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SLIC - Sydnėjaus Liet Informacijos Centras

Nuotraukoje - Sydnėjaus Lietuvių Klubo Bibliotekoje įsikūrusio SLIC’o vadovė 
Ramona Ratas-Zakarevičienė (dešinėje) ir dr. Ramutis Zakarevičius.

Per pastaruosius kelerius metus Australijos lietuvių tarpe regisi vis daugiau dėmesio 
“informacijos” reikalui. Kaip girdėti, dabartinė ALB Krašto Valdyba imasi rimtų žingsnių 
išleisti Australijos lietuvių istoriją anglų kalboje. Atrodo, ši Valdyba galvoja ir apie 
“Australijos Lietuvių Metraščio” trečiąjį tomą (lietuvių kalboje), kur būtų pratęsta 
lietuviškosios veiklos apžvalga nuo 1985 metų iki dabarties. Su šiais dviem užmojais 
“M.P.” tikisi supažindinti vėliau.

Tačiau Sydnėjuje jau yra įkurtas - moderniais elektroniniais pagrindais - Informacinis 
Centras, kuris interneto erdvėje vadinasi SLIC (Sydney Lithuanian Information Centre): 
www.slic.org.au Pagal šį interneto kodą, susidomėjęs asmuo ras, jog informacinis darbas 
apie NSW lietuvius jau yra stiprokai pažengęs pirmyn ir eventualiai išsivystys į plačią ir 
turbūt vis platėjančią “duomenų bazę”. “M.P.” bendradarbis Vytautas Donlela 
kalbėjosi su šio Centro vadove Ramona Ratas - Zakarevičiene. Pokalbį 
skaitykite “M.P.” psl. 5.

Užsienio lietuvių sielovada rūpinsis 
prelatas E.Putrimas

Vilnius, rugpjūčio 18 d. (ELTA). Lietu
vos vyskupų konferencija delegavo prela
tą Edmundą Putrimą rūpintis užsienio 
lietuvių sielovada. Prelato garbės titulą ku
nigui E. Putrimui šia proga suteikė Šven
tasis Tėvas Jonas Paulius II. Prelatas Ed
mundas Putrimas pakeis vy skupą Paulių A. 
Baltakį, atsistatydinusį iš sielovados lie
tuviams katalikams užsienyje pareigų.

“Lietuvos vyskupų konferencija tikisi, 
kad prelatas E. Putrimas, palaikydamas 
glaudžius ryšius su vietos šalių vyskupais, 
bus Lietuvos vyskupų atstovas ir koordi
natorius lietuviams, gyvenantiems už Lie
tuvos ribų. Vienybėje su Šventuoju Tėvu ir 
visuotine bei vietine Bažnyčia padės kiek
vienam lietuviui gyventi autentišku Kristaus 
mokslu, taip pat palaikys ir tautinę bei 
kultūrinę savimonę ”, - pabrėžiama Lietuvos 
vyskupų konferencijos pranešime, kartu 
nuoširdžiai linkint prelatui E. Putrimui 
Dievo palaimos ir Mergelės Marijos globos.

Prel. E. Putrimo pirmtakas vysk. Paulius 
Baltakis šią misiją atliko nuo 1984 liepos 1 
dienos. Kaip rašoma Lietuvos vyskupų 
konferencijos pranešime, glaudžiai bendra
darbiaudamas su vietos vyskupais, vysk 
P. A Baltakis lankydavo lietuvių bendruo
menes Argentinoje, Australijoje, Baltaru
sijoje, Brazilijoje, Belgijoje, Kanadoje, 
Kolumbijoje, Estijoje, Didžiojoje Britanijo
je, Prancūzijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Ha
vajuose, Italijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Ru
sijoje, Sibire, Švedijoje, Ukrainoje, Urug
vajuje, JAV ir Venesueloje.

"Vyskupo P. A. Baltakio apsilankymai

pasitarnavo glaudesnei vienybei su Šven
tuoju Sostu, vietinėmis bendruomenėmis, 
taip pat ir su Bažnyčia Lietuvoje. Antra 
vertus - padėjo lietuvių bendruomenėms 
užsienyje išlaikyti savo religinę, tautinę ir 
kultūrinę tapatybę. Ypač svarbi užsienio 
lietuvių sielovados koordinatoriaus misija 
yra naujaisiais laikais, kai, ieškodami pra
gyvenimo šaltinio, iš nepriklausomos Lietu
vos pasitraukė daug lietuvių. Neturėdami 
gilių religinių ir tautinių šaknų, jie ypač 
yra reikalingi Evangelizacijos”, - rašoma 
pranešime. Lietuvos vyskupų konferencija 
pabrėžia labai gerai vertinanti vyskupo 
Pauliaus A. Baltakio tarnystę, pasiaukojimą 
ir rūpestį lietuviais visame pasaulyje ir 
nuoširdžiai dėkoja už jo ganytojišką veiklą.

R^isy^s Lietuvos |vykių apžvalga

Vasaros 
karščiai 
išryškino 

valdininkų 
apetitą žemei

Vasaros karščiai 
suvilioja šimtus tūks
tančių Lietuvos žmo

nių prie upių, ežerų ir Baltijos jūros. Poilsio 
vietą žmonės renkasi savo finansinių iš
teklių ribose: kas palapinėje prie ežero, o 
kas ant Baltijos jūros krantų. Šiemet pa
stebėta, jog įprastos poilsio vietos nebepri
einamos - užtvertos tvoros ar užrašai nu
sako, jog čia privati nuosavybė. Tai ypač 
žymu Baltijos jūros pakrantėse į šiaurę nuo 
Klaipėdos ir gražių ežerų pakrantėse - ko
kybinės žemės sklypuose.

Sumirgėjo ir Lietuvos dienraščių pus- 
lapiai, ypač rugpjūčio mėnesį, atskleisdami 
šio “fenomeno” juodąją pusę.

