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Sydnėjiškiai Australijos Alpėse

Sydnėjiškis Vincas Binkis, aplankęs savo brolius Lietuvoje, negalėjo jų įtikinti, kad 
Australijoje sniego iškrenta daugiau nei Lietuvoje. Jurgio Liutiko nuotraukoje, dary
toje rugpjūčio vidury, iš kairės: Dimitrijus Kraucevičius (Jumbo), Birutė Aleknaitė 
ir Vincas Binkis slidinėja Australijos Alpėse.

Bakams Lietuvos įvykių apžvalga

Nebetiki 
Vyriausybės 

gebėjimu 
tvarkyti žemės 

ūkį
ELTA. Liberalų ir 

centro sąjungos (LiCS) 
pirm, pirmasis pava

duotojas, parlamentaras Kęstutis Glaveckas 
mano, kad valdančioji dauguma nesugeba 
ir nežino, kaip spręsti žemės ūkio prob
lemas. Eltai jis sakė, kad neįvykdytos re
formos padariniai jau atsispindi grūdų 
supirkimo kainose, kurios aiškiai netenkina 
žemdirbių lūkesčių ir neleis jiems padengti 
gamybos kaštų. Jo nuomone, Lietuvos žem
dirbiai netiki, kad Algirdo Brazausko vado
vaujama Socialdemokratų partija sugebėtų 
pakeisti padėtį žemės ūkyje.

“Valstybės kišimasis į žemės Ūlą bei ne
įvykdyta žemės ūkio reforma padėtį daro 
beviltišką, todėl ne tik daugelis žemdir
bių, bet jau ir Dievas netiki, kad A. Bra
zauskas padarys tvarką žemės ūkyje ”, - 
teigė K. Glaveckas. Jis apgailestauja, kad 
dabartinė Vyriausybė niekaip nesugeba per
tvarkyti ydingos ir nešiuolaikiškos žemės 
ūkio administravimo sistemos. “Dabartinė 
Žemės ūkio ministerijos darbo politika ne
daug pasikeitė nuo tų laikų, kai turėjome 
kolūkius”, - sakė jis.

Jo nuomone, pagrindiniais žemės ūkio 
administravimo modeliais iki šiol išlieka 
įvairūs suvaržymai norint laisvai prekiauti 
žemės ūkio paskirties žeme, leidimai, kvo
tos, reguliavimai ir kiti biurokratiniai spren
dimai. K. Glavecko teigimu, būtent dideli 
suvaržymai ir dažni administraciniai regu

liavimai didina korupciją žemės ūkio srityje. 
Kaip vieną iš būdų gerinti padėtį žemės 
ūkyje parlamentaras nurodė būtinybę kuo 
greičiau sukurti prekybos žemės ūkio pro
duktais ateities sandorių sistemą.

Liberalų ir centro sąjungos įsitikinimu, 
Lietuvos vadovai kuo greičiau turi imtis vi
sų įmanomų priemonių ir pakeisti neskaid
rią Europos Sąjungos paramos skirstymo 
sistemą. “Kyšiais ir savivale pagrįsta siste
ma negali užtikrinti efektyvaus iš Europos 
Sąjungos gaunamų lėšų panaudojimo ”, - 
sakė K. Glaveckas. Jis mano, kad esant se
nai sistemai naujo Nacionalinės mokėjimo 
agentūros vadovo paskyrimas gali nieko 
nepakeisti ir nesumažinti iki šiol buvusio 
piktnaudžiavimo.

Žalieji reikalauja Klaipėdos 
apskrities vadovų atsistatydinimo

ELTA Rugpjūčio 14 d. prie Klaipėdos 
apskrities viršininko administracijos vyku
sioje protesto akcijoje jos organizatoriai ir 
dalyviai - ekologinis klubas “Žvejonė” ir 
Lietuvos žaliųjų judėjimas - reikalavo atsi
statydinti pareigūnus, atsakingus už žemės 
dalybas pajūryje.

Ekologinio klubo “Žvejonė” ir Lietuvos 
žaliųjų judėjimo atstovai tvirtino jau ne 
pirmus metus bandą atkreipti dėmesį į ne
teisėtas pajūrio žemių dalybas. Jų tvirtini
mu, Klaipėdos apskrities viršininko admi
nistracija, neturėdama teisės ir pažeisdama 
Lietuvos įstatymus, kaip kompensaciją už 
turėtą žemę skirstė pajūrio zonos rekreaci
nius miškus individualiai statybai bei 
infrastruktūros objektams.

Protesto akcijos dalyviai priminė, jog 
dar 2001 metų vasario mėnesį jie buvo
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Lietuviai kariai -
Irake tarnaujantys Lietuvos kariai yra 

saugūs, kiek tai įmanoma tokiomis sąly
gomis. Tai pareiškė kariuomenės vadas 
generolas majoras Jonas Kronkaitis, grįžęs 
iš Irako. Ten jis praėjusią savaitę aplankė 
43-ių lietuvių būrį. Britų divizijoje kartu su 
danais tarnaujantys lietuviai kariai tarnaus 
dar 2 mėnesius.

J.Kronkaičio ir jo padėjėjo majoro Al
manto Leikos kelionė į Iraką kartu su Da
nijos kariuomenės vadovybe buvo įslap
tinta. Neskelbti apie vizitą prašė danai - 
tokia yra doktrina. Danijos ir Lietuvos ka
riuomenių vadai nuskrido į Kuveitą, o iš 
ten keliavo į Iraką. Po šalį važinėjo šarvuo
tais visureigiais. lydimais ginkluotos palydos.

Kelionė į vieną pusę iki bazės užtruko dau
giau kaip 5 valandas. “Kadgeriau įsivaiz
duotumėte, galiu pasakyti, kad kari ai, kurie 
stovi prie kulkosvaidžių, dėvi pirštines, kad 
nenudegtų rankų nuo saulėje įkaitusio 
metalo", - pasakojo kariuomenės vadas.

Pasak J.Kronkaičio, įspūdis pranoko 
lūkesčius: “Prisimenu karą Vietname, kur 
teko dalyvauti. Ten visa brigada neturėjo 
tiek įrangos, kiek čia turi vienas batalionas. 
Danai tikrai išleidžia daug pinigų savo 
kariams aprūpinti ”. Kiekvienoje palapinė
je veikia kondicionieriai, viduje palaikantys 
apie 25 laipsnių temperatūrą. Nors Irake la
bai trūksta vandens, ypač geriamojo, kariai 
jo turi pakankamai, gali kiek nori pliuš
kentis dušuose. Vanduo perkamas ir vietoje, 
ir atvežamas iš Danijos.

43 lietuviai kariai, tarp kurių yra ir 17 
šauktinių, savanoriškai išvykusių į taikos 
įvedimo misiją Irake, yra įsikūrę netoli 
Kurna miesto. Jų bazė įrengta dykumoje. 
Kol kas visi gyvena palapinėse, tačiau ar
timiausiu metu turėtų persikelti į iš meta
linių konteinerių padarytus būstus. Ten 
bus ir dušai su tualetais. Dabar šie civilizuo
ti patogumai yra pakankamai toli - kol nu
eini ir sugrįžti vėl, visas būni šlapias nuo 
prakaito ir nori į tualetą. Visa tai išbandė ir 
J.Kronkaitis su A.Leika. Jie vieną naktį ten 
nakvojo kartu su kariais. “Šiaip tai palapi
nėse neblogai, tik mums bebūnant sugedo 
kondicionierius, tad teko pajusti, kąreiškia 
tenykštis karštis. Dieną jis siekia per 60 
laipsnių, o naktimis atvėsta gal iki 35 laips
nių. įsivaizduokite, kad jums reikėtų miego
ti pirtyje ”, - sakė kariuomenės vadas.

J.Kronkaitis pasidžiaugė, kad dykumoje 
įrengta bazė, kurioje kartu su danais gyve
na lietuviai, labai gerai apsaugota 4 metrų 
aukščio ir 2 metrų pločio neperšaunama iš 
metalo, tinklo ir žemių pastatyta siena, prieš 
kurią dar yra priraizgyta vielų. Kampuose 
įrengti sargybos bokšteliai su specialia 
stebėjimo įranga. “Tai tikra tvirtovė. Visi 
juokaudami vadina ją Kinų siena. Jos ne
įveikia nė granatsvaidžiai. įsitikinau, kad 
čia kariams tikrai saugu. Juolab kad kol 
kas Irake nėra tokių pajėgų, kurios ją ga
lėtų įveikti”, - sakė jis.

Netoli bazės esančiame regione tebėra 
neramu, vyksta demonstracijos, rengiamos 
riaušės. Lietuviams tenka jas malšinti. Jie 
patruliuoja šioje vietovėje, tikrina automo
bilius, bendrauja su vietiniais, stebi, kas 
vyksta. Situaciją stebi ir britų bei danų

Irako dykumoje

žvalgyba. Kariuomenės vadas prognozuo
ja, kad ateityje didžiausią grėsmę ims kelti 
sprogmenys.

Lietuviai, kaip ir kitų šalių kariai, patru
liavimo metu dėvi specialias liemenes, ap
saugančias nuo snaiperių šūvių. Iki šiol nė 
vienas lietuvis nebuvo sužeistas, niekas 
nepatyrė jokių traumų.

Ginklo naudojimas labai ribojamas: pa
grindinis principas - jo griebtis leidžiama 
tik tada, kai karių ar jų sąjungininkų gy
vybei gresia pavojus. “Norime įtikinti ira
kiečius, kad tai - ne okupacinė kariuome
nė, o atvykusi palaikyti tvarkos”, - aiškino 
kariuomenės vadas.

Daugelis karių per kelis mėnesius nu
metė po 10 ir daugiau kilogramų svorio. 
“Aklimatizacija tame klimate nėra lengva. 
Pradžioje kasdien tenka išgerti po 12 litrų 
vandens. Ir ne bet kokio, o labai neskanaus: 
su druska ir cukrumi. Tik taip įmanoma at
statyti druskų, kurias prarandi prakaituo
damas, balansą. Vėliau galima gerti kiek 
mažiau", - pasakojo ALeika.

Iš pradžių kariams buvo sunku priprasti 
ir prie maisto. Jis gabenamas iš Danijos, 
tačiau kadangi tokiame karštyje sunku iš
laikyti šviežias daržoves, kitus greitai gen
dančius produktus, teko įprasti maitintis 
daugiausiai makaronais ir ryžiais. “Kariai 
labiausiai pasiilgo lašinių, bulvinių blynų 
ir duonos”, - sakė majoras, lauktuvių mū
siškiams gabenęs juodos duonos.

Kariuomenės vadas tikėjosi sulaukti iš 
karių skundų, tačiau, priešingai, visi atrodė 
patenkinti, linksmi, nusiteikę entuziastingai 
dirbti. Matyt, tam turi įtakos geras fizinis 
ir psichologinis jų pasirengimas, profesio
nalumas, svarstė pašnekovas. Beje, vyriško
je kompanijoje yra ir viena moteris, jaunes
nioji seržante, dirbanti virėja. Ji prasitarė 
labiausiai pasiilgusi namų.

Bazėje yra jauki, švari valgykla. Viena
me konteineryje įrengta skalbykla, kur ka
riai skalbimo mašinomis skalbiasi drabu
žius. Palapinėse šiek tiek trūksta tvarkos, 
vyrai vieni nelabai vykusiai pasikloja lo
vas. Su namiškiais galima susisiekti in
ternetu, yra kampelis su keliais kompiu
teriais. Galima pasiskambinti ir telefonu, 
tik už tai reikia mokėti. Reguliariai atga
benamas paštas ir spauda.

Nuo 1994 m. apie 1 000 lietuvių karių 
dalyvavo taikos palaikymo, įvedimo bei 
kitose operacijose Kroatijoje, Bosnijoje ir 
Hercegovinoje, Kosove, Albanijoje, Gruzi
joje, Afganistane ir Irake. Šiuo metu Lietuva 
vykdo 9 tarptautines operacijas - misijas, 
jose dalyvauja 127 kariai, kartu su išvyks
tančiais į Kosovo - 269.

(Sutrumpinta iš “K.d.”)
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Vytautas 
Patašius

♦ Rugpjūčio 11 
d. NATO parei
gūnai oficialiai pe
rėmė vadovavimą 
taikdarių pajėgoms 
Afganistano sos
tinėje Kabule. Iki 
šiol šiomis parei
gomis dalinosi Vo
kietija ir Olandija.

