aukšte žyrančių stiklų garsą 
ir suprato, kad į muziejų įsibrovė vagys.

Vagių paliktos žabangos laukė ir į įvykio 
vietą skubėjusių policijos ekipažų. Iš Vytauto 
gatvės į parką važiuojančiam Palangos 
apsaugos policijos automobiliui kelią prie 
oranžerijos pastojo nupjauta storoka pušis. 
JPareigūnai skubiai nutempė medį į šoną, 

tačiau pradėjusi važiuoti jų mašina sustojo, 
nes buvo pradurtos abi priekinės padangas. 
Pasirodo, kad medžių lapais ir žolėmis buvo 
užmaskuotas skardos plokštės, prie kurių 
privirinti plieniniai spygliai. Palikę automobilį 
policininkai bėgte nuskubėjo muziejaus link, 
tačiau parkrito užkliuvę už juosmens aukštyje 
tarp medžių ištempto lyno. Kol pareigūnai 
atbėgo į Gintaro muzieją esantį keli šimtai 
metrų nuo įvažiavimo, vagys jau buvo pa
sprukę iš parko.

Tokie pat spąstai policininkų laukė ir ties 
įvažiavimu į parką iš Meilės alėjos. Ten ant 
platesnio kelio nusikaltėliai buvo užvertę tris 
nupjautus medžius. Policijos budėtojui davus 
komandą užblokuoti parką, pro Meilės alėją 
muziejaus link važiavęs kriminalistas buvo 
kolegų radijo ryšiu įspėtas ir taip išvengė ant 
kelio paliktų plieninių spyglių. Iš S.Dariaus 
ir S. Girėno gatvės pusės savo spynomis va
gys buvo užrakinę iki tol nerakinamus parko 
vartelius. Iš muziejaus nusikaltėliai pabėgo 
palikę į balkoną atremtas kopėčias ir žemyn 
nuleistą virvę.

Tai jau trečioji vagystė 
iš Gintaro muziejaus. Prieš 
tai didžiausias gintaro 
gabalas buvo pavogtas 
1990 m. lapkričio 3 dieną. 
Tada iš muziejaus pra
dingo 76 gintaro gabalai. 
Vagišiai Gintaro muziejų 
apvogė jo patalpose pa
sislėpę iš vakaro. Įveikę 
tuo metu buvusią primi
tyvią signalizaciją vagys 
išnešė vertingiausią mu
ziejaus kolekciją. Po metų 
nusikaltėliai buvo sučiupti. 
Pas juos buvo rasti ir pa
grobti gintaro gabalai.

Prieš 4 metus rugpjūčio 7 dienos vi
durdienį darbo metu iš muziejaus buvo
pavogtas salėje kabėjęs 1883 m. tapytas 
paveikslas “Audra jūroje”. Nedidelį 19 
centimetrų aukščio ir 40 centimetrų ilgio 
paveikslą nepastebimai išsinešė muzie
jaus lankytojas. Apie 10 000 litų įvertinto 
paveikslo ir jį pavogusio asmens policijai 
aptikti nepavyko.

Lietuvos dailės muziejaus direktorius Ro
mualdas Budrys sakė, kad Gintaro muziejaus 
kolekcijai apdrausti nėra lėšų. Eksponatai lai
kinai apdraudžiami, kai jie išvežami į užsienio 
parodas. Direktorius teigė, kad šiuo metu 
unikalus gintaro gabalas būtų įvertintas apie 
450 000 eurų (apie pusantro milijono litų).

R.Budrys sakė, kad Europoje unikalus 
Lietuvos gintaro gabalas gali sudominti bet 
kurį privatų turtingą gintaro kolekcinin
ką. Nesusitarus su konkrečių pirkėju, Sau
lės akmenį užsienyje parduoti yra rizikin
ga, nes apie šį unikalų eksponatą yra pa
skelbta visuose pasaulio gintaro kolekcijų 
kataloguose.

Alvydas Ziabkus, ”L. r.”

Vagys paliko į balkoną atremtas kopėčias...
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Aliutės kampelis

■iž&.'rs

Pardavimai
Karalių ir didikų darbus aprašydavo metraštininkai, Jie 

patys sudarydavo sutartis, rašydavo laiškus. Bet ką mes ži
nome apie tuos žmones, kurie karaliui, kunigaikščiams ir
didikams pylė grūdus į aruodus ir krovė auksą į skrynias. Kaip jie gyveno, kokias 
teises turėjo? Pažiūrėkime, ką pasakoja teismo bylos.

(1540 m.). Aš, Jonas Vnučka, sprendžiau šią bylą. Skundėsi man bajoras Petras 
Tumošaitis, kad jo svainis Kmita, pardavęs jam savo baudžiauninką už dvi kapas 
grašių ir davęs pardavimo raštą, dabar tą žmogų nuo jo paviliojo, o pinigų negrą
žino. Kmita atsakė, jogjis tą žmogų buvo įkeitęs, o ne pardavęs, kad jis pirkęs iš jo 
arkliuką už 70 grašių ir grynais davęs 20 grašių....

(1600 m.). Aš, Vitas Andrejaitis su žmona, Kauno apskrities bajorai, viešai 
skelbiame, kad pardavėme mūsų daržininką Valių Jokūbaitį su jo žmona Darata, 
niekam už jokią skolą neįkeistus, ponui Baltramiejui Jonaičiui ir jo žmonai, 
amžinam turėjimui ir naudojimui. Šiuo raštu taip pat atiduodame Jokūbaičio so
dybą su visu turtu, gyvuliais ir namų rakandais....

(1668 m.)...mes, bajorai Kuliešiai, viešai pareiškiame, kad pardavėme mūsų 
dvarui priklausantį Petrą Žaltkūną su jo žmona Zofija ir dviem sūnumis Martynu 
ir Steponu, ponui Mikalojui Žalčiui, be jokio nekilnojamo ar kilnojamo turto....

Ne tik bajorai pardavinėdavo savo baudžiauninkus. Miestiečių tarpe irgi vyk
davo panaši “prekyba”.

(1539m.). Aš,..., sprendžiau tokią bylą. ...Moteris taip skundė miestietį Romaną 
Kudajevičių: “Užstačiau jam tą savo dukrą Malanką už puskapį grašių gal prieš 
aštuonerius metus, tai jis dabar nori ją laikyti nelaisvėje"... Tada aš, matydamas 
neteisėtą atsitikimą, kuris yra prieš Dievo įsakymus, liepiau ponui Romanui savo 
pinigus paimti ir tą mergelę iš nelaisvės paleisti.

(1539 m.).... miestietis Vaitiekus pareiškė, kad pabėgusią dailidės Sitkovičiaus 
nelaisvą mergelę pirkęs Gardino turguje už dvi kapas grašių. Mergelė paliudijo, 
kad ją pavogė Vaitiekaus sesuo ir broliui pardavė...

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO
Kaip malonu...!