Dienraštis “Klaipėda” savo rugpjūčio 1 
d. publikacijoje rašo: “Biurokratai toliau 
gviešiasi pajūrio žemių. Net ir nuvilnijus 
skandalui dėl dosniai išsidalinto pajūrio, 

■ valdininkai spjauna į moralęir teisėtus že
mės savininkus veja į prastesnes žemes. Nu
sižengimų moralei sustabdyti nelinkęs ir 

Klaipėdos meras... Dar 1991 m. gruodžio 
3 d. R. Paplauskienė kreipėsi į Klaipėdos 
žemėtvarkininkus, prašydama atiduoti 
paveldėtą žemę. Moteris pateikė įrodymus, 
kad jos tėvai Klaipėdoje turėjo 9 arus že
mės, dar 15 arų - Antrojoje Melnragėje... 
Ji vis dar neatgavo žemių, mat šios labai 
vilioja valdininkus - yra brangios ir netoli 
jūros... Jie laukia, kol moteris Jo atsisakys 
ir paims kitą, menkavertį. ”

“Klaipėda” savo rugpjūčio 2 d. publika
cijoje rašo: “Lietuvospajūryje vakar sustab
dytos visos statybos, areštas uždėtas dau
geliui sklypų Karklėje ir jos apylinkėse. 
Apskrities viršininkė teigė besiruošianti per 
teismą iš dabartinių savininkų atimti ne
teisėtai išdalintus sklypus... Neteisėtai už
valdyta daugiau nei 170 hektarų pajūrio 
žemių. Tokią išvadą Specialiųjų tyrimų 
tarnybai pateikė patikrinimą atlikę... spe
cialistai... Pasak STTpareigūnų, tikrinimui 
buvo pateikta apie 30 žemės grąžinimo bylų, 
ir tik dešimtadalis jų buvo tvarkingos. Li
kusi dalis neteisėtai grąžintos žemės”.

Be to tikrintos buvo tik tos bylos, kuriose 
užfiksuota, kad žemes atgavo valstybės 
tarnautojai ir jų artimieji, o ne svetimiems 
išdalinti sklypai.

Panašios aferos vyko ir kitose, įvairiose 

Lietuvos vietovėse. Dienraštis “Lietuvos 
rytas” savo rugpjūčio 6 d. publikacijoje rašo: 
“Turtingiausio Seimo nario Viktoro Uspas- 
kich 'o artimųjų vardu registruota per 130 
įvairios paskirties žemės sklypų. Tai paaiš
kėjo Specialiųjų tyrimų tarnybai(STT) pra
dėjus domėtis politikų įsigytais sklypais... 
STT vadovas Valentinas Junokas po po
kalbio su Prezidentu Rolandu Paksu pra
nešė, kad įtariamųjų sąraše yra 300 asmenų 
parlamentarų, jų patarėjų bei Seimo kan
celiarijos darbuotojų ”.

Daugelis asmenų įsigijusių sklypus 
“nustemba”, kada dienraščių žurnalistai 
praneša jiems, kiek sklypų jie įsigiję ir pa
klausia jų kokiomis sąlygomis tai buvo 
padaryta. Dažniausiai atsakymas, jog nepri
simena, o jei prisimena, tai tik vieną ar an
trą sklypą.

Dienraštis “Kauno diena” savo rugpjū
čio 13 d. publikacijoje iškelia Vyriausybės 

“Mūsų Pastogės” skaitytojų žiniai
Mieliems “Mūsų Pastogės” skaitytojams pranešame, kad penktadienį, rugsėjo 

12 dieną “Mūsų Pastogė” neišeis. Kaip jau rašėme metų pradžioje, LB Spaudos 
Sąjungos Valdyba taupymo tikslais nutarė “M.P.” neišleisti du kartus į metus 
(neskaitant Kalėdų ir Naujų Metų laikotarpio). Šiais metais “M.P.” vienas numeris 
neišėjo Velykų savaitę, o kitas neišeis rugsėjo 12 d. Po to sekantis “M.P.” numeris 
pasirodys rugsėjo 19 d. Red.

nesugebėjimą ruošti valstybės įstatymus: 
’’Nors dar nesibaigė šią vasarą kilęs skan
dalas dėl žemės dalybų ir prisigrobtų gra
žiausių sklypų, gimsta nauji teisės aktai, 
kurie ateityje gali sukelti ne ką mažesnius 
analogiškus skandalus. Pasak ekspertų, 
vienas naujausių Vyriausybės nutarimų 
atveria naujus kelius piktnaudžiavimui pre
kyba valstybės turtu... Opozicija rekalauja 
šį nutarimą atšaukti, o Konstitucinis Teis
mas netrukus svarstys bylą, tiesiogiai susi
jusią su priimtu nutarimu. ”

Spaudžiant opozicijai, Prezidentui, spau
dos ir teisėsaugos ekspertų nuomonėms, 
Vyriausybė savo nutarimą atšaukė ir įsta
tymo projektas nepasiekė Seimo, kad taptų 
dar viena įstatymo “pataisa” ar “papildymu”.

“Delfi - Respublika” savo rugpjūčio 14 
d. publikacijoje iškelia masišką panikų 
atsikratyti neteisėtai pasisavintų prestižinių

Nukelta į 2 psL
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur JAV lituanistinės mokyklos perpildytos

♦ Rugpjūčio 19 
d. kurdų kovotojai 
Mosule surado be
sislapstantį buvusį 
Irako viceprezi
dentą Taha Yassin 
Ramadan, suėmė 
ir perdavė jį ame
rikiečiams. Ra
madan pagarsėjo 

numalšindamas kurdų ir šiitų sukilimus 
prieš Saddam Hussein po 1991 metų karo.
♦ Rugpjūčio 19 d. teroristai susprogdino 
sprogmenų, bombų ir minosvaidžio svie
dinių prikrautą sunkvežimį Jungtinių Tau
tų atstovybės būstinėje Canal viešbutyje 
Bagdade. Nuo sprogimo žuvo bent 23 as
menys, virš šimto sužeista. Sprogimas 
įvyko pastate vykstant spaudos konfe
rencijai.
♦ Keturioms valandoms po sprogimo, dar 
neiškastas iš griuvėsių, nuo žaizdų mirė 
Jungtinių Tautų ypatingas pasiuntinys 
Irakui, Brazilijos diplomatas Sergio Vieira 
de Mello. Žuvęs diplomatas atstovavo Jung
tinėms Tautoms įgyvendinant taiką Libane, 
Bosnijoje, Ruandoje, Kambodžoje, Kosovo, 
Rytų Timore, gi nuo 2002 rugsėjo mėnesio 
jis buvo Jungtinių Tautų Žmogaus teisių 
aukštasis įgaliotinis.
♦ Rugpjūčio 19 d., nepaisant paskelbtų 
paliaubų, Jeruzalėje autobuse susisprogdi
no palestiniečių Hamas organizacijos na
rys, užmušdamas bent 20 ultraortodoksinės 
pakaraipos žydų, grįžtančių aplankius Rau
dų sieną, sunkiai sužeista virš 50 asmenų. 
Tiek sužeistųjų, tiek žuvusių tarpe daug 
vaikų. Po šio sprogimo birželio 29 d. pa
skelbtos paliaubos atsidūrė pavojuje.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL
sklypų: "Kilus neteisėtų žemės sklypų da
lybų skandalui, savo valdomas žemes ma
siškai ėmė pardavinėti ne tik žemėtvar
kininkai, bet ir privatūs asmenys, atsidūrę 
specialiųjų tarnybų sudarytuose didžiau
sių žemvaldžių sąrašuose. Sklypų skanda
lo tyrėjus pribloškė išaugusios žemės pa
siūlos mastai. Seimo Antikorupcijos komi
sija susidomėjo atveju, kai keli privatūs as
menys nusprendė parduoti apie pusantro 
šimto sklypų ”.