Tai pirmas atvejis, kai NATO prisiima 
pareigas už Europos ribų.
♦ Rugpjūčio 11 d. Liberijos prezidentas 
Charles Taylor galutinai išpildė savo paža
dą atsistatydinti, perduodamas pareigas 
viceprezidentui Moses Blah ir pasitrauk
damas į užsienį. Jis su šeima išskrido į 
Nigeriją, kur jam pažadėtas prieglobstis.
♦ Rugpjūčio 12 d. Tailando policija, 
veikdama kartu su amerikiečių ČIA parei
gūnais, suėmė vieną iš svarbiausių tarp
tautinių teroristų lyderių, Riduan Isa- 
muddin. geriau žinomą kaip Hambali. Jis 
suimtas Ayutthaya vietovėje, į šiaurę nuo 
Bangkoko. Jo bute rasta ne tik ginklų ir 
sprogmenų, bet ir kompiuteris su svarbiais 
duomenimis apie Jemaah Islamiah organi
zaciją. Hambali buvo šios organizacijos 
operacijų viršininkas visai Pietryčių Azijai, 
koordinavęs visus teroro veiksmus, jų tar
pe sprogimus Bali saloje. Nustatyta, kad 
sekančiu taikiniu Hambali buvo numatęs 
spalio mėnesio Azijos - Pacifiko Ekono
minio Bendradarbiavimo grupės lyderių 
konferenciją Bangkoke, kurioje dalyvaus, 
be kitų, JAV prezidentas George W. Bush 
ir Australijos min. pirmininkas John 
Howard.
♦ Rugpjūčio 13 d. . po kelių dienų dery
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surengę protesto akciją prie Palangos 
savivaldybės. Tąkart, rengiant Šventosios 
detalųjį planą, projektuotojai 60 sklypų 
individualioms statyboms suprojektavo 
Šventosios girininkijai priklausančiuose 
rekreaciniuose miškuose. Tų pačių metų 
viduryje buvo suprojektuoti 25 sklypai 
individualiai statybai Melnragėje. 2002 
metų balandžio mėnesį surengta protesto 
akciją prie Klaipėdos apskrities viršininko 
administracijos buvo skirta tam. kad būtų 
užkirstas kelias neteisėtam pajūrio rekre
acinių miškų naikinimui. Žaliųjų teigimu, 
apskrities viršininkės Virginijos Lukošienės 
įsakymu buvo rengiamasi privatizuoti 344 
ha Šventosios rekreacinių miškų kaip kom
pensaciją už turėtą žemę. Tvirtinama, jog 
tik Lietuvos žaliųjų judėjimo ir aplinkosau
gos pareigūnų dėka šie detalieji planai buvo 
pakeisti, o miškų dalybos sustabdytos.

Šįkart ekologinis klubas “Žvejonė” ir 
Lietuvos žaliųjų judėjimas reikalauja kuo 
greičiau atstatydinti ir nubausti susikom
promitavusius ir neva ne vienerius metus 
pažeidinėjančius šalies įstaty mus parei
gūnus.

Kariuomenės vadas Švedijoje
ELTA. Švedijos karinės vadovy bės kvie

timu Lietuvos kariuomenės vadas gen. mjr. 
Jonas Kronkaitis su žmona Rūta rugpjūčio 
14 d. išvyko į tarptautinį karinės muzikos 
festivalį, kuris vyks rugpjūčio 15-17 die
nomis. Tokie festivaliai vy ksta kas ketveri 
metai skirtingose pasaulio šalyse. Šiame 
festivalyje dalyvauja ir Lietuvos kariuo
menės Garbės sargybos orkestras, vadovau
jamas dimisijos mjr. Justino Jonušo. Festi
valio metu tradiciškai karinės muzikos 
koncertai vyksta vakarais, dalyvaujant aukš
čiausiai tos šalies valdžiai bei monarchams.

Trumpai iš visur
bų, Solomonų sukilėlių lyderis Harold 
Keke pasidavė australų policijai. Jis buvo 
suimtas ir su šeima nuskraidintas į australų 
karo laivą Manoora. Apie 50 Harold Keke 
pasekėjų atidavė savo ginklus australų 
policijai sunaikinimui.
♦ Europoje tebesitęsia rekordinė karš
čių banga. Gaisrai siaučia Portugalijoje, 
Ispanijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Balka
nuose, nusekęs vanduo upėse ir ežeruose. 
Rugpjūčio 14 d. Prancūzijos Sveikatos 
ministerija pareiškė, kad nuo karščių vien 
Prancūzijoje mirė apie 3000 žmonių, perpil
dytos ligoninės ir lavoninės.
♦ Rugpjūčio 15 d., sutrikus elektros jė
gainei Ohio valstijoje, staiga išsijungė visi 
kaimyniniai elektros tinklai didelėje Kana
dos ir JAV dalyje. Elektros visiškai neturėjo 
didieji New York, Cleveland. Detroit, To
ronto bei Ottawa miestai. Sustojo elektri
niai traukiniai, užgeso gatvių šviesos ir 
signalizacija, išsijungė dangoraižių keltai, 
sugedo produktai šaldytuvuose. Tik po 29 
valandų elektra palaipsniui grįžo į New 
York sritį, nors elektriniai traukiniai pradėjo 
veikti tik rugpjūčio 18 d.
♦ Rugpjūčio 16 d. Jedda mieste Saudi 
Arabijoje mirė Idi Amin, buvęs Ugandos 
diktatorius 1971-1979 metais. Jo valdymo 
metais Ugandoje nužudyta tarp 100 000 ir 
pusės milijono žmonių, sugriautas krašto 
ūkis.
♦ Rugpjūčio 16 d. Libijos vyriausybė 
įteikė laišką J.T. Saugumo Tarybos pirmi
ninkui, prisiimdama atsakomybę už savo 
valdininkų veiksmus susprogdinant kelei
vinį lėktuvą 1988 m. virš Lockerbie, Ško
tijoje, užmušant 270 žmonių, ir sutikdama 
kompensuoti žuvusiųjų šeimas. □ 

karinei vadovybei.
Turės vadovautis elgesio kodeksu

Valstybės tarnautojai ateityje turės 
vadovautis savo elgesio kodeksu, priešin
gu atveju jiems grės piniginės baudos, 
papeikimai ir net atleidimas iš darbo. Vy
riausybė pateikė Seimui svarstyti Tarnau
tojo elgesio kodekso projektą, kuriuo siū
loma įtvirtinti etiškos, lojalios ir garbingos 
tarnystės žmonėms principus. Rudenį šis 
kodeksas turėtų būti priimtas parlamente.

Gargždai švenčia 750 jubiliejų
ELTA. Rugpjūčio 14 d. Gargžduose pra

sidėjo pagrindiniai miesto 750 metų jubi
liejaus šventiniai renginiai, kurie tęsėsi ke
turias dienas. Šio garbingo jubiliejaus pa
sirengimui Gargždai išleido apie milijoną 
litų. Bene daugiausiai lėšų pareikalavo cen
trinės aikštės rekonstrukcija - 615 000 Lt. 
Joje ne tik pakeista danga, bet ir įrengtas 
fontanas, kuris, kaip tikimasi, taps mies
tiečių ir Gargždų svečių traukos vieta. 
Rekonstruotoje aikštėje galės vykti ir visi 
miesto renginiai bei šventės.

Be iškilmingo tarybos posėdžio, nusipel
niusių žmonių pagerbimo, savaitgalį Gargž
duose šurmulivo ir įžymioji prekybininkų 
bei tautodailininkų mugė. Buvo surengti 
ansamblių bei įvairių muzikos grupių kon
certai. Vienu įspūdingiausių šventės ren
ginių buvo 750-ies cepelinų virimas.
Pripažins ne visų studijų diplomus

ELTA. Švietimo ir mokslo ministerija 
atkreipia stojančiųjų į nevalstybines aukš
tąsias mokyklas dėmesį, kad spaudoje pa
sirodė klaidinančių skelbimų, kuriuose neva 
užsienio universitetams atstovaujančios 
uždarosios bendrovės, mokymo centrai 
kviečia studijuoti. Tokias studijas bandoma 
organizuoti neturint leidimo, ir įgytas dip
lomas nebūtų valstybės pripažįstamas.

V. Landsbergis perspėja
Vilnius, rugpjūčio 11 d. 

(ELTA). Prof, \fytautas Lands
bergis teigia matąs pavojų, kad 
valstybę gali užvaldyti interesų 
grupuotės.

Pasak jo, siekis užvaldyti 
valstybę nėra unikalus, nes jis 
liečia ne tik Lietuvą. Tai tarp
tautinis reiškinys, ypač būdin
gas naujosioms, atkurtoms Vidu
rio ir Rytų Europos šalių demokratijoms.

Kaip vieną iš tokios situacijos ženklų 
prof. V. Landsbergis paminėjo darbininkų 
padėtį Lietuvoje, jų mažus atlyginimus, 
nedarbą, nepaisant ekonominės padėties 
šalyje pagerėjimo. "Tai aiškus ženklas dar
bininkų engimo ”, - sakė jis, pareiškęs susi
rūpinimą dėl tikrų profsąjungų nebuvimo.

Jis paragino atsikratyti tam tikros nu ? 
logijos, neva profsąjungų reikalai - tai ne 
konservatorių reikalas. "Socialdemokratai 
pagal šabloną lyg tai tuo turėtų rūpintis, 
jie turi tam tikras fiktyvias, fasadines prof
sąjungas, bet ir iš tikrųjų yra stambaus ka
pitalo ir stambių žemvaldžių partija ”, - sakė

Įveikė australus krepšininkus
Rugpjūčio 12 dieną Vilniuje Lietuvos 

vyrų krepšinio rinktinė žaidė pirmąsias 
draugiškas rungtynes su Europoje viešin- 
čia Australijos komanda ir nugalėjo ją 
rezultatu 101:88.

Pirmą kartą Lietuvos rinktinei atstovavo 
gerokai vėliau į jos gretas įsilieję gynėjai 
Šarūnas Jasikevičius, Rimantas Kaukėnas 
bei puolėjai Virginijus Praškevičius ir Da
rius Songaila. Rinktinės treneriai leido pa
ilsėti komandos naujokui, vidurio puolėjui 
Kšyštofui Lavrinovičiui ir ilgamečiu! ka
pitonui Dariui Maskoliūnui.

Abi komandos atsargiai pradėjo šį su
sitikimą. Pirmojo kėlinio viduryje lietuviai 
pirmavo 10:5, bet netrukus po jų staigių 
kontratakų D. Songaila padidino atotrūkį - 
14:5. Antrojo kėlinio pradžia taip pat buvo 
sėkminga lietuviams. Jie pirmavo 27:16 po 
Ramūno Šiškausko metimo. Tačiau, kai 
aikštelėje pasirodė mažesnio ūgio mūsų 
žaidėjai, australai išlygino rezultatą 27:27 
ir perėmė iniciatyvą. Po dviejų kėlinių jie 
pirmavo 44:38.

Po didžiosios pertraukos daugiau kon
trolinių rungtynių šį sezoną žaidę varžovai

Populiariausia kontrabanda - cigaretės
Šiemet Lietuvos pasieniečiai sulaikė 

beveik penkis kartus daugiau į šalį bandytų 
įvežti cigarečių. Šiuo metu dėl kainų skir
tumo Lietuvoje ir gretimose valstybėse, ypač 
Rusijoje ir Baltarusijoje, tai populiariausia 
per “žaliąją juostą” bandoma gabenti kon
trabandinė prekė. 64% išaugo ir sulaikyto 
kontrabandinio cukraus kiekis.

Alkoholinių gėrimų gabenimas kontra
bandininkams tapo mažiau patraukliu - 
palyginus su 2002 m., muitinės pareigūnai 
alkoholio sulaikė 43% mažiau. Didžiąją dalį 
visos kontrabandos, kaip ir ankstesniais 
metais, sulaiko Lietuvos pasienyje su Bal
tarusija ir Rusija dirbantys pasieniečiai. Iš 
visų 247 pasieniečių sustabdytų kontra
bandos į Lietuvą gabenimo ab ejų 110 kartų 
tai padaryta pasienyje su Rusija, 105 -

Šiuo metu Lietuvoje valstybės pri
pažįstamą aukštąjį universitetinį išsila
vinimą teikia 15 valstybinių ir 4 nevalsty
binės universitetinio tipo aukštosios mo
kyklos. Aukštąjį neuniversitetinį išsilavi
nimą teikia 16 valstybinių ir 11 nevalsty
binių kolegijų.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGTIC biuleteniais.

V. Landsbergis.
Jis paminėjo kontrabandi

ninkų, muitininkų ir teisėjų 
“meilės trikampį”, metų metais 
tebesitęsiančias kovas dėl mui
tinių švarumo, kur pradingsta 
milijardai valstybės pinigų.

Jis taip pat pažymėjo, kad 
ankstesnes bankų išsiurbimo 
metodikas dabar bandoma pri

taikyti ES paramai, SAPARD lėšoms pa
siimti ir paminėjo žemės supirkimo skan
dalą, miškų nusiaubimą, iškertant juos. Jis 
prognozavo, kad netrukus gali atsiverti dar 
viena piktžaizdė - narkobiznis.

V. Landsbergis sakė matąs ir abejotinus 
teisėjų veiksmus. Jo nuomone, turėtų iš
sivystyti atvira diskusija apie teisėjų san
tykius su kapitalu. Jis prisiminė daugybę 
metų besitęsiančias finansinių aferų by
las, kurios, anot jo, teismuose labai lengvai 
atidėliojamos laukiant senaties termino, ir 
ragino pasipriešinti tam valstybės užval
dymui, kurio siekia "egoistinės engėjiškos 
interesų grupės”. Q 

pasiekė didžiausią pranašumą. Jie pirmavo 
priešpaskutinę trečiojo kėlinio minutę 
66:54. Tačiau nuo ketvirtojo kėlinio pra
džios lietuviai žaidė ypač kovingai. Po ak
tyviai žaidusio Sauliaus Štombergo taik
laus tritaškio mūsų krepšininkai išsiveržė į 
priekį 72:70. Vėliau mūsų krepšininkai 
turėjo dar didesnę iniciatyvą ir neginčyti
nai dominavo aikštelėje.

* * ♦
Lietuvos krepšinio rinktinė rugpjūčio 13 

d. Kauno sporto halėje sužaistose draugiš
kose rungtynėse antrąkart susitiko su 
Australijos komanda ir vėl nugalėjo ją - 
88:72.

Lietuvos komandoje rezultatyviausiai 
žaidė Saulius Štombergas, pelnęs 15 taškų. 
13 taškų į varžovų krepšį įmetė ir 5 prie
šininkų metimus blokavo Eurelijus Žukaus
kas, 11 - Virginijus Praškevičius.

Australijos rinktinėje išsiskyrė Jason 
Smith (15 tšk.) ir John Rillie (13 taškų).