Gavau laiškutį iš Lietuvos su dailiu pašto 
ženklu. Didoko ženklo fone aukščiausi visų 
septynių žemynų kalnai. Kiek žemiau yra 
išvardyti kalnai Lietuvoje priimta transkrip
cija. (Pridėti pavadinimai anglų kalba yra 
straipsnio aut.) Na, sakysite, tai kas čia to
kio! O kas sieja tokį pašto ženklą su Lietuva? 
Tad, ar žinojote, kad "Lietuvosvėliavą aukš
čiausiose visų žemynų viršukalnėse tarp 
1993.05.10 ir 1966.02.25 iškėlė alpinistas 
Vladas Vitkauskas? "

Everestas - 8848 m. (Mt Everest-Nepal- 
Tibet) Azijoje. Akonkagva - 6959 m. 
(Aconcagua-Argentina) Pietų Amerikoje. 
Makinlis - 6794 m. (Mt McKinley-USA) 
Šiaurės Amerikoje. Kilimandžaras - 5895 m. 
(Mt Kilimanjaro-Tanzanija) Afrikoje. 
Vinsonas - 4897 m. (Vinson Massif- 
Antarctica) Antarktidoje. Kosciuška - 2228 
m. (Mt Kosciusko - Australia) Australijoje.

Taigi, turime kuo pasididžiuoti!
Kita žinutė, kuri “atkeliavo” per kelias

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Juokas tik ėmė Dulkelę, 
Kai pririšo juos bobelės; 
Mazgų meisteris Pijušas, 
Tik kelias minutes plušo, 
Kol jis ir jo draugužėlė, 
Pasijuto laisvi vėliai! 

sekundes elektroniniu paštu iš Kauno irgi 
įdomi. Kaip žinia Lietuvos Respublikos 
prezidento rinkimai ne už kalnų. Tai kaip 
vertina tautiečiai tėvynėje kandidatų tinka
mumą šioms svarbioms pareigoms? Štai kaip 
svarsto šį klausimą prof.habil.dr. iš Kauno”

“Šiandieną norėčiau pranešti apie pra
sidedančią prezidentų rinkimų kampaniją. 
Nors dar oficialiai rinkimų kampanija ne
prasidėjo, bet jau dabar aiškėja, kad didžiau
sias galimybes likti prezidento poste turi 
Valdas Adamkus. Jis tikriausiai bus remia
mas daugelio žmonių, socialdemokratų, vers
lininkų ir žinoma konservatorių. Stabilumas 
Lietuvos politikoje ir ekonominis kilimas 
pastaraisiais metais esant valdžioje Adam
kui, Brazauskui ir Paulauskui labai reika
lingas ir stojant į Europos Sąjungą ir į 
NATO. Daugelis tą supranta ir jeigu nenu
tiks kokių nelauktų Brazausko ar Paulaus
ko ėjimų ir jie neiškeis savo kandidatūrų, o 
Adamkus pareikš norą tapti prezidentu, 
tikriausiai juo ir taps.

Valdas Adamkus garbingai atliko savo 
kaip Lietuvos prezidento pareigą rado kai

“Būtume gavę slogą piktą, 
Pririšti prie eukalipto; 
Be rato ir be benzino, 
Plėšikės paliko mašiną, 
Į ją kaip nors įsivogę, 
Pernakvosime patogiai!”

li REDAKCIJOS PAŠTO
Gerb. “Mūsų Pastogės” 
administracija,

Atsižvelgiant į kylančias išlaidas bei 
sunkėjančią finansinę padėtį leidžiant 
“Mūsų Pastogę”, Canberros Lietuvių Ben
druomenės Sąjungos Valdyba nusprendė 
suteikti Lietuvių Bendruomenės Spaudos 
Sąjungai $2 000 auką. Siunčiame čekį šiai 
sumai.

Labai svarbu, kad “Mūsų Pastogė” iš
silaikytų, nes bejos prarasime galimybę su
žinoti apie Australijos Lietuvių Bendruo
menės veiklą, įvykius čia ir Lietuvoje bei 
kitur pasaulyje, negalėsime pasikeisti nuo
monėmis įvairiomis temomis.

Su pagarba,
Viktoras Martišius

Canberros Lietuvių Bendruomenės 
Sąjungos Pirmininkas

Lietuvių Bendruomenės 
Spaudos Sąjungos Valdyba

reiškia nuoširdžią padėką Can
berros Lietuvių Bendruomenės Są
jungos Valdybai ir jos Pirmininkui 
p. Viktorui Martišiui už šią gražią 
$2000 auką “Mūsų Pastogės” lei
dimui. Labai malonu, kad Valdyba 
ir jos Pirmininkas įsijaučia į sunkė
jančią laikraščio padėtį ir rodo gilų 
rūpestį lietuvių bendruomenės Aus
tralijoje ateitimi.

Vytautas Patašius
LBSS V-bos Pirmininkas

Leidinys apie Vilniaus pilis
MP Redakcija gavo žinią, kad draugija 

Pilis (Vilniuje) išleido leidinį „Vilniaus pilys” 
ir šio leidinio antrą laidą anglų kalba „The 
Castles of Vilnius”, nuo kurių pardavimo 
kainos 10% skiria Valdovų rūmų atstatymui. 
Leidinio autorius - JAV lietuvis rašytojas 
Kazys Almenas. Tai gausiai iliustruotas 
vadovas po Aukštutinę, Žemutinę ir Kreivąją 
pilis, kuriame pateikiami ne tik faktai, istorija, 
bet ir legendos. Taip pat rašoma apie Valdovų 
rūmų atstatymą bei paramos fondo veiklą.

bą su visomis vyriausybėmis. Žinoma, Jo 
blaškymasis ateinant Wiljamsui bei silpnoka 
iniciatyva Lietuvos ūkiniame ir politiniame 
gyvenime, atstūmė dali rinkėjų, bet tokių 
turėtų būti mažuma. Wiljamso išdavystė labai 
pakels Rolando Pakso reitingą nesjis supra
to Wiljamso kompanijos kėslus ir atsistaty
dino iš ministro pirmininko posto. Tokiu

Tos ginkluotos moterėlės, 
Neėmė jų pinigėlių 
Tiktai Pijaus mašinėlę 
Kaip velniai peklon išjojo; 
Loreta ir Pijušėlis, 
Taip saldžiai kažką sapnuoja...

Gerb. Redaktore,
Šių metų rugpjūčio 19 dieną Australi

jos Senatas išrinko naują Senato Pirminin
ką (President of the Senate) - senatorių Paul 
Calvert. Tai - aukšta vieta Australijos Par
lamente. Ji turi didelį prestižą.

Senatorius Calvert yra didelis lietuvių 
draugas. Jis yra liberalų partijos senato
rius ir atstovauja Tasmanijai. Prieš dvejus 
metus jo iniciatyva abeji Australijos Parla
mento rūmai (Žemieji Rūmai ir Senatas) 
gražiai paminėjo masinius išvežimus iš 
Pabaltijo valstybių.