STT įteikė Afyriausybės sudarytai žemės 
sklypų dalybų ty rimo komisijai sąrašą val
dininkų, jų šeimos narių ir giminių, įsigi
jusių po keliolika ar keliasdešimt sklypų. 
Sąraše daugiau kaip 3000 pavardžių. Kita
me - privačių asmenų sąraše - apie 2000 
pavardžių.

Šiandien aišku, kad tai gigantiška ap
gaulė valstybiniu mastu, apie kurią Lietu
vos žmonės išgirdo tik dabar. Kyla daug 
klausimų: Kada tai įvyko? Kodėl nepaste
bėta? Kas kaltas? Stovint prie Europos Są
jungos slenksčio, ar tai įmanoma greit ati
taisyti?

“Kauno diena” savo rugpjūčio 18 d. pra
nešimuose mano, jog skandalai, susiję su 
nuosavybės atkūrimo procesu - neapgalvo
ta teisinė bazė palikusi vietos korupcijai: 
“Iki 2000 metų su žeme susijusių skandalų 
lyg if nebuvo daug... 1999 metais priėmus 
įstatymą, kuriuo buvo leista perkelti žemę 
į saugomas teritorijas bei leidus bet kam 
perleisti nuosavybės teises, buvo atvertos 
tam tikros korupcinės landos. Kai kurie pa
reigūnai, turėję atitinkamą informaciją ir 
neturėję vidinio tvirtumo atsispirti pagun
dai, pasinaudojo tarnybine padėtimi ir 
įvairiais būdais įsigijo gausybę sklypų... 
Kaimyninėse su Lietuva valstybėse nusa- 
vybės teisių atkūrimo procesas praėjo daug
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♦ Rugpjūčio 20 d. teismas Queensland 
valstijoje pripažino “One Nation” partijos 
steigėjus Pauline Hanson ir David Ettridge 
kaltais pažeidus Queensland valstijos rin
kimų įstatymus, nelegaliai užregistruojant 
partiją, partijos rėmėjus klaidinančiai pri
statant partijos nariais. Abu nuteistieji tuoj 
pat įkalinti. Jie nuteisti kalėti 3 metus.
♦ Rupjūčio 21d. sąjungininkai Irake ne
tikėtai suėmė Saddam Hussein pusbrolį Ali 
Hassan al-Majid (Chemijos Ali), pagarsė
jusį nuodingų dujų panaudojimu prieš su
kilėlius. Ali buvo ir Kuveito gubernatoriu
mi, kai jį užgrobė Irakas. Iki šiol britai buvo 
įsitikinę, kad Ali žuvo Basroje balandžio 5

j^d. bombardavimo metu, jie net tarėsi suradę 
Ali kūną griuvėsiuose.
♦ Rugpjūčio 23 tragiškai baigėsi Brazi
lijos bandymas iškelti į erdvę du satelitus. 
Tropinėje Alcantara aviacijos bazėje skry
džiui ruošiama raketa užsidegė ir sprogo, 
užmušdama 21 techninį darbuotoją ir su- 
žeisdama apie 20 asmenų.
♦ Europos karščių banga baigėsi, bet ji 
pareikalavo daug aukų. Prancūzijos minis
tras senyvo amžiaus žmonių reikalams, 
Hubert Falco, prisipažino, kad dėl karščių 
ir dėl nepakankamos globos Prancūzijoje 
mirė apie 10 000 žmonių. Prancūzijos pre
zidentas Jacques Chirac pareiškė viešą 
užuojautą mirusiųjų šeimoms.
♦ Rugpjūčio 20 d. CSX Corporation, ku
rios žinioje yra didesnė geležinkelio tinklo 
dalis JAV rytinėse valstijose, pranešė, kad 
dėl kompiuterio virusų ji turėjo sustabdyti 
visus traukinius. Virusai paveikė signaliza
cijos sistemą. Savaitės bėgyje trys virusai 
(Blaster, Nachi ir Sobig F) paplito po viso 
pasaulio kompiuterių programas. □

ramiau ir tvarkingiau, o mes įklimpome ”.
Valstybės tarnautojų masinis prestižinių 

sklypų grobstymas - tai paskutinių metų 
reiškinys. Rafinuoti ir apsukrūs tarnau
tojai jau buvo praturtėję ir jie neįkliuvo, tad 
masiškai įsijungė kiti. “Lietuvos rytas” 
rugpjūčio 20 d. rašo: “Valstybės tarnauto
jai ir jų šeimos nariai žemės sklypus ypač 
aktyviai dalijosi 2000 - 2002 metais. Tada 
juos užregistravo daugiau nei 700 valsty
bės tarnautojų. Šiemet žemės sklypus įsi
gijo 80 pareigūnų’.

Nuskriaustieji ir susirūpinę piliečiai 
klausia, ką veikia teisėsauga. Čia vėl atsako 
tos pačios rugpjūčio 20 d. “Lietuvos rytas” 
savo pasikalbėjime su Teisingumo ministru 
Vytautu Markevičiumi: “V. Markevičius nuo
gąstavo, kad daugelis valdininkų įsigytų 
žemės sklypų jau bus perparduoti ne vie
nąkart, todėl restitucijos nebebus galima 
įvykdyti: patraukti atsakomybėn pareigū
nus galima, tačiau galutinai atkurti teisybę 
nebebus įmanoma, nes tai “senos istorijos””.

Ten pat pasisako ir Generalinis proku
roras Antanas Klimavičius: “Ar pavyks 
valstybei žemę sugrąžinti? Tai labai sunku, 
tačiau bandyti reikia. Gal vieną ar du pro
centus ir pavyks atgauti ”.

Ateinanti rudens Seimo sesija žada būti 
audringa - tai preliudas 2004 m. rinkimams 
ir Lietuvos ėjimui į Vakarų struktūras.

Rusijos karininkai žvalgosi 
Lietuvos daliniuose

Pagal 1999 metais pasirašytą tarptautinį 
Vienos dokumentą, kiekviena Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai 
(ESBO) priklausanti šalis turi teisę pa
tikrinti kitos ESBO šalies, ar ši nevykdo ne
paskelbtos karinės veiklos ir ar neturi ne
deklaruotų karinių pajėgų.