Po varžybų su australais Lietuvos rink
tinė išvyks dalyvauti draugiškuose tur
nyruose Ispanijoje ir Prancūzijoje.

□

pasienyje su Baltarusija.
Šiemet pasieniečiai iš viso sulaikė dau

giau kaip 862,000 į Lietuvą bandytų įvežti 
kontrabandinių cigarečių pakelių (pernai 
per tąpatį laikotarpį - daugiau kaip 175,000).

Didžioji dalis šios kontrabandos buvo 
bandoma vežti iš Rusijos Kaliningrado sri
ties - šiame ruože sulaikyta daugiau kaip 
600,000 pakelių. Beveik visas 189,000 pa
kelių kontrabandinių rūkalų sulaikė sieną 
su Baltarusija saugantys pasieniečiai, beveik 
70,000 pakelių sulaikyta pasienyje su Lat
vija. Beveik visas kontrabandinis alkoholis 
gabentas pasienyje su Baltarusija - šiame 
ruože pasieniečiai sulaikė daugiau kaip 
14,000 litrų alkoholio iš daugiau kaip kaip 
15,000 litrų, sulaikytų visame Lietuvos 
pasienyje. Iš beveik 14 tonų sulaikyto kon
trabandinio cukraus 7 tonas sulaikė pasie
nyje su Baltarusija tarnaujantys pareigū
nai, 6 tonas - pasienyje su Rusija dirban
tys pasieniečiai.

Pasieniečiai šiemet sulaikė ir 257 asme
nis, gabenusius kontrabandą. Daugiausia 
buvo Lietuvos piliečių - 199. Kontrabandą 
į Lietuvą gabeno ir buvo sulaikyti 36 rusai, 
13 baltarusių, po 3 latvius ir lenkus, 2 uk
rainiečiai ir vienas asmuo, kurio pilietybė 
nežinoma.
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Australijos lietuvių diena Vilniuje

Vilniaus Rotušėje iš kairės: Melbourne) tautinių šokių grupės “Gintaras” vadovė Dalia Antanaitienė, Australijos-Europos Instituto 
direktorius prof. Ron Adams, dr. Genovaitė Kazokienė, LR Garbės konsulas Melbourne Andrius Žilinskas, Australijos ambasadorius 
Lietuvai Richard Rowe, Jungtinio Australijos lietuvių choro dirigentė Birutė Prašmutaitė, Australijos Garbės konsulas Lietuvoje 
Salvatore Antonio Meschino ir ALB Krašto Valdybos pirmininkė Lolita Kalėda.

Liepos 2-oji gal neįeis į istoriją bet, kaip 
sakė LR Garbės geri, konsulas Sydnėjuje Vik
toras Šliteris AOM, tai buvo Australijos 
Lietuvių Bendruomenės pasididžiavimo verta 
diena Vilniuje.

Dar balandžio mėnesį pradėjus organi
zuoti šventę, skirtą dr. Genovaitės Kazokienės 
akademinio veikalo “Lithuanian Artists in 
Australia, 1950-1990“ išleidimui pažymėti ir 
jos Australijos lietuvių dailininkų apie 300 
darbų dovanos Lietuvai pristatymui, prasi
dėjo darbų pasiskirstymas. Priminsią kad dr. 
G. Kazokienės knygą išleido Australijos-Eu
ropos Institutas, kurio direktorius yra Vikto
rijos Universiteto (Melbourne) profesorius 
istorikas - antropologas Ron Adams. Knygos 
leidimą finansiškai rėmė Australijos Lietuvių 
Fondas ($15 000) ir Canberros Lietuvių Ben
druomenės Sąjunga ($5 000). Viktorijos Uni
versiteto darbuotoja Gražina Pranauskienė 
buvo svarbiausia koordinatore tarp knygos au
torės ir leidėją Nutarus knygos pristatymą 
rengti Vilniaus Rotušėje, ALB Krašto Valdyba 
nutarė prisidėti prie renginio informacijos 
parengimo ir platinimo, svečių ir dalyvių su
kvietimo bei išlaidų padengimo. Į talką atsku
bėjo ir su smagiu šokiu šventės dalyvius links
mino Dalios Antanaitienės jaunimo šokių 
grupė „Gintaras“ iš Melbourne, o skambiu 
balsu net Vilniaus Rotušės stogą kėlė Jungti
nis Australijos lietuvių choras, diriguojamas 
Birutės Prašmutaitės. Lankstinuką ir kvietimą 
rengė ir šventę vedė Vilniaus Rotušės ren
ginių koordinatore Dovilė Tomkutė.

Kelias valandas prieš prasidedant šven
tei, į Vilniaus Rotušę gūžėjo menininkai, 
muzikai, sportininkai, vyriausybės atstovai. 35 
pasaulio kraštų lietuvių bendruomenių pir
mininkai ir PLB XI Seimo dalyviai, australų 
draugai, giminės ir pažįstami, žmonės atvykę 
iš Palangos, Šiaurią Alytaus, Lazdijų, Pa
nevėžio ir visų kitų didžiųjų Lietuvos miestų. 
Visų neišvardinsiu. Tą pačią dieną buvo ati
daryta sydnėjiškės Jolantos Janavičienės dai

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje

mūsų visų reikalas
Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 

pajamų mokesčio (Tax deductible)

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 

Foundation Inc 44 - 50 Errol St, North Melbourne, Vic. 3051. 

Turint klausimą galite skambinti Algiui Šimkui tel (03) 9578 4319.

lės paroda „Lietuvos aido“ galerijoje. Prieš 
tai buvo gražiai pristatyta sydnėjiškio Anta
no Laukaičio Lietuvoje išleista knyga. Visa 
tai „trimitavo“ Australijos lietuvių vardą per 
radijo, televizijos programų laidas, daug rašė 
Lietuvos spauda.

Į Australijos lietuvių šventę atvyko ir 
Australijos ambasadorius Švedijai ir Baltijos 
šalims Richard Rowe, kuris išvydęs tūks
tantinę auditoriją baiminosi ar visiems užteks 
australiško vyno paragauti, nes kai kurie 
buteliai skrydžio iš Švedijos neatlaikė ir 
sudužo. Ambasadoriui į pagalbą atėjo ALB 
Krašto Valdyba renginiui papildomai parūpi
nusi ne tik padavėjas, bet ir keletą dėžių 
raudono ir balto vyno, sulčių ir vaisvande
nių. Su dr. G. Kazokienės dovanotais pa
veikslais į Rotušę atskubėjo ir Lietuvos Dai
lės muziejaus direktorius Romualdas Budrys. 
Pastarasis dr. G. Kazokienę vadino išskirtiniu 
Lietuvos dukters įvaizdžio pavyzdžiu. Lie
tuvos Dailininkų sąjungos pirmininkas \hclo- 
vas Krūtinis ir Vilniaus Mokytojų namų 
direktorė Zita Žepnickienė taip pat jai ne
gailėjo šiltų susižavėjimo žodžių. Lietuvos 
Prezidento Rolando Pakso vardu šventės 
metu dr. G. Kazokienei perduota didelė gėlių 
puokštė puošė salės sceną. Dr. Genovaitės 
šiltas ir Tėvynės meile virpantis balsas nu
tildė visus, kurie šventėje neturėjo kur pri
sėsti ir turėjo kelias valandas stovėti. Pasa
kysią kad nepatenkintų tikrai nebuvo, nors 
Vilniaus Rotušės karališkai atrodanti salė 
buvo sausakimša. Žurnalistų kameros ir ob
jektyvai vos vos prasigrūsdavo tarp žmo
nėmis užpildančių salės eilių. Atsiprašome, 
kad dėl tos priežasties mūsų fotografas irgi 
neturėjo galimybės padaryti pilną vaizdą 
apimančios nuotraukos. SBS televizija at
vykusi iš Australijos į renginį atvyko anks
čiau, vien dėl to. kad užsiimtų patogią po
ziciją. Visuomet linksmas ir juokaujantis 
Australijos garbės konsulas Lietuvoje Sal
vatore Antonio Meschino negalėjo atsistebėti 

renginio pasisekimu ir. norėdamas užleisti 
vietą Lietuvos Garbės gen. konsulo Viktoro 
Šliterio žmonai Jutai, bandė savo sekretorę 
ant kelių pasisodinti. Nelengva garbingą 
sėdimą vietą surasti bivo ir kitiems garbin
giems svečiams, kaip LR Garbės konsului 
Melbourne Andriui Žilinskui ar dr. G. Kazo
kienės anūkams ir sūnui Kajui, kartu atvy- 
kusiems į Lietuvą.

Kalbėdama ALB Krašto Valdybos vardu 
padėkojau taip gausiai susirinkusiems į šią 
Australijos lietuvių šventę, o kartu įteikiau 
įrėmintas padėkas dr. G. Kazokienei ir prof. 
Ron Adams.

O kaip sugrįžti į gimtąją Lietuvą be 
lauktuvių? Nedera taip. Nors tik 20 kilogramų 
galima išsivežti iš Australijos, bet mes, ALB 
Krašto \hldyba, sugebėjome atskraidinti kai 
ką vertingo ir sunkaus. Visiems Lietuvos žmo
nėms pasiskaityti ir pasižiūrėti atvežėme spe
cialų leidinį apie Australijos istoriją (jame yra 
daugiau nei 2000 nuotraukų ir žemėlapių),

Tįenrikui Vainauskui 80
Ilgametis “Mūsų 

Pastogės” skaitytojas 
Henrikas Vainauskas 
neseniai atšventė savo 
80-ąjį gimtadienį. Šia 
proga jį sveikino di
džiulis būrys: žmona, 
5 suaugę vaikai su an
trosiomis pusėmis, 6 
anūkai ir kiti gimi
naičiai bei artimieji.

Henrikas Vainaus
kas gimė Kleboniškyje 
prie Kauno. Tėvų ne
teko dar prieš praside
dant Antrajam pasau
liniam karui. Užaugo 
vienuolių benedikti- 
niečių globoje Čiobiš
kyje. Karo metu jis 
buvo paimtas darbams 
ir dirbo Dresdene, vė
liau pateko į amerikie
čių zoną. Jis buvo gal- 
vojęs emigruoti į Kanadą, bet aplinkybėms 
susiklosčius kitaip, jis atplaukė į Australiją 
laivu “Charlton Sovereign”. Kurį laiką jis 
dirbo Snieguotųjų Kalnų statybose, vėliau 
NSW geležinkeliuose ir prie Hume High
way tiesimo.

Nusėdęs Sydnėjuje, Henrikas daug me
tų dirbo kaip mašinistas-specialistas gami
nant komponentų prototipus garsiajai lėk
tuvų firmai Hawker de Havilland. Dar ne

bei dvi Video juostas apie Australijos di
džiuosius miestus, kontinento geografinius 
ypatumus ir gamtą. Šias lauktuves Krašto 
Valdybos narių sprendimu perdaviau-dova- 
nojau Martyno Mažvydo Lietuvos Naciona
linei bibliotekai, per kurią kiekvienas lietuvis 
galės susipažinti su tolimuoju kraštu. Tokią 
pačią knygą-almanachą įteikiau ir Kauno 
Vytauto Didžiojo universitetui (rektorius 
Vytautas Kaminskas praėjusiais metais 
lankėsi Australijoje). Per praėjusius trejus 
metus mūsų Australijos Lietuvių Bendruo
menę įvairia informacine ir dokumentine 
medžiaga rėmė Krašto Apsaugos ministerija. 
Australijos lietuvių dienos proga padėkojau 
jos ministrui p. Linui Linkevičiui bei šventėje 
dalyvavusiam ministro patarėjui Donatui 
Skučui ir įteikiau ALB KV skirtą australišką 
suvenyrą. Renginyje minėjau, kad Australi
jos sostinės - Canberros lietuviai kasmet sti
pendija paskatina geriausią Karo akademijos 
kariūną, tad ta proga dovanėlę įteikiau aka
demijos dėtytojui dr. Algirdui Kanaukai.

ALB Krašto Valdyba už nuoširdų ir
ilgalaikį lietuvybę stiprinantį darbą aus
trališka dovana padėkojo Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkui Vytautui Kaman
tų). Šios šventės rengėjams: Vilniaus Rotušės 
renginių koordinatorei Dovilei Tomkutei ir
Lietuvos Dailės muziejaus direktoriui Romu
aldui Budriui taip pat įteikiau australiškus 
suvenyrus. Žodžiu pasveikinau ir suminėjau 
kitus Australijos lietuvių draugus, kaip Gen. 
Sporto departamento direktorių Vytautą Nė- 
nių ir Olimpinio komiteto vadovus bei Lie
tuvos sportininkus, muzikus ir menininkus 
bei dvasinius Australijos lietuvių rėmėjus. 
Baigdama savo pranešimą palinkėjau visiems 
puoselėti savo tautos lobius ir gerbti jų sklei
dėjus bei tyrinėtojus, o toks pavyzdys yra 
Australijos lietuvė dr. Genovaitė Kazokienė.

Oficiali Australijos lietuvių šventės dalis 
buvo užbaigta Lietuvos ir Australijos himnais. 
Vaišindamiesi australišku vynu lietuvaičiai į 
ilgą eilę stojo nuoširdžius padėkos žodžius 
ištarti tiek prelegentei dr. Kazokienei, tide 
renginio organizatoriams ir svečiams iš toli
mosios Australijos.

Australijos lietuvių dailininkų darbų 
paroda tęsėsi iki liepos 27 dienos.

Lolita Kalėda

Nuotraukoje - Henrikas Vainauskas su žmona Maria.

seniai, 1999 metais, Henrikas su žmona 
Maria ir dviem vyriausiais vaikais lankėsi 
Lietuvoje, kur susitiko su artimaisiais. Tai 
buvo visiems džiaugsmingas įvykis.