1993 metais senatorius Calvert drauge 
su Australijos Parlamento delegacija 
lankėsi Lietuvoje.

Norintieji pasveikinti naująjį Senato 
pirmininką gali rašyti:

Senator the Hon Paul Calvert
President of the Senate
P.O. Box 429
Rosny Park
Tasmania 7018
Australia

Algimantas Taškūnas

Aukos
per “Šalpos būrelį” paremti buvusį 
partizaną Klemensą Širvį-Sakalą, 
surinktos Melbourne:

Po $50 - R.Rakūnienė, A.Ramanauskas.
Po $20 - J.Leknius, A.Stupuras.
Po $10 - V.Kružienė ($20).
Iš viso surinkta -$841.
Klemenso Širvio vardu dėkoju visiems 

Melboumo aukotojams.
Aukos įdėtos į sąskaitą “Talkoje”. Aukas 

galima siųsti iš visos Australijos į S.A. 
“Talkos” sąskaitą Nr. 8154:
Adelaide Humanitarian Aid Commitee, 
6-8 Eastry St,Norwood,

S.A. 5066
arba čia, Victorijoje:

Aldona Vy šniauskienė
6 Alfred Crt,Bundoora,
VIC 3083,
tek: 9467 4945.

Aldona Vyšniauskienė

principingumu jis nusipelnė pagarbos ir 
tikriausiai jis bus rimtas Adamkaus konku
rentas, gal net prireiks antro rinkimų turo, 
bet laimėti turėtųAdamkus”.

Na, ką gi, gal reikėtų tik pridurti: “Vox 
populi, voxDei.”

Isolda Poželaitė-Davis AM

Miglotą pavasario rytą,
Valdžios mašinos čia tūno,
Plėšikių auto aptikę,
Mūsų saugos pareigūnai,
Liepia Loretai ir Pijušėliui, 
Išlipt rankeles iškėlus!

Stasio Montvido eilės ir piešiniai
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Kas - kur - kaip?
Antanai 
Laukaitis

“Aušros” tunto laužas ir sueiga
Rugsėjo 8 d. (sekmadienį) Sydnėjaus 

Lietuvių Klube įvyko Sydnėjaus “Aušros” 
tunto skautų laužas-sueiga. Jau seniai Klu
be bemačiau tiek daug skautiškom unifor
mom pasipuošusių skautų. Daugumas buvo 
jaunimo atstovai su įvairiausių spalvų (reiš
kiančių jų laipsnius ir pareigas) kaklaraiš
čiais, skautiškai vadinamais “šlipsais”. Ta
čiau jaunimo tarpe matėsi ir vyresniųjų 
skautų bei skaučių. Tikrai džiugu, kad per 
eilę metų vyresnieji skautai nepasitraukė iš 
skautiškos veiklos, bet kartu tebedirba su 
jaunaisiais, padeda jiems. Tai matant, lietu
viškas skautiškas gyvenimas ne tik kad ne
silpsta, bet vis didėja, stiprėja, įtraukdamas 
vis daugiau mūsų priaugančio jaunimo.

Didžiojoje Klubo salėje keliomis eilėmis 
ratu susėdę skautai, jų tėvai, artimieji ir sve
čiai, paliko patį vidurį tuščią. Čia matėsi 
paruoštas provizorinis laužas. “Aušros” tun
to tuntininkė Daina Šliterytė. pasveikinusi 
taip gausiai susirinkusius skautus ir jų sve
čius, pakvietė pačią jauniausią, dar balta- 
šlipsę E.Homaitę “uždegti”laužą, kąji labai 
greitai padarė ir raudonos banguojančios 
laužo “liepsnos” oficialiai pradėjo šio laužo 
programą. Ir kaip gali laužas prasidėti be 
tradicinės skautų dainos “Lauželis, lauželis, 
liepsnelė, liepsnelė” ir t.t. Šią dainą gerai 
moka visi, net ir tie, kurių lietuvių kalba 
nėra stipri. Gi svečiams buvo paskolinta 
daug “Skautų Dainorėlių”, išleistų “Lauri
naičių atminimo Fondo”. Tai puiki gražių 
lietuviškų ir skautiškų dainų knygutė, 
talpinanti 150 dainų, 10 bažnytinių giesmių 
ir 5 skautų maldas. įskaitant ir skautiškus 
šūkius. Be svečių, šiame uždarame lauže 
dalyvavo virš 50 skautų, todėl ir dainos bei 
šūkiai skambėjo labai gražiai. Be tuntinin- 
kės Dainos Šliterytės, dainas ir kitus pasi
rodymus vedė Kristina Rupšienė, Audrutė 
Markowskei, Edis Karpavičius. Darius Ga- 

kas pritariant gitarai, dainavo taip popu- 
liariąpaties sukurtą “Panemunės” dainą. Be 
taip gražiai visų dainuojamų dainų, buvo 
įdomių ir kitų pasirodymų. Štai mažosios 
raudonšlipsės vaidino pyrago kepimą, joms 
nenusileido ir bendraamžiai raudonšlipsiai, 
prajuokindami ne tik pačius skautus, bet ir 
vyresniuosius. Padainavus pastiprinančią 
seną lietuvišką dainą “Ant kalno mūrai”, 
pasirodė ir pirmieji, jau “geltonšlipsiai", 
prašydami Alacho, kad duotų lietaus, tik 
nepasakė kam: ar jiems patiems, kad besi
kalantys jų ūsiukai greičiau augtų, o gal ir 
visai Australijai. Nesulaukus greito lietaus, 
visi dalyviai dainavo, o rankomis, kojomis 
ir kitomis kūno dalimis tai parodė karaliui 
Abraomui i r prašė jo žemiško užtarimo. Įdo
mus buvo merginų geltonšlipsių pasirody
mas apie grožio saloną, vėliau visiems nusi- 
keliant į Afrikos džiungles ir sudainuojant 
populiarią jaunimo dainą apie negrus.

Labai gerai žinau, kad jaunųjų skautų 
eilėse yra gana daug gerų sportininkų, o 
būnant stovykloje ir paskaičius ten lei
džiamą stovyklos laikraštėlį, sužinai, kad 
ir plunksną jaunieji valdo visai gerai. Ir

Gintarė Homaitė, padedama tėvelio Danie
liaus, ruošiasi duoti jaunesniosios skautės 
įžodį. Nuotrauka Danny Kalėdos

“Aušros” tunto tuntininkė Daina Šliterytė pasirodo su jaunaisiais skautais.
Nuotrauka Danny Kalėdos.

šiame laužo pasirodyme gerai žaidžiantis 
krepšinį Aleksandras Karpavičius su savo 
dviem draugais gražiais posmais padainavo 
apie “sexiest” skautus. Patiko ji visiems ir 
padėkai buvo sušuktas šūkis “ai,ai, ai, kaip 
gražu”. Laužo pasirodymuose nenusileido 
ir skautai vyčiai, bei vyresniosios skautės. 
Sušukus paskutinį šūkį “Bumčika, bum” 
laužo pasirodymas baigėsi.