Kasmet, iki gruodžio mėnesio vidurio 
ESBO valstybės narės pateikia informaciją

Lituanistinės mokyklos Čikagoje, lietu- 
viškiausiame JAV mieste, nebegali priimti 
visų norinčių jose mokytis. Jaunimo Centre 
įsikūrusiai Čikagos lituanistinei mokyklai 
vasarą paskelbus naujų moksleivių regis
tracijos dieną, darbuotojai negalėjo patikė
ti, kad per porą valandų sąrašai jau buvo 
pilni. Visi norintieji mokytis lituanistinėse 
moky klose negalėjo būti priimti dėl patalpų 
stokos. Kaip skelbia Čikagoje leidžiamas 
„Amerikos Lietuvio“ savaitraštis, neaišku, 
ar papildomų vietų atsiras ir Maironio litu
anistinėje mokykloje Lemonte.

Nuo 1992 metų Jaunimo Centre veikian
ti Čikagos lituanistinė mokykla šiemet turi 
apie 300 moksleivių. Čia veikia ikimokyk
linis skyrius, pradinė bei aukštesnioji mo
kykla. Apie pusšimtį mokytojų moko lie
tuvių kalbos, literatūros, geografijos, isto
rijos, tautodailės, tautinių šokių bei daina
vimo, iškalbos meno. Naujiems mokslo 
metams mokykla gavo papildomų patalpų 
iš tėvų jėzuitų.

Šią mokyklą daugiausia lanko naujau
sios lietuvių bangos vaikai, beveik visi 
mokytojai - irgi neseniai atvykę iš Lietu
vos. Anot mokyklos direktorės Jūratės Do-

Paminklas partizanams
Rugpjūčio 16 d. Rokiškio 

rajono Panemunio miestelyje 
pagaliau buvo atidengtas 13 
metų kurtas daug aistrų su
kėlęs paminklas „Angelas“. Į 
iškilmes buvo susirinkę žino
mų politikų, dvasininkų, po
kario kovų dalyvių. Paminklą 
dėl Lietuvos laisvės žuvu
sioms partizanams sukūrė 
skulptorius Kazimieras Kisielius, gyvenan
tis Vilniuje. Pokario metais prie Panemunio 
buvo nužudyta apie 50 partizanų ir jų pa
laikai sumesti į durpyną.

Seimo narys Vytautas Landsbergis ap
gailestavo, kad Lietuvos sostinėje nėra pa
minklo žuvusiems partizanams - Vilnių 
aplenkė atokaus Rokiškio rajono Panemu
nio miestelio gyventojai. Monsinjoras Al
fonsas Svarinskas sielojosi, kad jo gimto
siose Vidiškėse vietos valdžia uždraudė sta

apie savo karinių pajėgų struktūrą, perso
nalą, biudžetą, įrangą.

Rugpjūčio 18-19 dienomis į Lietuvą 
atvykę ginkluotės inspektoriai iš Rusijos 
tikrino, ar buvo teisingai deklaruotas Lie
tuvos gynybinis pajėgumas. Tikrinimas 
buvęs draugiškas ir jokių priekaištų ne
padaryta.

Tai buvo pirmas toks patikrinimas Lie
tuvoje. Daugiausia laiko inspektoriai pra
leido motorizuotojoje pėstininkų brigadoje 
“Geležinis vilkas”. Iki 2006 metų pabaigos 
brigada turi būti paruošta, kad ji atitiktų 
NATO nuolatinės parengties reikalavimus. 
Brigada bus Lietuvos sausumos pajėgų 
šerdis, tad rusų susidomėjimas suprantamas. 
Ar Medininkų žudikas vaikščioja

laisvėje?
Prėjusiais metais Lietuvos-Karaliau- 

čiaus pasienyje buvo sulaikytas OMON 
“Delta” padalinio narys Igor Gorban. Jis 
įtariamas dalyvavęs 1991 metais Medininkų 
pasienio poste nužudant septynis Lietuvos 
muitinės ir policijos pareigūnus ir vieną - 
Tomą Šerną sunkiai sužeidžiant. Latvija 
pareikalavo jai išduoti Gorban, kaltinant jį 
pasikėsinimu nuversti Latvijos vyriausybę. 
Lietuvos teisėsauga perdavė Gorban Lat
vijai, o ši po apklausinėjimo paleido jį į 
gatvę, su pažadu, kad jis nepasislėps.

Seimo narys ir 1991 metais Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vy
tautas Landsbergis alarmavo Lietuvos tei
sėsaugą kad ši pareikalautų Latvijos vyriau

vilienės, nelengva pritaikyti lietuviškus va
dovėlius, kurių programa sudaryta visiems 
metams, o lituanistinėse mokyklose moko
masi tik 30 šeštadienių.

Maironio mokykloje mokosi apie 400 
vaikų - dvigubai daugiau negu prieš 15 
metų. Būtent tada mokykla, įkurta dar 1959 
metais, atsikėlė į Pasaulio Lietuvių Centrą. 
Mokykloje yra 10 skyrių, kiekvieno skyriaus 
- po dvi klases. Su tokiu dideliu būriu vaikų 
dirba beveik šešiasdešimt pedagogų. Ši 
mokykla turi ir penkias specializuotas kla
ses mokiniams, kurie visiškai nekalba lietu
viškai - tai dažniausiai vaikai iš mišrių 
šeimų. Mokyklos direktorės Audronės Elvi- 
kienės žiniomis, dabar Maironio lituanis
tinę mokyklą lanko maždaug pusė vaikų, 
gimusių JAV, tiek pat - neseniai atvykusių 
iš Lietuvos.

Tik antri metai gyvuoja šiauriniame Či
kagos rajone įsikūrusi Gedimino lituanisti
nė mokyklėlė. Trims mokyklos klasėms pa
talpos nuomojamos Libertyville Bendruo
menės Centre. Vadovaujami direktorės In
gridos Špokienės čia dirba keturi mokytojai. 
Jie moko 22 vaikus.

ELTA

tyti paminklą partizanams. 
Paminklo atidengimo juos
telę perkirpo kadenciją 
baigęs Prezidentas Valdas 
Adamkus ir Rokiškio rajono 
meras Egidijus Vilimas.

„Angelo“ istorija prasi
dėjo dar 1989 metais, kai 
buvęs partizanas bei poli
tinis kalinys Alfonsas Va- 

ranauskas sukvietė buvusio Panemunio 
valsčiaus gyventojus, kurių artimieji žuvo, 
ir pasiūlė pastatyti paminklą. Buvo pa
skelbta rinkliava. Pinigų paminklui aukojo 
ne tik pasipriešinimo sovietams metu žu
vusiųjų giminaičiai, bet ir šioje teritorijoje 
buvę kolūkiai, taip pat JAV lietuviai. Tuo
met paminklui statyti buvo paaukota 35 000 
rublių, tačiau pinigai nuvertėjo. Vėliau 
Andriaus Kubiliaus vadovaujama Vyriau
sybė iš rezervo fondo skyrė 200 000 litų.

sybės sugrąžinti Gorban, kol jis dar ne
pasislėpė kur nors Rusijoje. Suabejojo ir 
Lietuvos Prezidentas Rolandas Paksas, ar 
Lietuvos teisėsauga nepaskubėjo jį išduo
ti Latvijai. Gorban pasiteisinimas, kad jis 
žudynių metu buvo Vilniuje, yra abejotinas. 
Kelio iki Medininkų smogikams buvo 
mažiau nei dvidešimt minučių,o Tomas 
Šernas paliudijo, kad jį atpažino.