Apmąsty damas savo 80-ąjį gimtadienį, 
Henrikas sako niekada neprarasdavęs gilaus 
tikėjimo. Jis taip pat džiaugiasi, kad kadaise 
nusprendė atvykti į Australiją.

“MF’inf.
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Lietuva iš arti_______________
Turistai Lietuvos nesibijo

Pasaulyje įtampa nenuslūgsta, o tai - kaip visur skundžiamasi - neigiamai atsiliepia 
į turizmą. Užsienio lietuviai šią vasarą savo tėvynę lankė kaip visada. Bet kaip reagavo 
kitų kraštų turistai? Žurnalistei Audronei Urbonaitei pasakoja Lietuvos 
turizmo asociacijos prezidentas Kęstutis Ambrazaitis.

- Kiek užsienio turistų šiais metais jau 
atvyko į Lietuvą?

- Pernai turistų, kurie bent vienai nakčiai 
apsistojo Lietuvoje, buvo 1.3 milijono. Šie
met galutinių rezultatų dar neturime, bet 
turistų tikrai apsilankė daugiau.

- Kokiais būdais reklamuojate Lietuvą 
tarptautinėse mugėse?

- Daugiausia lankstinukais ir brošiū
romis. Nors reklamuojame tą pačią Lietu
vą, brošiūra, skirta kiekvienai šaliai, yra vis 
kitokia. Vokiečiai mėgsta gerai pavalgyti, 
todėl vokiškas lankstinukas būtinai bus su 
bokalu alaus ar lietuviškais didžkukuliais.

Britai labiau domisi kultūros paveldu 
- jiems nufotografuojame rūmų griuvė
sius, senovinius pastatus. Italai mėgsta 
linksmą gyvenimą - jiems reikia pristatyti 
klubus, muzikinį gyvenimą.

Be abejo, visoms šalims skirtuose lei
diniuose apie Lietuvą būna pristatytas Vil
niaus senamiestis. Trakai, Kryžių kalnas 
prie Šiaulių, pajūris.

- Kiek turistų pritraukia sostinė ir 
kiek - provincija?

- Į Vilnių atvažiuoja 82% Lietuvą 
aplankančių turistų. Į Kauną, Klaipėdą, 
kitus miestus - tik 23-27%.

- Nuo ko tai priklauso?
- Labai daug lemia vietos valdžia. Kau

nas ilgą laiką turistų lankomas beveik 
nebuvo. Užsienio turizmo firmų atstovai

Debesys virš ES paramos
Europos Sąjunga jau pradėjo suteikti milijoninę paramą Lietuvos žemės ūkiui Si 

parama žinoma kaip SAPARD programa. Lietuvai tapus tikrąja Europos Sąjungos 
nare, ši parama turėtų būti dar stambesnė. Tačiau pastaruoju metu Lietuvą supurtė 
įtarimai, kad į SAPARD lėšų skirstymą jau įsimetė korupcija. Lėšas skirsto “Naciona
linė mokėjimo agentūra”, tačiau esą paramos dalis jau “nuteka”. Vieną tokį skandalą 
šitaip pristatė “L.r. ” žurnalistas Arvydas Lekavičius. Red.

Virš “Nacionalinės mokėjimo agentū
ros” vadovo Evaldo Čijausko - nauji įtari
mų debesys. Paaiškėjo, kad E.Čijauskas pa
sirašė įsakymą išmokėti kelis milijonus litų 
SAPARD lėšų asmenims, iš kurių jo žmona 
buvo paėmusi beprocentę paskolą.

Praėjusių metų spalio mėnesį E.Čijaus
ko žmona Nijolė pasiskolino iš verslininko 
Jono Jagmino 35 000 litų. Po kelių savaičių 
E.Čijausko sprendimu Kaišiadorių bendro
vei Girelės paukštynui buvo sumokėta dau
giau kaip 650 000 litų iš SAPARD paramos 
fondų. Šioje bendrovėje J.Jagminas turi 
beveik 100% akcijų paketą, o jo žmona yra 
įmonės generalinė direktorė.

Iš “Nacionalinės mokėjimo agentūros” 
Jagminų šeima ir su ja susijusi įmonė iš viso 
turėjo gauti beveik 4 milijonus litų. Daugiau 
kaip 2.9 milijono litų turėjo būti skiriama 
Girelės paukštynui. Dar milijoną litų turėjo 
gauti ūkininkė Audronė Jagminienė.

Nors įsakymą skirti milijonines sumas 
E.Čijauskas pasirašė dar praėjusių metų 
vasario mėnesį, pirmieji pinigai buvo per
vesti tik 2002 metų pabaigoje - iškart po 
to. kai “Nacionalinės mokėjimo agentūros” 
vadovo žmonai buvo suteikta paskola.

Teisėsaugos pareigūnai bando išsiaiš
kinti, ar E.Čijauskui išduota paskola ne
galėjo būti paslėpta forma pateiktas kyšis. 
Jau dabar teisėsaugininkai turi duomenų, 
kad norint gauti pinigų iš SAPARD reikė
davo sumokėti nuo 5 iki 10% sumos juos 
skirsčiusiems pareigūnams.

Skandalas dėl E.Čijausko veiklos kilo 
paaiškėjus, jog pasinaudodami agentūros
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atvažiuodavo, apsižvalgydavo ir pasaky
davo, kad tai - negyvas miestas, nejaukus. 
Senamiestis gražus, bet tuščias.

Neseniai Kaunas įsteigė Turizmo in
formacijos centrą, pradėjo leisti leidinius 
apie Kauną, ir reikalai ima keistis.

Dabar ima atsilikti Klaipėda. Klaipė
diečiai įsivaizduoja, kad jiems reklamuotis 
nebūtina, nes į pajūrį žmonės ir taip va
žiuos. Bet tą patį pajūrį juk turi ir Ryga, 
Talinas. Nesireklamuodamas visada praloši.

Vis labiau populiarėja Druskininkai. Šį 
kurortą iš naujo atranda rusai, Izraelio pi
liečiai, emigravę iš SSRS, persikėlėliai iš 
Vokietijos - tie. kurie Druskininkuose mėgo 
ilsėtis prieš 15 ir daugiau metų. Prieš ke
lerius metus Druskininkuose turistui ne
buvo kur pavalgyli. Dabar jau veikia kavi
nės. restoranai, kur kainos yra daug mažes
nės nei Vilniuje, o patiekalų kokybė ir ap
tarnavimas - ne prastesnis.

- Kokių turistų gausiausia Lietuvoje?
- Prieš kelerius metus į Lietuvą važiuo

davo tik pensininkų grupės. Jie pasirink
davo standartinius maršrutus - Vilniaus 
senamiestis. Trakai, Rumšiškės, dalyvau
davo trumpoje ekskursijoje po Kauną ir 
palikdavo Lietuvą.

Pastaruoju metu pastebėjome, kad 
daugėja vidutinio amžiaus turistų. Jie ge
rokai smalsesni, užsisako įvairių pramogų 
- pamedžioti, pajodinėti. Tokie žmonės 

pareigūnų aplaidumu Kauno nusikaltėliai 
sugebėjo pasisavinti per 200 000 litų pagal 
fiktyvų verslo projektą.

Didžiulę pinigų sumą gavusios ben
drovės Girelės paukštyno direktorė AJag- 
minienė patvirtino, kad jau gavo dalį lėšų 
iš SAPARD paramos fondų: „Laukiame, kol 
bus pervesti likusieji pinigai

Paklausta, ar jos vyro paskola E.Čijaus
kui nebuvo užslėptas kyšis, AJagminienė 
teigė nenorinti apie tai kalbėti.

Teisėsaugos pareigūnams abejonių kilo 
ir dėl Girelės paukštynui skirtų SAPARD 
pinigų panaudojimo. A.Jagminienė deklara
vo, kad dalį statybos darbų už gautus pini
gus atliko Artūro Lipeikio įmonė. Bet Vals
tybinės mokesčių inspekcijos duomenų ba
zėje yra įrašas, kad praėjusių metų pabaigo
je ši įmonė buvo išregistruota.

Kaišiadorių gyventojai atvirai kalba, 
kad tuo pat metu, kai buvo gauti pinigai iš 
SAPARD paramos fondų, gerokai pasistū
mėjo Jagminų namo staty ba Palangoje.

Jonas Jagminas - spalvinga asmenybė. 
Sovietmečiu jis yra dirbęs Šilalės rajono ko
munistų partijos pirmuoju sekretoriumi, 
vėliau buvo vienas sovietinės Lietuvos 
ministrų tarybos pirmininko pavaduotojų. 
1995 metais, kai J.Jagminas dirbo bendro
vės „Vilmeta“ generaliniu direktoriumi, po 
jo buto langais sostinės Akmenų gatvėje 
buvo susprogdintas sprogmuo. 1997 metais 
J.Jagminas buvo išrinktas Viktoro Uspas- 
kich’o vadovaujamos Nacionalinės smul
kaus ir vidutinio verslo konfederacijos 
viceprezidentu.

(Sutrumpinta. Red.) 

labiau linkę apžiūrėti ir mažesnius mies
telius. Jie mielai apsistoja kaimo turizmo 
sodybose. Jaunesni žmonės atvažiuoja sa
vo mašinomis, atvyksta miegamaisiais au
tomobiliais.

- Ar Lietuva tinkamai pasirengusi juos 
priimti?

- Ne. Labai trūksta kempingų. Vilniuje 
net Katedros aikštėje gali pamatyti miega
majame vagonėlyje apsistojusius turistus.

Artimiausias nuo Vilniaus veikiantis 
kempingas yra tik Užutrakyje. Jis gražioje 
vietoje, gerai įrengtas, bet pabandyk jį sa
varankiškai surasti!..

- Vilniuje pilna lenkų turistų. Ar lietu
viai taip pat masiškai vyksta į Lenkiją?

- Lietuviams nė vienas Lenkijos miestas, 
išskyrus gal tik Krokuvą, nėra taip magiškai 
patrauklus kaip lenkams - Vilnius. Jis

Rambyno kalnas
ELTA. Rugpjūčio 7-ąją buvo minimos 

garsaus Mažosios Lietuvos veikėjo Marty
no Jankaus 145-osios gimimo metinės ir jo 
pelenų perlaidojimo gimtinėje 10 metų su
kaktis. Rugpjūčio 8 dieną M. Jankaus spaus
tuvėje Bitėnuose, Rambyno kalno papėdėje, 
buvo surengta Lietuvos periodinės spaudos 
redaktorių ir spaustuvių vadovų sueiga, ku
rią globojo Prezidentas Rolandas Paksas. 
Sueigą rengė Pagėgių savivaldybė, M. Jan
kaus memorialinis muziejus ir Šilutės ra
jono laikraštis “Šilokarčema”.

M. Jankus (1858-1946)-lietuviškos pe
riodinės spaudos pradininkas, aktyviai da
lyvavęs pirmųjų lietuviškų laikraščių lei
dyboje. Savo spaustuvėje Bitėnuose 1889- 
1912 m. jis išspausdino 362 knygas, leido 
25 periodinius spaudinius. Spaudos drau
dimo metais M. Jankaus spaustuvės buvo 
visų knygnešių kelio į Didžiąją Lietuvą pra
džia, o pats spaustuvininkas tituluotas Ma
žosios Lietuvos patriarchu. M. Jankus mirė 
Vokietijoje, o 1993 m. urna su jo pelenais 
perlaidota Bitėnų kapinaitėse.

Į Bitėnus susirinkę įvairių laikraščių re
daktoriai ir spaustuvių vadovai paliks sim
bolinį įrašą-manifestą Amžinosios Ramby
no kalno knygos kopijoje. Šiai knygai šįmet 
sukanka 75 metai.

Pasak laikraščio “Šilokarčema” redakto
rės Kristinos Toleikienės, “Amžinoji Ram
byno kalno knyga” M. Jankui buvo padova
nota 1928 m., minint Lietuvos nepriklauso
mybės dešimtmetį ir M. Jankaus 70-mečio 
jubiliejų. Tai buvo Lietuvos visuomenės do
vana jubiliatui už jo nuopelnus Mažajai Lie
tuvai prisijungiant prie Didžiosios 1923 m.

Didelio formato knyga buvo pagaminta 
rankomis “Klaipėdos ryto” spaustuvėje. Tuo 
metu ji buvo sunkiausia knyga Lietuvoje - 
svėrė 18.5 kg, o jos ąžuolinis dėklas - 5 kg.

“Amžinoji Rambyno kalno knyga” tapo 
M. Jankaus ir Mažosios Lietuvos svečių 
knyga, joje pasirašė žy miausi nepriklauso
mos Lietuvos žmonės. Pirmasis šioje kny
goje įsiamžino rašytojas ir filosofas Vilius 
Storosta- Vydūnas. Prieškariu užsienio šalių 
ambasadoriai, įteikę savo skiriamuosius raš
tus Lietuvos Prezidentui, dažnai atvykdavo 
prisistatyti ir M. Jankui. Susiklostė tradicija 
garbiems svečiams pasirašyti “Amžinojoje 
Rambyno kalno knygoje”. Per 11 metų pa
rašais ir linkėjimais užpildyta 90 knygos 
lapų, čia daug įrašų latvių, norvegų, anglų, 
indų ir net japonų kalbomis.

1939 metais Vokietijai okupavus Klaipė
dos kraštą, Martynas Jankus pasitraukė į 
Kauną, iš visų asmeninių daiktų pasiėmęs 
tik “Amžinąją Rambyno kalno knygą”. 
Simbolinė knyga buvo brangi ne tik M. 
Jankui, bet ir visai Lietuvai. Karo ir pokario 
metais knygą saugojo pulkininko, vyriau
siojo Lietuvos skautininko Juozo Šarausko 
šeima. 1963 m., tarpininkaujant poetui Jo
nui Graičiūnui, knyga buvo perduota sau
goti Nacionalinės M.Mažvydo bibliotekai.