įimto sueiga
Pasibaigus laužo programai, po trumpos 

pertraukos salėje pusračiu išsirikiavo atskiros 
skiltys ir kiti tunto skautai. “Aušros" tunto 
adjutante Kristina Rupšienė pradėjo šią iškil
mingą sueigą, pakviesdama atskirų tunto vie
netų vadovus duoti jai savo raportus. Malonu 
buvo stebėti, kaip nuo pačios mažiausios 
baltašlipsės iki pačių paskutinių, jau skautų 
vyčių su savo reprezentacinėmis dvišakė
mis lazdomis, buvo duodamas raportas, vi
siems likusiems skautams tai pagerbiant savo 
“didžiuoju saliutu”. Padarius visiems savo 
pranešimus, adjutante Kristina padarė savo 
bendrą raportą tuntininkci Dainai Šliterytei, 
kuri pasveikinusi visus skautus, paparašė 
juos pagerbti įnešamą Lietuvos vėliavą.

Oficialioji dalis prasidėjo adjutantei 
Kristinai perskaičius Sydnėjaus “Aušros” 
tunto tuntininkės Dainos įsakymą Nr. 7.

Paragrafas 1-mas'. Egzaminų komisijai 
pristačius Gintarę Homaitę, išlaikiusiąjau- 
nesniųjų skaučių trečiojo laipsnio egza
minus, šiandien leidžiama duoti jaunes
niosios skautės įžodį.

Paragrafas 2-ras: Išlaikiusieji egzami
nus jaunesnieji skautai Nerija Rupšytė, Lara 
Kains, Natalija Lee ir Dominikas Gakas 
gauna jaunesniųjų skautų II-rą patyrimo 
laipsnį.

Paragrafas 3-čias'. Išlaikęs egzaminus 
Julian Wilson gauna jaunesniųjų skautų 1- 
mą patyrimo laipsnį.

Paragrafas 4-tas\ Išlaikiusius egzami
nus į trečiojo patyrimo laipsnius leidžiama 
šiems skautams šiandien duoti skauto- 
skautės įžodį. Tai: Georgia Gakaitė, Sarah 
Markowskei, Emilija Rupšytė, Kate Ka- 
zokaitė, Andrius Belkus, Lukas Labutis.

Paragrafas 5-tas\ Egzaminų komisijai 
pristačius, šie skautai-skautės išlaikė skautų 
Il-ro patyrimo laipsnius: Lidija Karpavi
čiūtė, Jasmina Gakaitė, Melisa Belkutė, 
Luke Kains ir Alysa Erzikov.

Paragrafas 6-tas: Šios skautės išlaikė 
skaučių 1-mo patyrimo laipsnį: Jasmina 
Gakaitė. Melissa Belkutė ir Alysa Erzikov.

Paragrafas 7-tas: Egzaminų komisijai 
pristačius, išlaikę “Prityrusių” skautų- 
skaučių egzaminus šiems skautams(-tėms) 
leidžiama duoti įžodį: Vilijai Jurkšaitytei, 
Jenna Kazokaitci, Aleksandrui Karpavičiui, 
Jonathan Lee (jun.), Mantui Kalėdai ir 
Rimui Kazokui.

Paragrafas 8-tas: Už pavyzdingą ir gerą 
darbą vienetuose, sekantieji skautai(-tčs) 
keliami į paskiltininko laipsnį: Alysa Erzi
kov, Jasmina Gakaitė, Jonathanas Lee (jun.). 
Melissa Belkutė, Aleksandras Karpavičius.

Tęsinys kitame MP Nr.

Heinrich Rossmann

Gyvenimas be tėvynės
Iš vokiečių kareivio Heinrich Rossmann - lietuvių partizano “Povo” dienoraščio

Tęsinys, pradžia MPNr. 34
1945-ųjų birželis. Sužaliavo visi 

pasėliai.
Jaunutas buvo geras informatorius ir 

perspėdavo mane apie visus pavojus. Jis 
kartais atėjęs įspėdavo, kad šiandien bus 
didžiulės gaudynės, kurių laukiama jau 
keletą dienų. Paskui Malona aplaistė ben
zinu į bunkerį vedantį kelią, kad rusų šu
nys pėdsekiai negalėtų rasti pėdsakų. Vė
liau bunkerį paliko ir Jaunutas, kuris re
gistracijos komisijai savo metus pasakė 
tokius, kad jam, kaip ir Ramučiui, nereikėtų 
slapstytis. Ėmiau mankštintis kaip karei
vinėse, nes visą laiką sėdėti nejudant ne
sveika. Sykį atėjo Gelbėta ir atnešė Malo
nes raštelį, pranešantį, kad aš naktį neatei
čiau, nes rusai prie kelio jau surengė parti
zanams pasalą ir visus, einančius ar nešan
čius partizanams maistą, tikrina. Vakar ru
sai ir partizanai susišaudė.

Praėjo vasara.
Prasidėjo lapkritis, tapo šalta ir drėgna, 

aš vėl persikrausčiau į daržinę ir lindėjau 
šiauduose. Antras Kalėdas praleidau vie
nas. Gelbėta atnešė šventinio maisto, nepa
miršo ir buteliuko degtinės. Pakeliui pas 
kitą ūkininką Ramutis man parodė slėptu
vę, kurioje aš prireikus privalau slėptis. Jau 
dvi dienas sėdžiu šiuose pelėkautuose, virš 
manęs vaikšto žmonės, juokiasi ir džiau
giasi, nežino, kad apačioje kažkas sėdi ir

verkia. Taip ir sutikau naujus 1946-uosius 
metus. Ramutis pervedė mane į naują butą 
miške, kartu pagriebė keletą kūlių šiaudų. 
Miške jis pakėlė dvi eglutes, ir atsivėrė an
ga, į kurią aš nusileidau ir paėmiau iš jo 
šiaudų kūlį. Bunkeris buvo tvirtai įrengtas, 
bet gyventi nepritaikytas. Į jį persikėliau 
1946 metų sausio 8-ąją. Kitą dieną Kantras 
ir Gelbėta man atnešė maisto atsargų, žiba
linę lempą, vėliau aš, kaip muzikantas, pasi
dariau smuiką, stygas įtempiau iš skarma
lų. Taip praėjo sausis. Ėjau pas Gelbėtą 
maisto produktų ir parsinešiau kanistrą 
vandens. Vėliau pasidariau lūpinę armoni
kėlę. Atėjol946 metų pavasaris. Sutemus 
pasiimu indus ir per mišką einu pas Gelbėtą 
maisto produktų. 1946 m. birželio 30 d. 
paskutinį kartą iš Gelbėtos rankų gavau 
puodynę karštos sriubos, paskutinį kartą 
praleidau miško bunkeryje.