600 kilometrų bėgimo estafetė
ELTA. Vilniaus Arkikatedros aikštėje 

rugpjūčio 22 d. startavo XII tradicinis 
tarptautinis estafetinis bėgimas “Baltijos 
kelias”. Jis skirtas Juodojo kaspino dienai, 
kai 1939 m. rugpjūčio 23-iąją Maskvoje bu
vo pasirašytas baisus išdavystės ir būsimo 
pasaulinio karo pradžios dokumentas - 
Molotovo-Ribentropo paktas -, kai buvo 
pasmerktos ištisos tautos, buvo pasmerkta 
pasaulio taika. Ši diena reiškia ir susitelki
mą pasmerkimą ryžtą kovoti. 1989 m. šim
tai tūkstančių Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
gyventojų, sudarydami gyvą grandinę, su
sikibo rankomis, siekdami pademonstruoti 
savo solidarumą. Ši grandinė - Baltijos 
kelias - nusidriekė nuo Vilniaus iki Talino.

Svarbiausioje sostinės aikštėje startavo 
įvairaus amžiaus bėgikai iš Vilniaus, Kau
no, Alytaus, Pasvalio, Pakruojo, Panevėžio, 
Šilutės ir kitų Lietuvos miestų. Prie jų pri
sidėjo ir keletas bėgiką atvykusių iš Lat
vijos. Estai prisijungs savo teritorijoje. 
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGTIC biuleteniais.
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BENDRUOMENĖ/ BARUO/E Smagi Viduržiemio Dainų Popietė

Šių metų rugpjūčio 17 d. choras “Daina” 
ir jo dirigentė Birutė Aleknaitė sukvietė sve
čius į linksmą choro dainų popietę Australijos 
viduržiemio atžymėjimui. Kai lauke šalta, tai 
smagu pasėdėti erdvioje Lietuvių Namų salėje 
ir pasiklausyti geros programos. Tačiau šį 
kartą ne vien tik choras dainavo. Energingoji 
dirigentė sumaniai išjudino publiką, kuri užė
mė solistų partijas septyniose liaudies dainose, 
o choras geranoriškai sutiko atlikti “palydos” 
rolę. Kokia energinga, ta mūsų miela Birutė! 
Zujo iš vienos salės pusės į kitą prie stalų sė
dinčių tautiečių ir dirigentiškais rankos mos
tais, be batutos, ragino visus DAI-NUO-TI. 
Aišku, padėjo ir tai. kad publika turėjo at
spausdintus tų gerai žinomų liaudies dainų 
žodžius, nes amželis iškrečia mums visokias 
“štukas”, net antro posmelio pradiniai dainos 
žodžiai jau yra “iškritę” iš galvos. Tad šį kartą 
publika pasirodė gerai ir, choro “palydos” dė
ka, stipriai sudainavo ne vien tik priedainius 
--refrenus.* ...>.*/* s.............. . ..

Publika dar vis mielai renkasi į choro 
renginius. Neįsivaizduoju “Lietuvių Dienų” 
ar “Išvežtųjų Minėjimo” be choro inašo. Taip, 
mes didžiuojamės savo chorais, ir kodėl ne - 
jie atstovauja mūsų tėvynei ir jos vaikams, kur 
jie bebūtų, pačia geriausia šio žodžio pras
me. Tačiau, ar mes pagalvojame, kiek mūsų 
choristai - mėgėjai ir dirigentai aukoja to sa
vo brangaus laisvalaikio repeticijoms, kon
certams bei pasirodymams ir tautinių švenčių 
programų praturtinimui? Ar įvertiname jų bei 
choro administratorių savanorišką idealizmo 
auką? O tie kuklūs choro mecenatai, kaip p. 
Onutė Grosienė, p. Valė Stanevičienė, a.a. 
kun. Petras Butkus ir visi kiti, kurių pavardės 
man, deja, nežinomos. Jie aukojo irtebeaukoja 
savo resursus, patys nebūdami turtuoliai. Jie 
irgi labai prisideda prie choro finansinės 
padėties išlaikymo. Tiesa, pasigirsta kartais 
balsų, laimei ne labai dažnai, kurie tvirtina, 
kad choristai turi didelį pasitenkinimą dai
nuodami - ir tai jų atpildas. Taip, tai tiesa, jie 
mėgsta dainuoti. Lietuviai mėgsta dainuoti. 
Betgi, važiuoti į repeticijas ar lyja, ar karšta, 
ar namuose vaikas serga, ar kaminas “griūva” 
- reikia! Tai didelis įsipareigojimas.

Tokios mintys ne vien man vienai, bet esu 
tikra ir kitiems, kyla karts nuo karto, kai lau
kiame choro scenoje. O choras “Daina” veikia 
jau nuo pirmosios repeticijos 1954m. birželio 
27d. Tad 2004m. galės švęsti 50-ties metų 
garbingą jubiliejų. Tiesa, choras viešai pa
sirodė pirmą kartą per Vasario 16-tos minė
jimą 1955m. Tačiau, kiek darbo ir repeticijų 
buvo įdėta prieš tai? Cituoju iš Australijos 
Lietuvių Metraščio I-ojo tomo: "... Daininin
kai neturėdami Jokių pašalinių pajamų, pa
tys apsimokėdavo už repeticijoms naudoja
mą salę, patys pirkosi gaidas ir jas perra
šinėjo. Nebodami gaišinamo laiko ir išlaidų, 
reguliariai atvažiuodavo du kartus savaitė
je į repeticijas. O sekmadieniais pamaldas 
praturtindavo gražiomis giesmėmis’’