Vėliau buvo nuspręsta pagaminti tikslią 
šios knygos kopiją. Dailininkė odininke 

susijęs su Adomu Mickevičiumi, Jozefu 
Pilsudskiu, bendra abiejų šalių istorija.. 
Aušros vartai lenkams yra tokia vieta, kuri 
traukia ir seną, ir jauną. Vilnius lenkams 
įkūnija ir romantiką, ir mistiką. Bet svar
biausia, kad lenkai patys intensyviai rek
lamuoja turistines keliones po Lietuvą. Ten 
spausdinamos ne tik brošiūros, bet ir kny
gos apie Lietuvą.

- Ar ką nors darote, kad daugėtų tu
ristų iš tolimesnių, egzotiškų šalių?

- Dėl tokių šalių iškyla neįprastų prob
lemų. Į Vhlstybinį turizmo departamentą ne 
sykį yra kreipęsi turizmo organizatoriai iš 
Pakistano. Bet negalime būti tikri, ar tai iš 
tikrųjų žmonės, kurie nori organizuoti turis
tines grupes. Gali būti, kad taip bandoma or
ganizuoti kelią ekonominiams pabėgėliams. 
Kol kas nepatikimų pasiūlymų vengiame.

knygą, legenda...
Dalia Marija Šaulauskaitė kartu su talkinin
kais per pusantro mėnesio rankomis paga
mino “Amžinosios Rambyno kalno knygos” 
antrininkę. Pasak dailininkės, gaminant 
knygos kopiją buvo išsaugotas originalo 
autentiškumas, pirmosios knygos dvasia. Į 
knygos kopiją šilkografijos būdu perkeltas 
Vydūno įrašas, M. Jankaus įžanginis žodis, 
Tilžės akto kopija.

Įspūdingai apipavidalintoje knygoje yra 
1 000 itin aukštos kokybės popieriaus pus
lapių, kuriuose palikti įrašai turėtų išlikti 
amžiams. Apskaičiuota, kad į knygą bus 
rašoma 100 metų. Amžinosios Rambyno kal
no knygos antrininkė - tai sunkiausia Lie
tuvos knyga, be dėklo sverianti 22.5 kg.

Rambyno kalnas: legendos ir tikrovė
ELTA. Rambyno kalnas turi dvi istorijas 

- legendinę ir realiąją.
Legendos pasakoja ant Rambyno kalno 

kažkada buvus skalvių genties apeigų vietą, 
kurioje garbinti senieji pagonių dievai. Ra
gainės valdovo sūnus Rambynas iš šiaurės 
šalies parnešęs akmenį aukurui. Tas akmuo- 
aukuras šimtmečiais stovėjęs ant Rambyno 
kalno, kol Bardėnų malūnininkas vokietis 
Švarcas iš jo nepasidaręs girnų savo malū
nui. Pasakojama, kad akmuo atkeršijęs už 
šventvagišką darbą - patį malūnininką 
užmušęs. To vėjinio malūno pamatai tebėra 
Bardėnuose.

Realioji kalno istorija siejasi su Mažo
sios Lietuvos lietuvių draugijos “Birutė” 
veikla. Ši draugija 1895 m., minėdama savo 
veiklos dešimtmetį, nusipirko dalį kalno, 
pačią vaizdingiausią jo vietą, kad ji būtų 
viešai prieinama. Čia rengdavo labai popu
liarias šventes su vaidinimais, aukuro ug
nimi, vaidilutėmis. Kalno savininkai vis 
keitėsi. 1910 m. įsikūrė draugija “Ramby
nas”, kuri ruošėsi įsigyti visą kalną, bet 
sumanymo įgyvendinti nepavyko.

Tarpukario Lietuvoje kalnas turėjo kelis 
šeimininkus. 1922 m. Klaipėdoje įsikūru
sios “Aukuro” draugijos iniciatyva kalne 
buvo nupirkta 4 ha žemės. Rambyną itin 
išgarsino Vydūno rengtos pirmosios lietuvių 
dainų šventės. Į jas susirinkdavo ne tik aplin
kinių gyvenviečių choristai, laivais Nemunu 
jų atplaukdavo iš Kauno ir Klaipėdos.

Po Klaipėdos krašto prijungimo 1923 m. 
Mažosios Lietuvos patriarchu tituluojamas 
spaustuvininkas Martynas Jankus, gyvenęs 
Bitėnuose, buvo vadinamas Rambyno ser
gėtoju - čia priiminėjo svečius, užsienio de
legacijas, gausiai plūstančias ekskursijas. 
1928 m. M. Jankaus sumanymu ant kalno 
pastatytas mažas aukuras, įrengti laiptai į 
kalną nuo Nemuno pusės ir pradėta Amži
noji Rambyno kalno knyga, kurioje pasira
šydavo Rambyno lankytojai.

Tais laikais kažkas raudono granito lui
te iškalė Gediminaičių stulpus. 1939 m. vo
kietininkai tą akmenį nuritino nuo kalno. Tik 
pirmaisiais Sąjūdžio metais jau kita Bardėnų 
kaimo jaunimo karta vėl surado įvairių laikų 
blaškytą akmenį ir pastatė ant kalno šalia 
aukuro. □
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Reikšmingas dr. G.Kazokienės įnašas
(Tęsinys, pradžia MP Nr, 29)

Kaip žinote, šių metų birželio mėnesį 
buvo išleista dr. Genovaitės Kazokienės 
knyga “Lithuanian Artists in Australia, 
1950-1990.” Ketvirtasis leidinio pristaty
mas numatomas rugsėjo mėnesį Sydnėjuje.

Ryškiausi sydnėjiškių menininkų tarpe 
yra dailininkai Vaclovas Ratas ir Vladas 
Meškėnas, kurie į tolimą Australiją atvyko 
jau kaip pasižymėję menininkai Henriko 
Šalkausko, Jolantos Janavičienės, Evos 
Kubbos, Jurgio Mikševičiaus, Leono Ur
bono ir Jurgio Bistricko studijas nutraukė 
emigracija. Palaipsnis įsiliejimas į naują 
aplinką suformavo šių jaunuolių kūrybos 
stilių ir ypač padėjo atgaivinti Australijo
je apleistą grafiką.

Vienas iš jautrių grafikų-akvarelistų bu
vo Henrikas Šalkauskas, kurio paveikslai 
kvėpuote kvėpuoja liaudies mitologija, ap
vainikuota saulės ritualu. Glaudus ryšys su 
gamta nesvetimas ir grafikui-iliustratoriui 
Vaclovui Ratui, kurio elegantiškas “Paukš
tis” tarsi gracingai išsirutuliuoja iš saulės 
glėbio. Negalima nepaminėti ir grafikės- 
akvarelistės Evos Kubbos, pelnusios apie 50 
kūrybinių apdovanojimų.

Vladas Meškėnas pripažinimo susilaukė 
tapydamas žymias asmenybes: William 
Dobell, Russell Drysdale, Adomą Varną. 
Net ir svetimtaučių portretuose dailininkas 
sugeba rasti lietuviškumo. Pavyzdžiui, jo 
žodžiais tariant, nors ir ne lietuvio, Sir 
William Dobell įvaizdis, įkūnija medituo
jantį rūpintojėlį. Meškėnas, būdamas didelis 
idealistas, negali pasitenkinti, skausmingai 
“išnešiotu” kūriniu, tikėdamasis, jog kiek
vienas naujai sukurtas darbas bus reikšmin
gesnis, gražesnis ir tobulesnis.

Tapytojo ir grafiko Leono Urbono, su
organizavusio 40 personalinių parodų, kū
ryba kupina surealizmo ir misticizmo bruo
žų. Šis talentingas dailininkas įkvėpimo 
semdavosi moterų grožyje. Palyginimui, 
Leekos Kraucevičiūtės tapyba glaudžiai sie
jasi su muzika. Jos sukurti portretai pa
traukia ne veidų išraiškingumu, o dvasinės 
būsenos perteikimu. Leeka tarsi sulieja atli
kėjus supančią aplinką su “skambančiais” 
garsais. Pavyzdžiui “Sonata” atspindi sub
tilią klasikinės kompozicijos atmosferą, ru
dų potėpių niuansuose sukaupdama ritmo 
tikslumą ir atlikėjų kvėpavimo lygumą.

Darnus kompozicijos vientisumas taip 
pat jaučiamas Dainos Bernotaitės kūryboje. 
Šios dailininkės darbai yra priešingybė 
kasdienybei, kurią Daina užpildo lietuviš
kos pasakos žavesiu. “Jūratė” ir yra tos spal
votos pasakos išraiška, kur saulė, jūra, 
laivas ir pati povandeninės karalystės dei
vė susijungia į vieną visumą, užliūliuota iš 
marių platybių aidinčia įsivaizduojamo 
Kastyčio meilės daina.

GENOVAITĖ KAZOKAS

Dr. Kazokienės studijoje yra išnagrinėta 
šių 33-jų Sydnėjaus menininkų kūryba: 
Jurgio Bistricko, Henriko Šalkausko, Al
girdo Šimkūno, Jurgio Mikševičiaus, Vac
lovo Rato, Evos Kubbos, Vlado Meškėno, 
Leono Urbono, Jolantos ir Jurgio Janavi
čių, Vidos Kabailienės, Leekos Krauce
vičiūtės, Danutės Karpavičienės, Ninos 
Meškėnaitės, Nijolės Bižytės, Dianne Ke- 
raitytės, Josonijos Palaitienės, Ugnės Ka- 
zokaitės, Rimo Kabailos, Jono Abromo, 
Audronės Jurkšaitienės, Jurgio Reisgio, 
Stasio Montvido, Igno Bieliūno, Agos 
Skeivienės, Dainos Bernotaitės, Aleksandro 
Jakšto, Edvardo Lašaičio, Teresės Daili- 
dienės, Martinos Reisgienės, Algio Pluko, 
Broniaus Genio ir Danutės Giedraitytės.

Dr. Kazokienė taip pat pabrėžia New
castle menininkų Aldonos Zakarauskaitės, 
Veronikos Kristensen ir Akvilės Zavišaitės 
reikšmę. Wollongong’ą atstovauja dailinin
kė Sigita Gailiūnaitė ir meno darbų kolek
cionierius Bronius Šredersas, o Canberrą- 
Kazys Kemežys, Rimas Keraitis, Gražina 
Katauskienė ir Cecilija Kemežytė. Taigi, iš 
viso išanalizuotas 41-no NSW ir Canberros 
apylinkėse kūrusio/kuriančio menininko ar 
meno žinovo indėlis.

Knygos pristatymas įvyks rugsėjo 14 
dieną, sekmadienį, 2.00 p.p., Sydnėjaus 
Lietuvių Klube, 16-18 East Terrace, 
Bankstown.

Kviečiame gerbiamus menininkus, jų 
gimines ir draugus ne tik dalyvauti, bet ir, 
jeigu galite, popietei paskolinti leidinyje 
minimų menininkų darbus. Dėl parodos 
prašome skambinti telefonu: (02) 9796 8573 
jos organizatorei - dailininkei Leekai 
Kraucevičiūtei.

Gražina Pranauskienė

(Bus daugiau)

Lietuvių kalbos kelias 
Prof. Zigmas Zinkevičius

Tęsinys, pradžia MP N r. 32
Po krikšto turėjo atsirasti ir šiek tiek religinių tekstų lietuvių kalba. Juk 

bažnytinėje praktikoje be poterių, maldų ir giesmių nebuvo įmanoma išsiversti. 
Žmonės negalėjo išlaikyti viską atmintyje, be jokių užrašų. Mokytų lietuvių, 
galėjusių anuomet parengti pirmuosius lietuviškus tekstus, buvo nemaža. Vėliau 
pasirodžiusiose lietuviškose knygose, ypač M. Mažvydo katekizme, aptinkame 
nemaža archajiškų poterių ir šiaipjau maldų formulių, tradicijos būdu perduotų 
iš senesnių laikų. Vis dėlto bent iki XV a. pabaigos lietuviškų religinių tekstų 
gausiai būti negalėjo. Juk ir Lenkijoje, kur krikščionybė buvo priimta gerokai 
anksčiau, viduramžiais lenkiškų tekstų būta visai nedaug.

Yra žinių, kad XV a. pabaigoje ir XVI a. pirmoje pusėje lietuvių kalba, kaip 
šnekamoji, buvo dar plačiai vartojama visų lietuvių - ir didikų, ir eilinių bajorų, 
ir Vilniaus bei kitų miestų gyventojų. Antai lenkiškoje aplinkoje išaugintą Jogai
los sūnų Kazimierą, kuris dar vaikas buvo parsikviestas iš Krokuvos į Vilnių ir 
čia iškilmingai paskelbtas didžiuoju kunigaikščiu (valdė 1440-1492 m.), Lietuvos 
didikai specialiai mokė lietuvių kalbos ir papročių. Didikų bažnytiniams poreikiams 
tenkinti anuomet pranciškonų vienuolynas Vilniuje laikė lietuviškai mokančius 
pamokslininkus ir išpažinties klausytojus. Iš vidutiniųjų bajorų kilęs Abraomas 
Kulvietis (tėvai turėjo dvarus apie Kulvą, Ariogalą, Vilnių), labai išsilavinęs ir 
mokytas žmogus (profesoriavęs Karaliaučiaus universitete), 1545 m. mirdamas 
Lietuvoje prašė susirinkusių savo artimųjų, žinoma, bajorų, kad giedotų lietuviš
kas giesmes, kurias pats į lietuvių kalbą buvo išvertęs. Taigi diduomenės ir kalba, 
ir kultūra dar nebuvo pastebimiau nutolusi nuo liaudies masių.