II dalis
Kartą išėjęs maisto produktų miške su

tikau Ramutį su kažkokiais trimis kariš
kiais. Visiems padaviau ranką. Iš trijų lie
tuvių partizanų vieną pažinau: su juo prieš 
metus dvi paras praleidau miško bunkeryje 
ir išgėriau butelį vyno. Partizanai užjautė, 
kad aš vienas, ir pakvietė eiti kartu. Apie 
tai anksčiau negalvojau ir jų pasiūlymas 
man buvo netikėtas. Nežinojau, kaip jie 
gyvena, tik kiekvieną kartą susitikus Gel
bėta man pranešdavo, jog ten nukovė tris 
.partizanus, ten žuvo keturi partizanai ir t.t.
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Man jau įgriso vienam tarp byrančių sienų, 
maisto produktų trūko, ir aš norėjau būti 
žmogumi. Šie trys vyrai padarė man gerą 
įspūdį. Pagalvojęs pasakiau, kad eisiu su 
jais. Paklausus, ar galiu eiti rytoj, nes man 
reikia kai ką surankioti, partizanai sutiko 
ir pasakė, kad manęs į bunkerį ateis rytoj. 
Iš džiaugsmo vos nesustojo širdis. Du 
partizanai pasuko viena kryptimi, o trečias 
su Ramučiu nuėjo pasižiūrėti bunkerio, 
kuriame slepiuosi. Aš gi nuėjau į sutartą su 
Gelbėta vietą gauti maisto produktų. Parti
zanai paliko man pirmąją dovaną - maišelį 
žemuogių.

Susitikęs su Gelbėta pasakiau, kad tu
riu paslaptį, kurios niekam negaliu išduo
ti. Galbūt paskutinį kartą gaunu iš jos 
maisto. Gelbėta man buvo kaip motina, ji 
ne tik dvejus metus aprūpindavo mane 
maistu, bet dėl manęs išgyveno ir statė sa
ve į pavojų. Pavakare atnešiau Gelbėtai 
atsisveikinimo dovaną - puody nę uogų. 
Grįžęs prie bunkerio radau savo naujuo
sius draugus. Buvo sunku atvirai pasikal
bėti, nes mažai mokėjau lietuviškų žodžių. 
Vienas partizanas truputį mokėjo vokiškai, 
nes gimnazijoje mokėsi vokiečių kalbos. 
Nusileidau į bunkerį, susirinkau savo daik
tus ir amžinai atsisveikinau su savuoju 
kapu. Nuėjome prie upelio. Ten apsirengiau 
švariais baltiniais ir apsivilkau naujus dra
bužius. Įėjome į didelį pušyną, ir aš pasi
baisėjau, kai partizanai ėmė leistis į bunkerį 
po didelės pušies šaknimis, ir man vėl 
bunkeryje teks pradėti tą patį gyvenimą, 
kurio norėjau išvengti. Ši patalpa buvo vi
sai kitokia. Joje buvo požeminės perėjos, 
tualetas, toliau įėjimas į kambarėlį su kė

dėmis ir stalu. Sienos nišoje stovėjo dvi 
lovos. Laipteliu žemiau - dar dar vienas 
toks pat kambarėlis su dviem lovomis. Čia 
buvo rašomoji mašinėlė, akordeonas, kulko
svaidžių, automatų, knygų ir literatūros.

Taigi, aš esu pas partizanus, kovotojas 
su komunizmu ir amžinais priešais - rusais. 
O varge, jeigu jie mus čia rastų!

Mūsų požeminį kambarį apšviečia 
žibalinė lempa, o viršuje auga didelės eglės 
ir pušys. Šviesoje partizanai apžiūrėjo ma
ne ir pristatė. Tai buvo trys broliai: 21-rių 
Povilas, 22-jų Justinas ir 23 metų Jonas. 
Savo tikrąsias pavardes jie pakeitė slapy
vardžiais ir dabar vadinosi Bitinu, Žvirbliu, 
Anupru. Bitinas neblogai kalbėjo vokiškai, 
paprastais žodžiais vertė mano pašneke
sius apie savo ankstesnį ir dabartinį gyve
nimą ir ypač apie mano tėvynę, kuria jie 
labai domėjosi.

Apie bunkerio buvimo vietą niekas 
pasaulyje neturi žinoti. Žino tik du trys 
patikimi žmonės. Už partizanų išdavimą 
rusai labai dosniai atlygina: už kiekvieną 
išduotą partizaną moka po šešis tūkstan
čius rublių. Mes brangūs, bet pavojingi.

Man reikia aprašyti abu savo draugus - 
Bitiną ir Žvirblį: abu drąsūs, visada žvitrių 
akių Tai partizanai, arba banditai, kaip juos 
kai kas vadina, su ginklu rankose kovo
jantys su rusais ir komunistų valdžia, žmo
nės, kurie atsisako dirbti svetimai valdžiai, 
kurie šiuo metu gyvena be jokių doku
mentų, neregistruoti, apie juos nė viena 
valstybinė įstaiga negali suteikti jokių ži
nių, žmonės, karo išvaryti iš savo tėvynės, 
be pavardės, be tėviškės, be namų.

(Tęsinys kitame MP numeryje)
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In memoriam
Atsisveikinant su Juozu Sklmblrausku

AtfA Konstantinas Pocius

Štai ir vėl mirties Angelas aplanko mū
sų koloniją, pasiimdamas taurų, susipra
tusį lietuvį.

A+A Juozas Skimbirauskas gimė 1916 
m. lapkričio 20 d. Kybartuose. Ten jis augo 
ir mokėsi. Tarnavo Lietuvos kariuomenėje, 
užsitarnaudamas puskarininkio laipsnį. 
Raudonajam slibinui užimant Lietuvą, 
Skimbirauskų šeima pasitraukė į Vokietiją 
su viltimi greitai sugrįšti atgal į Lietuvą.

Po karo Regensburg’o stovykloje Juozas 
pasirinko gyvenimo draugę Onutę ir ją 
vedė. Scheinfeld’e Juozas dainavo lietuvių 
chore ir ir šoko tautinių šokių grupėje. 
Susilaukė sūnaus Arūno.

Vėliau emigravo į Australiją. Pagal 
darbo sutartį dirbo Perth’e. Perth’e susi
laukė antrojo sūnaus Gajaus. Persikėlęs į 
Melbourną dirbo statyboje. Čia jau gimė 
dukrytė Jūratė. Vaikus augino lietuviškoje 
dvasioje.

Juozas mėgo dainą ir giesmę, bet širdis 
linko daugiau prie giesmės. Jis pirmas 
subūrė Melbourne parapijos chorą ir ilgus 
metus ėjo choro pirmininko pareigas, su- 
ruošdamas religinius koncertus, geguži
nes ir balius. Parapijos choras gastroliavo 
po Tasmaniją Adelaidę ir La Trobe Valley. 
Ir šiandien tau, Juozai, parapijos choras 
gieda tavo taip mėgiamas giesmes.