Po penkerių metų,t.y. 1960m. pabaigoje 

jau įvyko pirmoji Australijos Lietuvių Dainų 
Šventė. “Dainos” choras turėjo padirbėti jų 
ruošoje bei svečių chorų priėmime ir šventės 
organizavime. Pasižiūrėję į choristų sąstatą 
A.L.M. I-me tome pamatysime, kad jame 
dainuoja nuo pat įsteigimo: sopranas Aldona 
Stasiūnaitienė, tenorai Vytautas ir Juozas 
Stasiūnaičiai bei Jonas Šarkauskas. bosas - 
baritonas Alfonsas Šidlauskas. Garbė vetera
nams ir visiems choristams! Reikėtų dar pa
žymėti, kad chore jau nemažai metų dainuoja 
ir draugų australų: sopranai Audrey Gate
house, Kaye Summers; altas Megan Dunn, 
kuri ir akompanuoja chorui ir groja fleita; 
bosas-baritonas David Fraser. Džiaugiamės 
turėdami juos, nes jiems daug sunkiau išmok
ti dainuoti ne gimtąja kalba. Nereikėtų pa
miršti ir pirmojo choro organizatoriaus Prano 
Sakalausko bei dirigentų Jono Gaižausko. 
Algio Pluko, Kazimiero Kavaliausko. Bro
niaus Kiverio, Zitos Belkutės, Stasio Žuko, 
Jacintos Mickutės ir šiandieninės dirigentės 
Birutės Aleknaitės. Kiek daug darbo ir kan
trybės jie yra įdėję į choro susidainavimo ly gį 
- skambesio tobulinimą, tonų variacijas, 
subtilaus pianissimo ir sodraus fortissimo 
parametrus. Aišku, ne visada chorui pasiseka 
išpildyti kokią dainą ir ji galėtų suskambėti 
darniau. Tam yra įvairių priežasčių. Tačiau 
reikia ir atsižvelgti į salės akustiką. Todėl man 
susidarė įspūdis, kad šiandieną pasirinkta 
salėje vieta choro pasirodymui “Viduržiemio 
Dainų Popietė” buvo daug geresnė, kaip 
įprastinė prie scenos, kur draperijos sugeria 
dalį balsų skambesio. Gražus žestas buvo 
publikos choro išsikvietimas šmaikščia liau
dies dainele “Pasivaikščioti išėjau”. Toks ma
lonus pakvietimas paragino choristus ne
skubančiais žingsneliais ir be didelių “cere
monijų rimties” užimti savo vietas ir pasvei
kinti susirinkusius maloniais šypsniais. Tačiau 
svarbiausiai, šis žestas užmezgė malonų, šiltą 
ryšį tarp publikos ir ansamblio, todėl ir katu
čių buvo nemažai pažerta. O katutės buvo 
užsitarnautos, nes devynios choro dainos buvo 
gerai atliktos. Beje tos septynios liaudies 
dainos, kurias choras šmaikščiai sudainavo 
drauge su publika, nuaidėjo taip stipriai, kad 
vos “lubų nepakėlė” salėje. Išskirtinai muzi
kaliai ir su dideliu įsijautimu choras sudainavo 
Algimanto Raudonikio “Jūrą”, kurioje sopra
nų aukštos gaidos žavėjo publiką savo švel
niu tyrumu. Dainos pakartoto žodžio “My
lėk!” variacijos buvo labai įspūdingos.

L. Pranulio “Senas kerdžius” irgi patiko. 
Joje vyrų “tūravojimas” leido moterų balsams 
gerai pasireikšti. Vyrų refrenai pasižymėjo 
švariais įstojimais ir išlygintu tembru, kaip 
muzikos instrumentu grojamas ritmas. O 
jaunojo boso-baritono Steven Kryžiaus įna
šas maloniai nustebino. “Siūbau lingau 
paukštelis” labai gražus kūrinys. Jo damų mu
zikinį sąskambį pabrėžė sopranai, suskambėję 
kaip varpeliai pačioje dainos pradžioje. Me
lodijos lingavimo savybes, choristai papildė 
subtiliu siūbavimu

Malonu buvo pasiklausyti solisto-akor- 
deonisto Algio Danušo liaudies motyvų įna
šą. Tikimės jį išgirsti choro renginiuose ir 
ateityje. Na, o mūsų miela dirigentė turbūt 
puoselėja viltį, kad pavykęs koncertas gal 
padrąsins vieną kitą dalyvavusį svečią įsi
rikiuoti į choro eiles.

Atsisveikinimas su kun. E. Arnašiumi

E. Reilly nuotraukoje - kun. Egidijus Arnašius (centre) su Geelongo lietuviais.

Paskutinės šv. Mišios, kurias aukojo 
kun. Egidijus Arnašius, Geelong’o ir apy
linkės lietuviams įvyko, kaip ir buvo 
pranešta, rugpjūčio 2 dieną (šeštadienį) St. 
Peter & Paul bažny čioje.

Žmonių susirinko daugiau negu papras
tai sekmadieniais. Atsisveikindamas su 
parapijiečiais, kun. Egidijus pasakė labai 
gražų pamokslą. Po šv. Mišių bažnyčios 
maršalka Juozas Gailius tarė atsisveikinimo 
ir padėkos žodį. Iš bažnyčios visi važiavo
me į Lietuvių Namus, kur laukė šeimininkės 
Genutė Valaitienė ir Meilutė Bindokienė su 
karštais pietumis.

Ačiū visiems dalyviams, kurie dar at
nešė visokių skanumynų bendram stalui. 
Kunigui palaiminus stalą ir papietavus, 
ALB Geelongo Apylinkės pirmininkas

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 klaiisimų galite skambinti Algiui Šimkui teL (03) 9578 4319.

Tad dėkojame dirigentei Birutei 
Aleknaitei ir “Dainos” choristams, kurie 
apdovanojo tautiečius savo artistiniais ga
bumais ir sudarė tokią puikią progą publikai 
smagiai praleisti kebas jaukias valandėles 
Sydnėjaus Lietuvių Namuose.

Isolda Poželaitė - Davis AM.

Stasy s Šutas oficialiai padėkojo kun. Egi
dijui Amašiui už jo paslaugas Geelong’o 
lietuviams ir prisiminimui įteikė video 
juostą apie šį miestą ir jo apylinkes.

Žinodami, kad kun. Egidijus labai mėgs
ta valgyli rūkytus ungurius, Geelong’o 
žvejai jam padovanojo rūkytų ungurių 
parsivežti į Lietuvą, nes ten tokių skanių 
tikrai nėra.

Keletą valandų visi dar su kunigu Egi
dijum maloniai pabendravo, pahnkėjo jam 
ilgiausių metų, laimingos kelionės atgal į 
tėvynę ir sudainavo “Sudie, sudie...”

Po išleistuvių daugelis nuvyko į Sporto 
Klubo metines. Ten vyko ‘ten pin bowling’ 
varžybos, kuriose ir kun. Egidijus Arnašius 
sėkmingai dalyvavo.

Kajetonas Starinskas
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Lietuva iš arti
Naujieji žemvaldžiai arba “kolegos”

Prieš kelias savaites pra
sidėjęs triukšmas dėl didelio 
skaičiaus žemės sklypų su
pirkimo tęsiasi. Eiliniai žemė
tvarkos valdininkėliai galėjo 
tylomis tuzinais parceliuoti 
žemę draustiniuose ir paeže
rėse, daugelį metų neatiduo
dami jos teisėtiems paveldė
tojams. Pastaruoju metu at
skleidžiami vis nauji didelių 
žemės plotų įsigijimo atvejai

Specialiai “Mūsų Pastogei”

ir su tuo susiję naujos, tautai gana gerai 
žinomos asmenybės.