Apie XVI a. pradžią prie valstybės vairo šalia didikų vis labiau ėmė Veržtis 
bajorai. Jie kėlė viešumon ir savąją kalbą, ta forma, kuria ji buvo vartojama, būtent, 
šnekamosios kalbos forma. Steigiant naujas bažnyčias ir gerinant senųjų bažny
čių aprūpinimą, bajorai ėmė reikalauti, kad klebonai lenkai laikytų lietuvių kal
bą mokančius vikarus. Šis reikalavimas buvo įrašytas ir į 1528 m. Vilniaus 
vyskupijos statutą. Žygimanto Senojo 1511 m. įsakyme Semeliškių klebonui 
liepiama skaityti evangelijas ne tik lenkiškai, bet ir lietuviškai. Net mokyklose, 
steigiamose prie parapijų bažnyčių, 1528 m. statutu buvo įsakyta mokyti lietuvių 
ir lenkų kalbomis.

Visa tai rodo, kad XV a. pabaigoje ir XVI a. pradžioje turėjo gerokai padau
gėti ir į lietuvių kalbą išverstų religinių tekstų. Matyt, būta ir didokų rankraščių. 
Antai minėtame 1528 m. statute įsakoma Vilniaus vyskupijos steigiamose 
mokyklose aiškinti “šventąsias evengelijas bei Povilo laiškus lygiai abiem, lietu
vių ir lenkų kalbomis”. Toks įsakymas būtų nesuprantamas, jeigu evangelijos ir 
Povilo laiškai nebūtų buvę išversti į lietuvių kalbą arba bent, statutą išleidus, 
nebūtų parūpintas jų vertimas.

Vėliau, atsiradus spaudai, rankraštiniai tekstai neteko reikšmės. Niekas jų 
nerinko, nesaugojo. Kaip nereikalingas balastas greit jie1 nusimetė ir ilgainiui 
visai pragaišo, išskyrus vieną kitą nuotrupą, kuri išliko, patekusi tarp saugomų 
dokumentų arba, kaip seniausias žinomas lietuviškų poterių tekstas, išliko įra
šytas į spausdintos lotyniškos knygos tuščią puslapį.

(Tęsinys kitame MP numeryje)

If REDAKCIJOS PAŠTO

Daugiau aiškumo?
Savo ilgokame laiške “M.P.” redakcijai 

(2003.8.15) dr. Alfonsas Viliūnas rašo apie 
nesutarimą (žr. “M.P.” nr.nr. 29 ir 31) tarp 
p. Antano Laukaičio ir ALB KV pirmi
ninkės Lolitos Kalėdos dėl pranešimo, kurį 
pirmininkė L. Kalėda padarė PLB XI Seime, 
ir kurį “Respublikoje” dalinai atpasakojo 
Vilniaus žurnalistas Feliksas Petrauskas.

Dr. A Viliūnas domisi, ar sakinius iš 

konteksto išplėšė žurnalistas F. Petrauskas 
ir "tik jis turi būti kaltinamas. Jeigu tie keli 
minėti sakiniai nėra išplėšti iš konteksto, 
tai už AL Bendruomenės žeminimą yra 
atsakinga ALB KVpirmininkė L.Kalėda... ”

Dr. A. Viliūnas priduria, kad "PLB XI 
Seime dalyvavo ir daugiau delegatų iš 
ALB. Būtų įdomu, jeigu ir jie, kaip tie
sioginiai liudininkai, pasisakytų šiuo 
klausimu

LB Spaudos Sąjungos Valdyba

IŽ REDAKCIJOS PAŠTO__________
Parama Kaltinėnų parapijos Senelių ir

našlaičių globos namams
Šių metų Kaziuko Mugės metu Kaltinėnų parapijos Senelių ir našlaičių globos namams 

aukojo sekantys Sydnėjaus lietuviai: $200 - A. L. Kramiliai, $160 - Katalikų Kultūros 
Draugija, $140 - S. Grybienė, $120 - Z. P. Andriukaičiai, $110 - V. Stankevičienė, $100 - 
J. Skuodienė, $ 50 - J. A. Jūragis, po $20 - A. I. Dudaičiai, K. A. Dičiūnai, R Dičiūnas; po 
$ 10 - V. Šutas, L. Kramilienė, A Pauliukonienė, A Montvidienė, A Rupšys; po $5 - kun. 
John Alt, A. Jablonskis. (Pagal A. Kramiliaus pranešimą)

Iš Kaltinėnų parapijos klebono kun. Petro Linkevičiaus gautas 
padėkos laiškutis telefaksu:

Nuoširdžiai dėkoju už auką $1000.00 AUD. Šiuos pinigus panaudojome vaikų našlai
čių kambarių remontui ir baldams.

Kaltinėnų Globos namuose gyvena 80 žmonių. Iš jų 40 slaugomų, 30 žmonių Ha 60 
metų ir jaunų žmonių nuo 9 iki 28 metų.

Dievas telaimina Jus.
Pagarbiai kun. Petras Linkevičius

(Perdavė A. Kramilius)

Gerb. Redaktore,
Su įdomumu skaitau “Mūsų Pastogėje” 

žinias ir žinutes apie Lietuvos karių daly
vavimą Irake. Kiek girdžiu iš savo pažįs
tamų, jie irgi tokias žinutes akylai skaito. 
Kas būtų galvojęs prieš keletą metų, kad 
lietuviams kariams teks kovoti arabų krašte?

Prie progos parašykite, koks yra lietu
vių karių atlyginimas Irake? Kaip jie ar jų 
šeimos yra apdraustos žuvimo ar sužeidimo 
atveju. Nuolatinis skaitytojas J.P.

Prašo pagalbos
Jauna šeimynėlė, auginanti itin sergantį 

mažylį, laukia gerų žmonių ar organizacijų 
bet kokios paramos.

Mūsų jaunoje šeimynėlėje yra įvykusi 
didžiulė tragedija. Mes auginame komp
leksinę negalią turintį 3 metų sūnelį. Jis turi 
begalę rimtų ir didelių sveikatos problemų 
(regos sutrikimas, cerebrinis paralyžius ir 

net įtariamas autizmas). Labai dėl to pergy
vendami mes, tėveliai, praradome viską: 
mama-regėjimą (dabar yra 1 gr. regėjimo 
invalidė), o tėtis - darbą, nes yra mažojo 
berniuko slaugytojas. Esame visiškoje ne
viltyje ir klaikioje tamsoje. Mums liko tik 
keletas žingsnių iki baisios tragedijos, 
užbrėžiant viską - savižudybės. Esame ne tik 
nuskriausti skaudaus ir žiauraus likimo, ne 
tik mus aplankė mažylio kančios ir jo 
skausmas, bet taip pat neturime ir artimųjų, 
kurie mums galėtų padėti ar bent jau suprasti.

Taigi, jei Jums nesvetimas kitų skaus
mas ir Jūs norite bei galite mums padėti ar 
su mumis susidraugauti, mes būsime labai 
laimingi. Mums reikalinga bet kokia 
parama ar pagalba. Mes iškart Jums sakom 
didelį, didelį AČIŪ! Jocių šeima

Mūsų adresas:
J. Sondeckio 22 - 6,
LT-5409, Šiauliai, Lithuania
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Antanas Laukaitis ATOSTOGOS LIETUVOJE
Su Lietuvos 

skautais
Kepinant karštai 

vidurvasario saulei 
(šiemet Lietuvoje tikra 
australiška vasara), iš 
visų Lietuvos kampe

lių prie gražaus Platelių ežero, Plungės 
rajone, Žemaitijoje, suvažiavo Lietuvos ir 
keliolika Brazilijos, Vokietijos bei Danijos 
skautų. Turėjo būti ir iš Australijos, tačiau 
tuo metu vyko Pasaulio Jaunimo Kongreso 
renginiai ir jie Australijai atstovavo ten. 
Šioje 2003-ųjų metų tautinėje stovykloje 
“Skilties dvasia” stovyklavo virš 1200 
skautų ir skaučių. Liepos 20 dieną įvyko 
iškilmingas atidarymas. Su dainomis įžy
giavus į didžiąją rikiuočių aikštę, skautus 
sveikino Plungės meras V. Danilavičius,

Nuotraukoje - Jūrų šventės (Klaipėdoje) atidarymo parade žygiuoja jurų skautai.

Elena. Jonaitienė
Likimo blaškomi

Tęsinys, pradžia A7P Nr. 13
-Turėjo mane perspėti, - kartojo susi

rūpinęs. - Gerai, grįšiu į įstaigą ir patikrin
siu sąrašus, pažiūrėsiu, kur galėčiau jus 
apgyvendinti. Miestelyje vargu ar beliko 
vietos, gali tekti apsistoti toliau, kaime, ir 
abejoju, ar galės abi šeimos būti drauge.

Moterys skubėjo paaiškinti, kad tai ne
svarbu. Žmogus užsirašė jų pavardes ir ne
atrodė nustebęs, kad jos nebuvo vokietės.

- Tai atvykot iš Lietuvos? Pačiu laiku, 
rusai jau ten. O abiejų vyrai fronte?

-Tikriausiai, nes abu tarnauja 
Wehrmachte, - šį kartą Dana nemelavo.

Palikęs atvykėles stotyje, seniūnas iš
skubėjo. Po valandėlės grįžęs pareiškė:

- Mano sąraše jūsų pavardžių nėra. Gal 
atsiųs vėliau. O gal jūs vis dėlto apsirikote 
ir išlipote ne toj stot}’. Bet tiek to. Galiu vie
ną apgyvendinti miestelyje, o kitą toliau - 
ūkyje. Turiu vežimą su arkliu, pats jus 
nugabensiu.

Dana pageidavo likti miestelyje, todėl 
ją išlaipino pirmą. Pagyvenusi našlė, kurios 
du sūnūs buvo kare, užleido Danai su Mei
le savo sūnų kambarėlį antrame mažyčio, 
dailaus, prie pat gatvės stovinčio namelio 
aukšte.

Aldoną seniūnas pavėžėjo du ar tris 
kilometrus už miestelio. Vieškelis ėjo pagal 
Dunojų, kuris šioje vietoje atrodė platesnis 
negu prie Vienos. Aplinkui tęsėsi žali lau
kai. Tolumoje bangavo tamsiu mišku apau
gę kalneliai. Jie sustojo prie dviaukštės 
kaimo sodybos, atsirėmusios į vieškelį. Ma
tyt, seniūnas buvo spėjęs gyventojams pra
nešti, nes jų pasitikti išėjo dvi tarp tris
dešimties ir keturiasdešimties metų moterys
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Skautų tarybos pirmininkas G. Vaidelis, 
Pirmijos pirmininkas R. Žilionis, stovyklos 
viršininkas Ž. Pilitauskas, Akademinio 
skautų sąjūdžio narys prof. A. Avižienis, 
Seimo narys A. Klišonis ir Lietuvos skautų 
garbės narys R Gaška. Šv. Mišias aukojo 
vyskupas J. Boruta ir prelatas J. Šinrys. 
Atidaryme turėjo dalyvauti ir buvęs LR 
Prezidentas, skautas vytis V. Adamkus, bet 
tuo metu jis buvo išvykęs iš Lietuvos ir 
stovyklą aplankė vėliau.

Oficialiai atidarymo daliai pasibaigus, 
grojant pučiamųjų orkestrui ir skambant 
skautiškom dainom, net “bričkutė” buvo 
sušokta, draugiškai pabendrauta, o skautai 
atsigaivinimui visus vaišino šaltu vande
nėliu. Vėliau vakare, saulei dar nenusilei
dus, o ji Lietuvoje vasarą leidžiasi gana 
vėlai, buvo uždegtas stovyklos atidarymo 
laužas, kurį pravedė vyr. skautės, padedant 

ir panašaus kaip Meilė amžiaus berniukas.
Loh vietovės ūkis nuo seno priklausė 

Niedermeyerių šeimai. Dabar jį valdė dvi 
seserys ir brolis. Šį išsiimtus į frontą, ūki
ninkauti teko seserims. Amalija ir Katryna 
buvo netekėjusios, nors jaunesnioji, Ka
tryna, augino sūnelį Rudolfą, trumpai 
vadinamą Rudi, panašų į motiną. Visi trys 
buvo tamsiaplaukiai, juodaakiai, visai ne 
tokie, kokius paprastai įsivaizduojame 
vokiečius. Katryna už seserį buvo mažesnė, 
smulkesnė, dailaus veido ir sudėjimo, o 
didesnė ir sunkesnė Amalija raumenin
gomis. ilgomis rankomis atrodė pavargusi 
ir pikta. Vėliau Aldona pastebėjo jų skir
tingą padėtį ūkyje: Katarina buvo šeimi
ninkė, administratorė, o Amalija - lauko 
darbininkė.

Raidę L primenantis namas viena puse 
rėmėsi į vieškelį, o kita tiesėsi giliai į kiemą. 
Vienas stogas dengė ne tik gyvenamąjį 
namą, bet ir tvartus bei daržinę. Nieder- 
meyeriai nelaikė arklių, tik galvijus, kiaules 
ir daugybę paukščių. Šiame Bavarijos pa
kraštyje lauko darbuose arklius pavadavo 
jaučiai.