Juozas ilgus metus sirgo. Namuose jį 
slaugė žmona Onutė. Šių metų rugpjūčio 
29 d. po staigaus kraujo išsiliejimo ant 
smegenų, iškeliavo amžinybėn.

Gedulingas šv. Mišias atnašavo mūsų 
klebonas Egidijus Arnašius. Skaitymus 
atliko ir auką nešė anūkai.

Visų anūkų vardu atsisveikino anūkas

Padėka
Mylimam vyrui ir tėvui Juozui Perllbachul mirus, reiškiame didelę 

padėką visiems draugams ir pažįstamiems, pareiškusiems užuojautą žodžiu, raštu ir 
spaudoje, giminėms, suvažiavusiems iš Brisbanės ir Melboumo, suteikusiems mums 
dvasinę paramą, taip pat iš Lietuvos pareiškusiems užuojautą. Dėkojame visiems už 
gėles, kurios papuošė Valionio kapą, Canbcrros lietuviams, taip gausiai susirinkusiems 
bažnyčioje ir palydėjusiems į kapus.

Didelė padėka Fr. Tony Frey už lankymą ligoninėje, už aukotas laidotuvių šv. Mišias 
ir maldas kapuose. Ypač dėkojam p. Viktorui Martišiui, Canberros Lietuvių Ben
druomenės Sąjungos pirmininkui už tartą atsisveikinimo žodį bažnyčioje ir dr. 
Algimantui Kabailai už nekrologą, įdėtą spaudoje, už visų nuoširdumą ir paramą.

Nuoširdi padėka visiems, supratusiems mus ir užjautusiems skausmo bei liūdesio 
valandoje.

Elena Periibachienė, dukros Dalia ir Vida

Pagerbdama

A 4? A Broniaus Stašlonio
atminimą, aukoju “Mūsų Pastogei” $20.

Nata Liutikaitė

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga gavo $2000 auką iš a.a.
Broniaus Stašlonio šeimos, jo testamento vykdytojų.

Iškilus Australijos lietuvių visuomenininkas ir buvęs ilgametis “Mūsų Pasto
gės” administratorius paskyrė šią sumą “Mūsų Pastogei” savo testamente.

LBSS Valdyba nuoširdžiai dėkoja Velionio testamento vykdytojams ir liū
desyje likusiai jo šeimai.

Vytautas Patašius
LB Spaudos Sąjungos V-bos pirmininkas

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 
Funerals of Distinction

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 
Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Andrius. Žentas Denis Liubinas perskaitė 
atsisveikinimo laišką vaikų - Arūno, Gajaus 
ir Jūratės - vardu. Atsisveikindama draugų, 
savo ir savo šeimos vardu, A.Žemaitienė 
išreiškė gilią užuojautą mylimai žmonai 
Onutei, sūnums Arūnui, Gajui ir Jūratei su 
šeimomis.

Juozas palaidotas Eltham kapinėse, kur 
sugiedotas Lietuvos Himnas. Šermenys vy
ko Lietuvių Klube. Juozas paliko giliam 
liūdesy žmoną Onutę, mielus vaikus ir 
anūkus.

Mielas Juozai, nesakysiu tau sudie, bet 
iki pasimatymo... Ilsėkis Viešpaties ra
mybėje.

A.Žemaitienė

Rugsėjo 1 d. “North Eastern Community” 
ligoninėje eidamas 90-uosius metus mirė a. a. 
Konstantinas Pocius.

Konstantinas gimė gruodžio 28 dieną 
Vainute, Tauragės apskrityje, ūkininkų 
šeimoje, kurioje augo du broliai ir viena se
suo. Kostas augo sunkiose sąlygose. Kai 
jam buvo penkeri, mirė tėvas. Jis buvo 
jauniausias sūnus. Kartu su kitais vaikais 
turėjo daug prisidėti prie ūkio darbų. Nežiū
rint to, Kostukas uoliai mokėsi, baigė pra
džios mokyklą ir Švėkšnos gimnaziją. Pa
sižymėjo savo ryžtingumu ir darbštumu, nors 
vienu metu su draugu žadėjo apleisti gim
naziją ir bandyti savo laimę gastroliuojant 
su gitara po gretimas apylinkes. Bet moti
na griežtai pasipriešino šiai avantiūristinei 
idėjai. Su laiku Kostas įstojo į Prekybos Ins
titutą Klaipėdoje, kurį baigė 1934 metais.

Tais pačiais metais baigė Karo Mokyklą, 
įsigydamas leitenanto laipsnį.

Tarnaudamas Lietuvos Banke Klaipėdoje, 
Konstantinas susipažino su Kazimiera Jasiu- 
kevičiute, gimusia Petrapilyje, o augusią 
Subačiuje. Ji tuo metu dirbo Klaipėdoje. Jie 
apsivedė 1936 m., o 1939 m. susilaukė sūnaus 
Romualdo.

Neužilgo persikėlė dirbti į Marijampolę. 
Vėliau Konstantinas buvo paskirtas banko 
direktoriumi Lazdijuose, dar vėliau - banko 
ir kooperatyvo direktoriumi Tauragėje. Jis 
mokėjo vokiečių ir anglų kalbas.

Deja, užėjus karui, visi Nepriklausomos 
Lietuvos metų pasiekimai buvo nublokšti. 
Sovietų Rusijai vėl užimant Lietuvą, kaip ir 
daugeliui kitų tautiečių, teko apleisti tėvy
nę, palikti gimines bei artimuosius ir bėgti 
nežinion.

Vokietijoje, po karo, Konstantinas Pocius 
buvo paskirtas trijų lagerių: Husum, Flens
burg ir Itzehoe komendantu. Tuo pačiu metu 
jis dirbo UNRRA’os admininstracijoje.

1949 m. vasario mėn. Konstantinas su 
šeima laivu “Nea Heilas” atplaukė į Austra
liją. Pradžioje, kartu su kitais atvykusiais į 
naują kraštą. Pocių šeima tavo apgyvendin
ta Bonegilloje. Kaip tuo metu buvo įprasta, 
dviejų metų darbo sutartį atliko Pietų Aus
tralijos ’’Harbours Board” skyriuje. Kons
tantinas dirbo įvairiausius darbus: buvo 
virėjas, duobkasys bei sargas. Netrukus šei
ma persikėlė į Adelaidę, kur kūrėsi lietuvių 
kolonija Pradžioje apsigyveno Nailsvvorth 
priemiestyje. Vėliau nusipirko nuosavą namą 
Hyde Park priemiestyje.

Baigęs privalomą darbo sutartį Konstan
tinas Pocius dešimt metų išdirbo su M.T.T. 
kaip tramvajų ir autobusų konduktorius bei 
vairuotojas. Laikinai net bandė bizniauti 
krautuvėlėje “Delicatessen”.