Žemės sklypų įsigijimas tarp įvairių 
valdžios atstovų ir valdininkų bei jų gi
minaičių atskleidžia mūsų politinės ir biu
rokratinės valdžios puvimą. Jau dau-

Irgi buvo “teroristas” — Vorkutoje
Buvęs politinis kalinys 70 metų Edvar

das Burokas neseniai laimingai sugrįžo iš 
Rusijos. Tačiau prieš vykdamas į Vorkutos 
lagerių sukilimo 50-mečio minėjimą vilnie
tis baiminosi, kad ten gali būti sulaikytas 
kaip teroristas.

Mat savo knygose lietuvis yra aprašęs 
tai, ko tardomas niekada neprisipažino: 
1954 m. viename Vorkutos lagerių jis buvo 
įkūręs „Juodosios kaukės“ pogrindinę 
organizaciją, kuri sprogdino pastatus, bau
dė skundikus, o vėliau suorganizavo dešim
čių tūkstančių kalinių sukilimą.

Todėl prieš vykdamas į Rusiją draugų 
patartas E.Burokas pas notarą buvo patvir
tinęs pareiškimą, kad jis fantazavęs. Bet 
dabar spie savo “teroristinę” praeitį Edvar
das Burokas iš naujo pasakojo žurnalistei 
Daliai Gudavičiūtei.

* * *
-Išsiaiškindavome, kuris kalinys yra „stu- 

kačius“, liet. - beldikas. Arba kuris atiminė
ja iškalimų maistą, drabužius. Susitariame 
keliese, kaukes - ant veido, strypus - į ran
kas ir užpuolame patykoję. Negyvai neužmuš- 
davome. bet aptalžydavome kaip reikiant. 
Ypač daug baimės administracijai mes įva
rėme sprogdinimais - šachtose buvo galima 
gauti sprogmenų, akumuliatorių išimdavo- 
me iš šachtos lempų. Kaukes gamindavome 
iš užvalkalų, čiužinių arba antklodžių. Nie
kas nepažindavo. Apie „Juodąją katę“ sklido 
gandas, kad niekas jos negali pagauti.

- Viskas prasidėjo 1953-iųjų rudenį, kai 
29-oji sustreikavusi kolonija buvo sušau
dyta. Ten žuvo ir 10 lietuvių. Bet kalinimo 
sąlygas po to sušvelnino. Nuo langų nuėmė 
grotas, nebereikalavo ant drabužių nešioti 
kalinio numerių, neribojo laiškų ir siunti
nių. Net už darbą pradėjo mokėti. Nedaug, 
bet saldainių nusipirkdavome. Tada pajuto
me savo jėgą ir supratome, kad reikia priešin
tis. Bet veikėme atsargiai. Porą kartų pasprog- 
dinome, bet žiūrėjome, kad žmonės nežūtų, 
nebuvome visiški anarchistai. Valdžia iš
sigando - tokių dalykų iki tol nebūdavo! 
Tada lagerio vadai nutarė sugauti „Juodąją 
kaukę“ ar „Juodąją katę“ - visaip mus ten 
vadino. Tada paėmė įkaitais iš kiekvienos 
brigados po du žmones. Visus tardė, bet po 
vieną paleisdavo. Likome dviese - tie, kurie 
tikrai sprogdino. Aštuonis mėnesius kiek
vieną dieną mane tardė. Kalė ir kalė: devyni 
gramai, devyni gramai (tiek sveria kulka). 
Bet mano kaltės taip ir neįrodė.

- Lietuvių “juodųjų kaukių” buvo apie 
60. Su ukrainiečiais - pora šimtų. Visi dabar 
savo prisiminimuose verkia, kaip buvo bai
su, o aš noriu pasakyti, kad mes kovojome.

- Bendrai, prie pirmojo streiko 1953 m.
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giau nei 10 metų tęsiasi va
dinamoji žemės reforma ir per 
tą laiką eiliniai Lietuvos pi
liečiai kenčia nuo žemėtvar
kos valdininkų savivalės duo
ti ar neduoti jiems teisėtai 
priklausančią žemę. Nemažai 
žemės sklypų įsigijo kai kurių 
apskričių viršininkai, kurie 
patys atsakingi už teisingą 
žemės reformą apskrityje.

Jaunas Seimo narys Ra-
mūnas Karbauskis karštai gina žemdirbių 

^reikalus. Jis pats žemės sklypais susikrovė 
išties nemažą turtą - iš viso turi 94 žemės 
sklypus, kurių bendras plotas sudaro 1118 
ha, jų visų vertė 3.1 mln. litų. Jo žemės yra 
Šiaulių, Radviliškio bei Prienų rajonuose,

Nuotraukoje - Edvardas Burokas.

prisidėjo ir daugiau tautų. Bet po to, kai 
buvo sugaudyti streikų organizatoriai No- 
rilsko ir Vorkutos šachtose, būtent lietuviai 
atgaivino sukilimo pogrindines organizaci
jas. 1955 m. sukilimas buvo surengtas dau
giausia lietuvių pastangomis.

-Vorkutos lageriuose lietuvius laikė darbo 
jaučiais. Tarp kitų tautų kalinių buvo dau
giau inteligentų, jie buvo labiau išsilavinę. 
Inteligentai visada bailesni. Jie šnekės, įtiki
nės. o mūsų kaimo berneliai, jeigu reikia, vei
kia daug negalvodami. Jei dar pradeda sek
tis - aš pats tai patyriau - atrodo, antžmo
giu tampi. Be to. rusai Sovietų Sąjungą laikė 
savo tėvyne. Net per streikus rusai kaliniai 
gelbėdavo šachtas, kad vanduo neužtvindytų. 
O mes jautėmės kaip paimti į vergiją.

- Supratome, kad esame sovietams labai 
reikalinga darbo jėga, kad mūsų visų neiš- 
žudys. Tačiau buvome labai apdairūs. Spaus
dinome atsišaukimus, ir niekas nesuuodė, 
kieno tai darbas.

- Vienas kalinys sugalvojo neblogą dau
ginimo būdą. Ant milimetrinio popieriaus 
apverstomis raidėmis specialiu rašalo ir 
suodžių mišiniu užrašy davome tekstą. Ant 
jo klodavom švarų popieriaus lapą ir zulin- 
davom nagu tol, kol tekstas atsispausdavo. 
Vieno ruošinio paprastai užtekdavo šešiems 
atspaudams padaryti. Nustatyti, kieno ranka 
rašytas originalas, būdavo neįmanoma, nes 
atbulai rašant visos individualios braižo 
savybės išnykdavo.