Gyvenamoji pastato dalis buvo dviejų 
aukštų: apatinė - stambių juodų rąstų, o 
viršutinė - baltai dažytų lentų su mažais, 
tamsių rėmų langeliais. Didžiulė virtuvė, 
atstojanti šeimos gyvenamąjį kambarį, 
užėmė beveik visą apatinio aukšto dalį. 
Viename gale stovėjo krosnis su didele ke
turkampe virykle po metaliniu stogeliu. Ant 
aukštų viryklės sienų kabojo puodai, sam
čiai ir kitokie virtuvės rakandai. Priešingoj 
patalpos pusėj, galu atremtas į lauko sieną, 
kiurksojo ilgas stalas. Iš krosnies ir stalo 
galėjai spręsti, kad čia gyventa gausios 

skautui vyčiui T. Antuliui. 
Linksmos dainos, gitarų 
garsai, susikūrusi muzikos 
kapela, tad linksmieji skau
tukai jau apie vidurnaktį 
dar nenorėjo eiti miegoti.

Jubiliejinė stovykla, 
kuri tradiciškai vyksta kas 
penkeri metai, yra skirta 
paminėti skautų įsikūrimo 
Lietuvoje 85-rių metų jubi
liejų. Šios stovyklos vyriau
sias dalyvis buvo 72 metų, 
o jauniausiam tebuvo tik 5 
metai. Programa buvo įvai
ri. Iki 10 metų amžiaus 
vaikai buvo supažindinami 
su įvairiais pasakų hero
jais, su įvairių pasaulio 
šalių geografija ir kultūra. 
Šiose grupelėse buvo po 10 
-12 vaikų ir jos turėjo po 
vieną vyresnio amžiaus skautą-globėją. 
Jaunesniųjų skautų pastovyklėse buvo 
mokomi ir aiškinami savarankiškumo 
pagrindai. Vyresnieji skautai dalyvavo 
intelektualinėse diskusijose, žygiuose po 
gražiąsias apylinkes, tvarkė netoliese 
esančius piliakalnius. Buvo taip pat ir plati 
sportinė programa su įdomiausiu “Gedimi
no pilies puolimu”.

Lietuvoje labai populiarūs jūrų skautai, 
padarę savo uostą Platelių ežere, kasdien 
plukdė po 120 skautų ir mokė juos vandens 
gudrybių. Be sveikų skautų, čia stovykla
vo ir devyni smegenų paralyžiumi ser
gantys vaikai. Projekto organizatorė buvo 
Jurga Karpavičiūtė, o kurį laiką šiai grupei 
padėjo žinoma televizijos aktorė skautė 
Aistė Stonytė. Šiuos neįgalius vaikus buvo 
stengiamasi sudominti įvairiapusiška veik
la bendraujant su kitais, netgi išvedant į 
specialų jiems pritaikytą žygį. Ir tikrai, šie 
nelaimingi vaikai iš stovyklos išvažiavo su 
gražia šypsena ir sakė, kad ir vėl lauks 

šeimos. Į dvi kampines sienas rėmėsi sun
kūs, mediniai suolai. Prie į kambario vidurį 
atsuktos stalo pusės glaudėsi tamsaus 
medžio kėdės, o prie trečiosios sienos - tos 
pačios spalvos įvairaus dydžio spintos ir 
spintelės. Išbaltintas sienas puošė įrėmin
tos šeimos fotografijos bei šventųjų pa
veikslai. Per lubas tiesėsi juodos gegnės.

Lauko sienos viduryje įtaisytos orna
mentuotos durys atsidarė tiesiai į lauką. 
Priešais jas antros durys vedė pro viryklę į 
erdvų sandėliuką, o trečios - į koridorių, iš 
kurio laiptais galėjai pakilti į antrą aukštą 
ir išeiti į kiemą. Šeima visas dienas praleis
davo virtuvėj, o antrame aukšte esančiuose 
keturiuose erdviuose miegamuosiuose tik 
nakvodavo. Pirmas, pats didžiausias, buvo 
skirtas tėvams, antras - sūnums, trečias - 
dukterims, o paskutinis - gal seneliams ar 
svečiams. Dabar šio ketvirto miegamojo 
šeimininkės nenaudojo. Amalija miegojo 
išvykusio brolio kambaryje, Katryna su 
sūneliu - seserų kambaryje. Tėvai buvo ne
seniai mirę, tai jų kambarys ir atiteko Al
donai su vaikais. Kambario viduryje stovė
jo dvi metalinės lovos, tarp kurių Katry na 
įspraudė seną Rudi lopšelį. Pro du lange
lius matėsi vieškelis ir Dunojus. Tarp lan
gelių stovėjo didelė margai dažyta skrynia, 
o kampe - panašiai išmarginta spinta. Ki
tame kampe ant mažos spintelės buvo įtai
syta praustuvė - fajanso dubuo ir ąsotis. Iš 
apačios atsineštą prausimuisi vandenį 
galėjai pasišildyti ant šalia stovinčios ma
žos ketaus krosnelės, panašios į ponios 
Schmetzer. Tualetas buvo tik lauke, bet 
praustuvės spintelė slėpė senovinį naktinį 
puodą. Antro kambario durys vedė į nedi
delį balkonėlį ir atvirus stačius laiptus į 
kiemą. Aldonai iš karto kambarys patiko. 
Patalai buvo dar storesnį ir minkštesnį ne
gu pas ponią Anzengruber, o jų užvalkalai 
taip pat gražiai iškrakmolyti ir išlyginti.

Antanas Laukaitis (centre) su stovyklos viršininku Žyd
rūnu Pilitausku (dešinėje) ir psk. Valdu Rakučiu.

sekančios stovyklos.
Visa didžiulė stovykla buvo kaip atski

ras miestas, turėjęs savo vyriausybę, laik
raštį, paštą, saugos tarnybą, turgų ir kita. 
Skautai vyčiai turėjo savo atskirą būstinę, į 
kurią ne skautai vyčiai turėjo teisę įeiti tik 
su specialiu vyčių vadovybės leidimu. Aš, 
kaip Sydnėjaus skautas vytis, buvau pa
garbiai priimtas būstinėje ir čia sutikau 
vieną skautą vytį, kuris prieš kelis metus 
stovyklavo mūsų Australijos tautinėje 
stovykloje.

Tačiau pati įdomiausia buvo akademi
kų pastovyklė, pasislėpusi miške nuo kitų 
stovyklautojų. Jų trijų spalvų kaklaraiščiai, 
bei per pečius perištos juostelės domino ne 
vieną naujai atvykusį skautuką ir svečią. 
Nuo pat pirmų atvykimo dienų filisteriai, 
bei tikrosios narės ir senjorai, kandidatai 
ir juniorai savo pastovyklę pavertė labai 
jaukia ir įspūdinga, jų pavadinta “aka
demija”.

Tęsinys kitame MP numeryje.

Netrukus kilo nenumatytų sunkumų. 
Aldona jau laisviau kalbėjo vokiškai negu 
išvažiuodama iš namų, bet čionykštė tarmė 
taip skyrėsi nuo bendrinės kalbos, kad ji 
seseris vos galėjo suprasti. Atvykėlei dar 
kartą teko skubiai mokytis svetimos kalbos.

Jau pirmą dieną Katryna pareiškė, kad 
atvykėlius priimanti su malonumu, nes po 
tėvų mirties ir brolio išvykimo namas iš
tuštėjęs. Toliau paaiškino, kad iš kitur eva
kuoti žmonės nuomos nemokėjo, o ūkinin
kams pinigų ir netrūko. Tačiau vyrams išė
jus į karą, o moterims perėmus vyriškus 
darbus, namuose trūko rankų. Gal Aldona 
sutiktų pagelbėti kasdienėje namų ruo
šoje? Jei taip, tai ir ji, ir vaikai galėtų mai
tintis su visa šeima. Šeimininkei nebūtų 
didelio skirtumo gaminti šešeriems ar trims. 
Ji pripratusi ir prie gausesnės šeimos.

- Žinoma, turėčiau paimti jūsų maisto 
korteles. Tačiau mes maitinamės sočiai, 
niekad netrūksta nei pieno, nei kiaušinių. 
Duoną kepamės pačios. Pasipjauname vištą 
ar net paršiuką, kai reikia pridurti prie mėsos 
davinio. Man galėtumėt padėti: išplauti 
indus, kai ką paruošti virimui, o ypač reikia 
talkos adymui, lopymui, skalbinių lygi
nimui.

Aldona mielai sutiko. Prisipažino, kad 
neturinti didelio patyrimo šeimininkauti, bet 
noriai atliksianti visa, kas bus liepta, ir 
stengsis išmokti, kas reikalinga. Šeimininkė 
atrodė patenkinta, ir Aldonai palengvėjo - 
dabar ji nesijautė kalta, kad naudojasi jai 
nepriklausančia pastoge ir globa. Tiktai pa
minėjo norinti kasdien turėti laisvo laiko 
išsivesti vaikus pasivaikščioti.

- Žinoma, turite turėti laisvo laiko vai
kams, - sutiko Katryna, - nesirengiu jūsų 
išnaudoti. Bet ir pati džiaugsitės turėdama 
užsiėmimą. Kaime laikas slenka lėtai.

Su Dana Aldona susitarė susitikti dažnai.
Tęsinys kitame MP Nr.
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In memoriam
Atsisveikinant su 

A^A Sofija Budzinauskiene
Sofija gimė Rumunijoje 1926 m. sausio 6 

d. - per Tris Karalius. Tėvai buvo vokiečių 
kilmės, bet labai stiprūs katalikai, tad ne
nuostabu, kad šeimoje augo 14-ka vaikų. 
Sofija gimė penktoji. Vaikai augo katalikiš
koje dvasioje. Tėvas buvo geras batsiuvys, 
bet išlaikyti ir išmaitinti tokią gausią šeimą 
nebuvo lengva. Sofija, vos tik baigus šešis 
pradžios mokyklos skyrius, turėjo pradėti 
dirbti, kad padėtų tėvams išlaikyti šeimą. 
Jaunos mokinukės pirmas darbas buvo 
katalikių vienuolių vienuolyno virtuvėje. Ši
tas darbas Sofijai nebuvo svetimas, nes 
namuose po mokyklos talkininkavo virtuvėje 
motinai ir seserims. Jos mokyklos draugės 
eidavo į kiną, nusipirkdavo ledų, tuo tarpu 
Sofija taupė centus šeimos maistui. Prasidė
jus Antrajam pasauliniam karui ir naciams 
okupavus Rumuniją, tėvą ir tris brolius vo
kiečiai paėmė į kariuomenę. Šeima liko bevil
tiškoje padėtyje, nes nebuvo kam uždirbti 
šeimai duonos.

Ant aštuoniolikametės Sofijos pečių kri
to atsakomybė rūpintis mama ir mažaisiais 
broliais bei seserimis. Artėjant rusų armijai, 
Sofija išgirdo apie rusų karių žiaurumus vo
kiečių kilmės žmonėms, ypač katalikams. 
Sofijos motina taip pat gerai suprato ir žinojo 
apie gręsiantį pavojų dukroms nuo rusų ir 
komunistinės santvarkos Rumunijoje. Šeima 
nutarė trauktis į Vokietiją. Per Čekoslovakiją 
ir Austriją su tokia gausia šeima keliauti ka
ro metu pareikalavo iš Sofijos didelio pasi
šventimo, nes šeima keliavo prekiniais 
traukiniais, sunkvežimiais. Kartais tekdavo 
keliauti ir pėsčiomis. Artėjant nakčiai, apsi
stodavo pas ūkininkus. Geri žmonės priim
davo ir daudavo maisto vaikams. Kiti - 
išvarydavo ir dar apibardavo: “Grįžkite atgal, 
iš kur pabėgote”. Vienoje Čekoslovakijos 
geležinkelio stotyje belaukiant traukinio 
sužinojo, kad rusų kariuomenė užkirto kelią į 
Vokietiją ir karas baigėsi. Čekai labai nemėgo 
vokiečių pabėgėlių, stotyje geresnius daik
tus atėmė arba sudaužė.

Sofija, būdama labai švelnaus būdo, ir 
sunkiausiu momentu sugebėjo nusiminusius 
pabėgėlius pralinksminti, nes turėjo nepap
rastai gražų balsą ir mokėjo daug gražių 
liaudies dainų. Ji pradėdavo dainuoti ir, gal 
tik su Dievo pagalba, kažkaip reikalai susi
klostydavo į geresnę pusę.

Vienu metu pabėgėlių traukinį rusai no
rėjo nukreipti link Rusijos, bet pasimaišė 
amerikiečių sargybiniai ir praleido į Vakarus.

Po vienerių metų vargingos ir pavojingos 
kelionės Sofija su motina bei prieaugliu 1945 
m. rugsėjo mėnesį pasiekė Bavarijos miesto 
lagerį - Memmingen. Čia jau buvo apgy

A"ir1 A Sofijai Budzinauskienei
mirus, gilią užuojautą reiškiame vyrui Liudui, visai šeimai ir giminėms.

Canberros Ramo venai

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 
Funerals of Distinction

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

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

vendinta daugybė pabėgėlių, kurie laukė kol 
miesto savivaldybė suras jiems butus.

Gyvenant lageryje gyvenimas pradėjo 
gerėti, gavo žinių ir apie kitus šeimos narius. 
Sofija tuo metu buvo 22-jų metų. Vieną gražų 
vasaros vakarą nutarė eiti į šokius Memmin
gen Goldene Rose pasilinksminti ir čia 
susitiko su besišypsančiu jaunu žemaičium 
Liudu Budzinausku. Tai buvo meilė iš pirmo 
žvilgsnio. 1948 m. Sofija ir Liudas sukūrė 
šeimą. Liudas Budzinauskas į Australiją iš
vyko vienas. Tuo tarpu Sofija į Australiją 
atvyko tik 1950 m. Apsigyveno pas vyrą 
prie Canberros. Sofijos pabėgėlio kelias buvo 
panašus į lietuvių. Jos nuoširdumas ir švel
nus būdas suartino ją su lietuviais.