Daug metų dirbo kaip “Hansa" agentas 
Adelaidėje, siųsdamas siuntinius į Lietuvą.

Po įvairiausių darbų Kostas įstojo į 
“Public Service” valdišką darbą. Kurį laiką 
kaip vyriausias sandėlininkas ( head store
man) dirbo “Hospitals Department”, o vėliau 
perėjo į “Motor Vehicles Department.” Ten, 
kaip buhalteris / kasininkas, dirbo, kol išėjo į 
pensiją. Kaip pensininkas su žmona šiek tiek 
pakeliavo. Aplankė gimines ir draugus Lie
tuvoje bei kitur. Daug laiko praleido su 
anūkais (kurie gerai kalba lietuviškai) ir 
draugais.

Nuo pat atvažiavimo į Adelaidę Konstan
tinas Pocius įsitraukė į lietuvišką veiklą 
negailėdamas savo laiko, paramos ar patir
ties. Daug metų išdirbo kaip Adelaidės Lietu
vių Sąjungos iždininkas, buvo Lietuvių 
Dienų Komiteto narys, Bibliotekos vedėjas 
bei Revizijos Komisijos narys. Taip pat daug 
metų dainavo lietuvių chore “Lituania”.

Konstantinas Pocius visus visuomeni
nius darbus atlikdavo kruopščiai ir atsakingai 
Niekad savęs nestatė į pirmas eiles, nciškojo 
garbės, nelaukė aplodismentų. Jo kilni, dosni, 
savitai uždara, švelniai stipri asmenybė buvo 
švytintis pavyzdys.

1989 m. rugpjūčio mėn. mirus žmonai 
Kazimierai Kostas liko vienas savarankiškai-

Konstantinas Pocius

gyventi savo namuose, Fullarton priemiesty
je. Nežiūrint prastos prognozės, jis buvo 
laimingai atsigavęs po skilvio vėžio opera
cijos. Daug metų sveikai išsilaikius, jį užtiko 
prostatos vėžys. Su laiku darėsi sunkiau ir 
sunkiau, nors visapusiškai padėjo šeimos 
nariai. Pagaliau 1999m. jis persikėlė į Pa- 
baltiečių Namus (Baltic Homes Hostel). Ten 
patogiai gyveno. Buvo žvalus ir aplanky
davo arti gyvenančią sūnaus Romo, anūko 
Lino šeimas, bei retėjančias draugų gretas. 
Kostui didelis džiaugsmas buvo sulaukti 
proanūkėlio Aido. Deją atšventus Aiduko 
pirmąjį gimtadienį, akivaizdžiai susilpnėjo jo 
sveikata ir teko atsigulti į Burnside ligoninę. 
Sugrįžęs neilgam į hostelį. vėl atsigulė į North 
Eastern Community ligoninę.

Kostas buvo apdovanotas sūnumi, kuris 
jį gerbė ir labai mylėjo bei nenuilstamai visa
pusiškai padėjo. Taip pat anūkai - Linas ir 
Danielė. Jie intuityviai iš anksto artimųjų tar
pe norėjo atšvęsti Konstantino 90 metų 
sukaktį. Jam tai buvo didelis džiaugsmas, 
pasididžiavimas ir paguoda.

Mylimas tėvelis, uošvis, diedukas ir pro
senelis buvo šeimos narių ir draugų lanko
mas ligoninėje. Norėdama aplankyti dieduką 
net dviem savaitėms atskrido užsienyje 
gyvenanti anūkė Danielė. Jaudinantį atsisvei
kinimo ir padėkos laišką parašė Samuel 
Jarvis, Danielės vyras. Visa tai jam suteikė 
paguodos. Išgulėjęs nepilnas tris savaites šio
je ligoninėje, ramiai mirė.

A+A Konstantino Pociaus laidotuvės 
prasidėjo rugsėjo 5 d. rytą Šv. Kazimiero 
bažnyčioje. Kun. J. Petraitis aukojo gedu
lingas šv. Mišias. Dalyvavo didelis būrys 
tautiečių bei australų draugų. Atsisveikinimo 
kalbą lietuvių ir anglų kalbomis tarėjo marti 
Lidija Šimkutė-Pocienė. Adelaidės Lietuvių 
Sąjungos vardu atsisveikino Donatas Dunda, 
ALB Adelaidės Apylinkės vardu - Vytas 
Pampas ir draugų vardu - Janina Vhbolienė.

Velionis buvo palydėtas į Centennial Park 
kapines ir palaidotas šalia žmonos. Kun. 
Petraičiui sukalbėjus gedulo maldas, buvo 
sugiedotas, kaip įprasta, Viešpaties Angelas. 
Pabaigai nuskambėjo Lietuvos Himnas.

Pasibaigus apeigoms, visi buvo pakviesti 
į Lietuvių Namus gedulingiems pietums. 
Susirinko didelis būrys žmonių. Vaišių metu 
žodį tarė Genovaitė Vasiliauskienė ir a.a. 
Kosto sūnus Romas.

Liūdesyje liko sūnus Romas, marti Lidiją 
anūkas Linas su žmona Audra, anūkė Danielė 
su vyru Samuel, proanūkas Aidas, giminė, 
draugai ir artimieji Lietuvoje. Australijoje bei 
kitur išblaškyti po karo.

Ilsėkis ramybėje mūsų tėveli, seneli ir 
proseneli, kuris guli mirties paslaptyje. 
Mums, likusiesiems, gal teks prisiliesti, jei 
ir neatrasti jos reikšmę, jei pajėgsime ieškoti 
ją gyvenimo širdyje.

Vietoje gėlių buvo pageidauta aukoti kun. 
H. Šulco Lietuvos Benamių jaunimo fondui.

Lidija Šimkutė-Pocienė
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Pagerbsime a.a.B.Brazdžionį
Geelongo lietuvių senjorų skautų “Židinys” š.m. spalio 6 dieną (sekmadienį), 

1 vai. po pietų, Geelongo Lietuvių Namuose. Pettitt Park, ruošia a.a. poeto Bernardo 
Brazdžionio pagerbimą.

PROGRAMOJE:

Paskaita apie a.a. poetą Bernardą Brazdžionį. Seks jo poezijos skaitymas 
(išgirsite kelis įdomius eilėraščius).

Mūsų nuomone, poetas B.Brazdžionis - vienas iškiliausių Lietuvos poetų, jį 
galima lyginti su Maironiu bei Vincu Kudirka.

Po programos - smorgasbord pietūs. Kaina - $6, įskaitant kavą ir pyragus. Tad 
kviečiame visus Geelongo, Melbourne bei apylinkių lietuvius į šį pobūvį apsilankyti 
ir pagerbti mūsų garsųjį poetą. Geelongo “Židinio” Vadovybė

| Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija | 

ruošia metinę kugelinę - vėdarinę 
sekmadienį, spalio 6 dieną, 1 vai. po pietų 

Lietuvių Sodyboje, 23 Laurina Avenue, Engadine.