Pastačius Canberros Lietuvių Klubą, ji 
apie dešimt metų dirbo bare. Canberros lie
tuviškuose renginiuose - minėjimuose, skau
tų pobūviuose, demonstracijose, kariuome
nės šventės minėjimuose bei pensininkų 
suėjimuose - buvo jaučiama Sofijos ranka. 
Nuoširdus bendradarbiavimas lietuviškoje 
bendruomenėje jai nesutrukdė išauginti še
šis vaikus. Vėliau tapo močiute trylikai anū
kų ir trims proanūkiams. Sofija su vyru savo 
gyvenimą vedė tvarkingai. Patogiai gyveno 
Canberroje, pasistatė vasarnamį pajūryje, net 
keletą kartų lankėsi Lietuvoje, Vokietijoje, 
Amerikoje. Atrodė, kad viskas klostosi gerai 
- belieka tik džiaugtis savo gyvenimo pėd
sakais. Tačiau po ilgesnio negalavimo Can- 
berros ligoninėje, namuose ir “Hospice Clare 
Holland House”, šeimai budint ankstų, šaltą 
liepos 22-osios rytą Sofija užmerkė akis 
amžinam gyvenimui, kur nėra kančios, 
skausmo bei gyvenimo ašarų.

Paliko liūdesyje savo mylimą vyrą 

Liudviką, penkias mylinčias dukras, vie
nintelį sūnų , trylika anūkų ir tris proanūkius. 
Canberros Lietuvių Bendruomenė ir Karių 
Xfeteranu Sąjunga “Ramovė” neteko dar vie
nos darbščios bitelės.

Laidotuves tvarkė Budzinausko šeima per 
laidotuvių biurą “William Cole Funerals 
Canberra”. Ketvirtadienio vakare Bluegum 
koplyčioje, laidotuvių išvakarėse buvo skai
tytas Rožinis, kurį pravedė kun. Mietek 
Markowicz, dalyvaujant visai šeimai ir gra
žiam skaičiui canberriškių.

Gedulingos pamaldos įvyko liepos 25 d. 
St. Anthony of Padua katalikų bažnyčioje. 
Kunigas Mietek Markowicz su šeima paruo
šė specialią mišių knygutę su Sofijos nuo
trauka. Kunigui patarnavo Andrius ir Mikas 
Budzinauskai. Auką atnešė dukros Nijolė 
Budzinauskaitė-Essai ir Brigita Budzinaus- 
kaitė-Lo. Gražų pamokslą pasakė kun. Mar
kowicz. Po mišių atsisveikinimo žodį tarė iš 
Geelongo atvykęs Juozas Gailius, kuris api
būdino Sofijos žemiškos kelionės pėdsakus 
ir išreiškė Budzinausku šeimai gilią užuojautą 
nuo Gailių šeimos. Canberros Lietuvių Ben

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame visiems mūsų ir Mamytės draugams bei pažįstamiems, 

kurie atėjo palydėti brangią Mamą į jos amžinąjį poilsį. Ačiū Fr. John Alt už šv. 
Mišias ir atliktas apeigas, taip pat už nuoširdžius bei jautrius atsisveikinimo žodžius 
-ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pirmininkui Ramučiui Zakarevičiui ir 
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugijos pirmininkei Tamarai 
Vingilienei. Dėkojame visiems, išreiškusiems užuojautą žodžiu ar raštu čia bei 
užsienyje. Ačiū už gėles, atsiųstas į namus, ir aukas “Mūsų Pastogei”, kuri per 
kelerius paskutiniuosius metus buvo Mamytės vienintelis ryšys su lietuvių 
bendruomene. Ačiū visiems.

Marina Cox ir Valentina Harvey 
su šeimomis

A^h A Juozui Kalgovui
mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai Janinai, šeimai ir visiems artimiesiems.

Marina ir Laurie Cox

Mirus

A'u’A Elenai Rotcienei
nuoširdžiai užjaučiame sūnų Teodorą, gimines ir visus artimuosius.

Marina ir Laurie Cox

Australijos 
Lietuvių 
Fondui 
aukojo:

$50 - A Gabas
$20 - K. Vanagienė (Sth. Aus.)

n.a Alekso Baltučio atminimui:
$300- D. Baltutis ( $530)

a.a P. Šiuškienės atminimui:
$20 - B. Prašmutaitė ($ 475)

J. Balčiūnas ($3,200)

a.a D. Baužlenės atminimui:
$20 - B. Prašmutaitė ($ 495) 

druomenės Sąjungos vardu žodį tarė Sigi
ta Gailiūnaitė. Tuo pačiu ji atsiprašė, kad 
pirm. Viktoras Martišius dėl ligos negalėjo 
dalyvauti laidotuvėse. Ji glaustai apibūdino 
Sofijos įnašą Lietuvių Bendruomenei, kuris 
tęsėsi ne savaitėmis, bet metų metais. Sofija 
liks nepamiršta Canberros lietuvių širdyse ir, 
su gilia užuojauta šeimai, baigė kalbą. Visų 
vaikų vardu su mama atsisveikino Antanina 
Budzinauskaitė-Poulton, kuri priminė kiek
vieno šeimos nario nuoširdžius prisiminimus. 
Kunigui pašventinus karstą, kuris skendo 
gėlių jūroje, sūnaus ir anūkų nešamas jis bu
vo palydėtas į Woden kapines. Kun. M. 
Markowicz atliko paskutines laidotuvių 
apeigas. Canberros lietuviai sugiedojo “Ma
rija, Marija”. Šaltas Canberros oras ir dar 
šaltesni lietaus lašai neišgąsdino Canberros 
lietuvių ir dalyvių iš plačios Australijos. Po 
laidotuvių visi buvo pakviesti šermenų 
pietums į Austrų Klubą.

Miela Sofija, lai būna tau lengva Aus
tralijos žemelė, nors ir labai toli nuo Ru
munijos gražių gėlynų.

Juozas Gailius.

a.a Mečiui Davalgal mirus aukojo: 
$20 - L. Bungarda ($475)
$10 - O. Šrederis ($545)

a.a Jono Dagio atminimui:
$50 - I. Simaitis ($70)

I. O’Dwyer & dukra ($420) 
$40 - I. & M. Lyle
$20 - V Didelis ($245)

J. Balčiūnas ($3,220)
R. & R. Mickai ($40)
A & J. Skimbirauskai
A. & J. Šimkai ($795)

$10 - N. Bratan
J. & M. Vaitkus ($45)

Valdybos vardu dėkoju už aukas.

Audrius Balbata
ALF iždininkas

Sydnėjaus Lietuvių Klubo bibliotekoje
prieinama kaina galima įsigyti (teirautis sekmadieniais bibliotekos darbo laiku):

moterišką tautinį kostiumą (ne naujas), dydis: 12-14;
moterišką tautinį kostiumą (naujas), dydis 14-16;
įvairių spalvų prijuosčių;
tautinį kostiumą berniukui (13-kos metų);
prijuostėlių mergaitėms (7-nių metų);

Nuo pardavimo kainos didelis procentas skiriamas bibliotekai. “Ratelis”
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Dėmesio ALB Melbourne 
Apylinkės nariams

Sekmadienį, rugpjūčio 31 d., 1.30 vai. p.p. Melbourno Lietuvių Namų 
Jubiliejinėje salėje įvyks ALB Melbourno Apylinkės metinis narių susirinkimas. 
Visi nariai prašomi dalyvauti.

DARBOTVARKĖ:
1. Prezidiumo sudarymas.
2. Mandatų Komisijos sudarymas.
3. Darbotvarkės svarstymas ir priėmimas.
4. Mirusiųjų pagerbimas.
5. Praėjusio metinio susirinkimo (2002) protokolo skaitymas. Klausimai, 
priėmimas.

. 6. Apy linkės Valdybos pirmininko ir iždininko pranešimai.
7. Revizijos Komisijos pranešimas.
8. Diskusijos dėl Valdybos pranešimų ir jų priėmimas.
9. Sekančios ALB Melbourne Apylinkės Valdybos rinkimas.
10. Kiti reikalai, pasiūlymai, diskusijos.

ALB Melbourno Apylinkės Valdyba

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

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

E-mail: slc@litbuanianclub.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 vaL
Uždarytas pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais.

DARIA’S restoranas dirba

Melbourno Lietuvių Klubo pranešimas
Prašome paskubėti susimokėti nario mokestį.

Klubo metinis susirinkimas šiais metais įvyks rugsėjo 20 dieną, 2 vai. po pietų. 
Kandidatų pareiškimai Valdybai turi būti pristatyti ne vėliau kaip rugpjūčio 31 
dieną.

Visų Klubo narių pareiga yra slapto balsavimo būdu išrinkti sekančių metų 
Valdybą.

Pagal mūsų Klubo įstatus, mes privalome išsiuntinėti balsavimo lapelius tik 
tiems nariams, kurie yra jau susimokėję šių metų nario mokestį. Paskutinė diena 
tai atlikti yra rugpjūčio 31. Gaila, bet mūsų įstatai mums neleidžia, kad pavėla
vusieji susimokėti dalyvautų Valdybos rinkimuose.

MLK Valdyba

Melbourno Lietuvių Klubo pranešimas
“Talkoje” galima susimokėti nario mokestį

Klubo metinis susirinkimas šiais metais įvyks rugsėjo 20 dieną, 2 vai. p.p. Tik 
susimokėję nario mokestį turi teisę balsuoti. Kad palengvinti nariams atlikti šią pareigą, 
“Talkoje” atidarėme specialią sąskaitą. Nario mokesčius įprasta tvarka taip pat priima 
Klube (sekmadieniais) p. Z. Augaitis ir p. E. Marganavičius. Daugiau informacijos galite 
gauti kreipdamiesi “Talkoje” pas p. Paulių Jokūbaitį ir pas virš minėtus Klubo Valdybos 
narius. MLK Valdyba

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugijos
Metinis susirinkimas

įvyks šių metų rugpjūčio 31 dieną, sekmadienį, 2 vai. p.p. Lietuvių Klube, 
Bankstowne. Kviečiame visas Draugijos nares kuo skaitlingiau dalyvauti šiame 
susirinkime. Mielos tautietės, ateikite į šį susirinkimą. įstokite į Draugijos narių gretas. 
Tuo pratęsite kilnų Draugijos darbą. Po susirinkimo pasivaišinsime ir pabendrausime.

Sydnėjaus Liet. Moterų Soc. Globos Draugijos Valdyba

Skulptoriaus Vinco Jomanto
retrospektyvi parodu

Rengėjai primena, kad skulptoriaus Vinco Jomanto pagerbimui valstybės globojama 
McClelland Galerija ruošia jo viso kūrybinio periodo retrospektyvią parodą, vyksiančią 
š.m. liepos 6 - rugsėjo 7 dienomis McClelland Gallery’,
390 McClelland Dr., Langwarrin, Vic., 3910 (prie Frankstown), tel.: (03) 9789 1671.

Paroda atidara antradieniais - sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. p.p.

5.00 iki 6.00 vai. vakaro 
12.00 iki 6.00 vai. vakaro ir 
12.00 iki 7.00 vai. vakaro.

• penktadieniais nuo
• šeštadieniais nuo
• sekmadieniais nuo
Kviečiame visus lankytis ir ragauti skanius lietuviškus patiekalus,
pagamintus Darijos Meginienės - naujos Klubo šeimininkės.
Meniu platus, o patiekalų kainos labai prieinamos.
Stalus ir vietas galima užsisakyti iš anksto, skambinant Darijai 
tel.: 0414 218 633.

Ketvirtadieniais nuo 7 vai. vakaro - Bilijardo Klubas

Primename Klubo nariams, kad atėjo laikas

susimokėti metinį nario mokestį.

TURGUS įvyks sekmadienį, rugpjūčio 24 dieną, 2.30 
vai. p.p. Laukiame ir kviečiame visus išbandyti savo laimę.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

NOTICE OF ANNUAL GENERAL 
MEETING

Notice is hereby given that the Annual General Meeting of the Lithuanian 
Club Limited will be held at the Club on Sunday 7th September at 3pm.

Please note that only those members who are “financial” at the date of 
posting of the Annual Accounts will receive those accounts and reports.

The final date by which membership subscriptions must be received is 
the date of the AGM, where the Annual Report may be obtained on the spot. 
Members who are unfinancial on 7/9/03 cannot by law attend or vote at the 
AGM and will need to reapply for Club membership.

A report of the very considerable progress on the redevelopment of the Club 
will be made at the AGM.

Laurie Cox (Hon Secretary)

AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ PASTOGĖS” PRENUMERATĄ?

LITHUANIA: Honorary Consuls in Australia
Jurisdiction:...... New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras Šliteris, Honorary Consul-General
40 B Fiddens Wharf Road TeL: (02) 9498 2571
Killara, NSW 2071 Fax: (02) 9498 2571
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:.......South Australia, Western Australia and Northern Territory...........
Ms Janina Vabolis, Honorary Consul
25 McLachlan Avenue Tel.: (08) 8294 3792
Glenelg North, SA 5045 e-mail: jvabolis@senet.com.au
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:.......Victoria and Tasmania...................................... .. ................................V
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul /
47 Somers Street TcL: (03) 9808 8300
Burwood, VIC 3125 Fax: (03) 9808 8300
Hours of Business: Monday-Friday: 9.00 a.m. - 5.00 p.m.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.
Tel.: (02) 9790 2319, Faksas: (02) 9790 3233, E-mail: mpastoge@bigpond.com 

Tinklapis: www.users.bigpond.com/mpastoge 
Redaktorė Dalia Donielienė

Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Kęstutis Protas, Vytenis Šliogeris 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 
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