Visus tautiečius - iš toli ir arti - maloniai kviečiame apsilankyti. Pavaišinsime ■ 
. skaniais vėdarais, pyragais ir kavute. Laukiame visų.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, NSW 2200 

Tel.: (02) 9708 1414 
Fax.: (02) 9796 4962 

E-mail: slc@lithuanianclub.org.au 
www.lithuanianclub.org.au

Sydnėjaus Lietuvių Klubas kviečia visus narius ir jų svečius 
lankytis savo Klube.

DARBO LAIKAS:
Savaitės dienomis Lietuvių Klubas atidarytas nuo 5.00 vai. 
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai.
Uždarytas tik antradieniais.

Virtuvė Pas Aldoną”dirba

• šeštadieniais nuo 12.30 iki 8.00 vai. vakaro ir
• sekmadieniais nuo 12.30 iki 6.00 vai. vakaro.
Kviečiame visus lankytis ir ragauti naujos ir energingos virėjos - Aldonos 
patiekalus.

Kviečiame į muzikos ir poezijos popietę

“meilės laiškai , kuri Lietuvių Klube įvyks

PRANEŠIMAS
Lietuvių Kooperatinė 

Kredito Draugija 
“Talka” 

2002 m. spalio 5 d. 
šeštadienį, 2.00 vai. 
Lietuvių Namuose 
44 Errol Street, 

North Melbourne 
šaukia:

METINĮ
SUSIRINKIMĄ

DARBOTVARKE:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Balsavimo komisijos sudarymas.
3.2001 nKtiniosusirinkimo protokolas.
4. Pranešimai:

Veiklos
Atskaitomybės
Statutinis
Auditorių

5. Pranešimų diskusijos ir tvirtinimas.
6. Vikįbos rinkimai (renkami 3 nariai).
7. Auditorių patvirtinimas.
8. Valdybos atlyginimų nustatymas.
9. Pelno paskirstymas.
10. Sumanymai ir pasiūlymai.
11. Susirinkimo uždarymas.

Metines ataskaitas galima gauti 
visose TALKOS įstaigose ir 

susirinkimo metu.

Choras “Daina” kviečia visus į 
kitonišką įdomią

muzikos ir dainos 
popietę,

kuri įvyks sekmadienį, spalio 27 
dieną, 2 vai. po pietų Sydnėjaus 
Lietuvių Klube, Bankstowne.

Choras “Daina”

Lietuva per 
Australijos TV

Well Connected Travel Pty. Ltd. 
praneša, kad jų dėka Lietuvą aplankė 
filmavimo grupė iš NSW devinto televizijos 
kanalo (Nine Network). Grupė lankėsi 
Vilniuje ir Trakuose š.m. liepos mėnesį. 
Tikslas - pristatyti Lietuvą Australijos TV 
žiūrovams.

Sis filmas apie Lietuvą (Vilnius ir 
Trakai) bus rodomas per Channel 9, 
GETAWAY programos metu, 
ketvirtadienį, šių metų lapkričio 7 
dieną.

Rytinėse Australijos valstijose 
GETAWAY programa prasideda 7.30 vai. 
vakaro. Well Connected Travel Pty. Ltd. 
organizuoja keliones į Lietuvą.

Kreiptis tel.: (02) 9975 2335 arba e-mail 
info@wctravel.com.au

Pašto adresas: Suite 3/11-13 The 
Centre, Forestville, NSW 2087.

Dėmesio Sydnėjaus lietuviams!
ALB Sydnėjaus Apylinkės metinis susirinkimas įvyks sekmadienį, spalio 13 d.

1.30 vai po pietų Sydnėjaus Lietuvių Klube, Bankstowne.
Dienotvarkėje:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Pirmininkaujančio rinkimai.
3. Valdybos pirmininko pranešimas.
4. Valdybos iždininko pranešimas.
5. ALB Krašto Tarybos atstovų rinkimas.
6. SLIC’o (Sydney Lithuanian Information Centre) pranešimas.
7. Einamieji reikalai.

Kviečiame ir raginame visus Sydnėjaus lietuvius gausiai dalyvauti. Jeigu nustatytu 
laiku nebus kvorumo, susirinkimas teisėtai bus pradėtas 30 min. vėliau.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Soc. Globos D-jos metinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, spalio 20 d., 2 vak p.p. Lietuvių Klube, Bankstowne. Šiame susirinkime 
bus renkama nauja Vildyba. Kviečiame visas D-jos nares ir prijaučiančias kuo skaitlingiau 
dalyvauti. Bus renkamas nario mokestis ir priimamos naujos narės. Po susirinkimo vaišinsimės 
kavute, pyragais ir pabendrausime. SLMSGD-jos Valdyba

sekmadienį, rugsėjo 29 dieną, 2.30 vai. po pietų.
Išgirsite lietuvių ir pasaulio klasikų šedevrus, 
kuriuos atliks:

tenoras Antanas Zakarauskas (žiūr. nuo
trauką kairėje)
pianistas Justinas Ankus 
skaitovas Aurelijus Šliavas

Bilieto kaina - $10.
Nepraleiskite nepakartojamos progos.
Lauksime Jūsų visų!

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Dėl Pasaulio sporto veteranų žaidynių
Š.m. spalio 6 dieną (sekmadienį), 5 vai. vakare MCG stadione Melbourne įvyks Pasaulio 

sporto veteranų žaidynių (World Masters Games) atidarymas. Į šias varžybas iš Lietuvos 
planuoja atvykti iki 220 dalyvių ir svečių.

Kviečiame visus Australijoje gyvenančius lietuvius atvykti į žaidynių atidarymą bei 
varžybas ir paremti Lietuvos sporto veteranų komandą.

Andrius Žilinskas, LR Garbės konsulas Melbourne

Maironio 70 metų mirties minėjimas
Poeto Maironio (Jono Mačiulio) 70-osios mirties metinės bus pažymėtos 

specialiu minėjimu, kurį ruošia Sydnėjaus Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija.
Minėjimas įvyks sekmadienį, rugsėjo 22 dieną, 1.30 vai. po pietų Lietuvių 

Klube Bankstowne.
Programoje dalyvauja mums artimi ir mieli svečiai iš Lietuvos:

paskaita: aktorius Aurelijus Šliavas
solo dainos: tenoras Antanas Zakarauskas
taip pat vietiniai dainininkai ir deklamatoriai,

kurie išpildys Maironio kūrybos dainas ir deklamuos jo eilėraščius.
Maloniai kviečiame Sydnėjaus ir apylinkių tautiečius apsilankyti minėjime.

Įėjimas nemokamas. Katalikų Kultūros Draugija
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Prenumerata metams $65. Užsienyje oro paštu - $140.00. N .Zelandijoje oro paštu $115.00. 

Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.
Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis. 

Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.
Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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