- Į lagerį pakliuvau už tai, kad Ukmergės 
gimnazijoje buvau sukūręs pogrindinę pa
sipriešinimo organizaciją „Lietuvos patrio
tas“. Kaune irgi panašią buvau sukūręs.

- Lageryje buvo ir lietuvių karininkų. 
Mes stengėmės pasiremti jų autoritetu, nes 
patys atrodėme kaip vaikai.

♦ * *
Kaip spauda primena, Lietuvoje šiuo 

metu gyvena pora šimtų Vorkutos įvykiuose 
dalyvavusių žmonių. Keletas jų šią vasarą 
buvo pakviesti į Vorkutos lagerių sukilimų 
minėjimą. □ 

■vieną sklypą turi net Ispanijoje. Šitaip “dirb
damas” Seime ir “gindamas” žemdirbius, 
ypač nuo besikėsinančių į Lietuvos žemę už
sienio “plėšikų”, jis mažai būna Seime ir 
yra pagarsėjęs kaip didžiausias pravaikšti
ninkas. Bet tai netrukdo Karbauskiui regulia
riai pasiimti neblogą Seimo nario atlygini
mą. Nuo sūnaus Ramūno nelabai atsilieka 
ir jo tėvas Česlovas: jis turi 88 sklypus (992 
ha), kurių vertė betgi dviem dešimtimis 
tūkstančių viršija Ramūno sklypų vertę.

Katalikų laikraštis “XX amžius” patei
kia ir kitus būsimus dvarininkus. Karbaus- 
kių šeimynai ant kulnų jau lipa seimūno 
Viktoro Uspaskich šeima. Tiesa, pats naujų
jų laikų Stolypino sekėjas turi tik vieną (kol 
kas!) 0.09 ha žemės sklypą, bet įvertintą 
gana brangiai - net 33 000 litų. Jo žmona 
savo vardu sklypo neturi. Bet užtat šis “tikro
sios demokratijos” mokytojas sklypus su
pirko (ir jis to neslepia) savo uošvių vardu, 
ir šie nuostabiai greitai praturtėjo. Taigi 
Uspaskich žmonos tėvas kaunietis Jonas 
Blažys turi 73 žemės sklypus (900 ha), 
įvertintus 3.09 mln. litų, o motina Birutė 
Blažienė - 51 sklypą (564 ha). Žemė yra, 
matyt, nebloga, nes kai kurie sklypų vertė 
siekia net iki 43 000 litų už ha, kai vidutinė 
šiuo metu dirbamos žemės vertė yra apie 
1500 litų už 1 ha. Ir žentas, ir jo uošviai skly
pus įsigyti ir juos pardavinėti pradėjo tuoj 
po V.Uspaskich išrinkimo į Seimą.

Ne mažiau kokybiška žeme apsirūpinęs 
V.Uspaskich kolega Seime, bet nedraugau
jantis su juo Algimantas Matulevičius, 
buvęs kandidatas į prezidentus. Jo įsigyti 
14 sklypų įkainoti 2.245 mln. litų. Toliau 
sektų Seimo nariai, naujieji žemvaldžiai 
Mindaugas Bastys, Valentinas Indriūnas, 
Valerijus Tretjakovas. O visur linksniuo
jamą Seimo narį Vytautą Landsbergį galima 
laikyti visišku vargšu ar “nevykėliu” - sa
vo vardu jis turi tik vieną žemės sklypą 
Kauno rajone, ir tai paveldėtą iš tėvų. Žmo

-hpe't n-rtn') r r
Lietuvos sienų apsauga

Bronys Stundžia
Lietuvos sieną šiaurėje su Latvija sausu

moje sudaro 588 km ir jūroje 22.2 km, rytuose 
su Gudija 653 km. Su Lenkija 104 km ir 
Karaliaučiaus sritimi sausumoje 250 km, 
Kuršių mariose 18.5 ir jūroje 22.2 km. Iš viso 
sienų ilgumas yra 1735 km. Sieną kerta 54 
upės, upeliai, 306 keliai ir vieškeliai, 15 ge
ležinkelio Unijų ir 83 tiltai.

1918 m. paskelbus Lietuvos nepriklauso
mybę sienų apsauga buvo vokiečių okupacinės 
kariuomenės žinioje, o kolei vyko nepriklau
somybės su bolševikais ir lenkais kovos, buvo 
neaišku, koks bus valstybės plotas, koks sienų 
ilgis, kur tos sienos nusistovės. Kurį laiką 
laikinos sienos buvo beveik nesaugomos, kai 
kur partizanai prie jų budėjo, vietomis šauhai 
ir galiausiai šią užduotį perėmė kariniai da- 
tiniai, bei muitininkai. 1923 m. iš trijų pėsti
ninkų ir Pasienio apsaugos pulko buvo su
daryta Pasienio apsaugos divizija, kuri perėmė 
sienų apsaugos pareigas. Sunkiausiai buvo 
saugoti sieną su Lenkija, nes jos kariai per 
keletą metų vis pereidavo vadinamąją Tautų 
Sąjungos nustatytą demarkacinę liniją, užim
davo kokį kaimą, susiremdavo su Lietuvos 
pasienį saugančiais kariais ir šauliais. Nuo 
1924 m. pasienio apsaugos pareigas pradėjo 
perimti Vidaus reikalų ministerijai priklau
santi samdoma pasienio policija.

Įdomu, kad ne kiekviena valstybinė siena 
buvo vienodai saugoma. Lietuvos ir Latvijos 
ekonominės sąlygos daug nesiskyrė, nors 
siena buvo ilgiausia, bet nedaug ten reikėjo 
laikyti policininkų. Siena su Vokietija buvo 
trumpesnė, bet ten nuo senų laikų buvo kon
trabandininkų praminti takai, tad ir sargybų 
tinklas buvo tankesnis. Pažymėtina, kad mūsų 
knygnešiai tais takais naudojosi. Su Lenkija, 
kaip minėta, kolei buvo atgauta Vilniaus sritis, 
siena buvo nerami. Lietuvai praradus nepri
klausomybę, sienas saugojo sovietų pasie
niečiai, o per vokiečių okupaciją gal tik siena 

na Gražina jokio sklypo apskritai neturi, 
nors ne taip seniai buvo pagarsinta, kad jau 
turi 10 arų Vilniaus užmiestyje. Matyt ne 
vien dėl politinių pažiūrų, bet ir dėl tokio 
socialinio neturto Seimo socialdemokratai 
nemėgsta VLandsbergio.

Persvarsčius visas žemės sklypų skan
dalo istorijas, darosi aišku, kodėl gi mūsų 
politikai taip siekė įteisinti kuo ilgesnį perei
namąjį laikotarpį, suteikiantį teisę užsienie
čiams pirkti žemę Lietuvoje. Argi ne tam bu
vo įvestas septynerių metų pereinamasis 
laikotarpis, kad kolegos, kaip juos dažnai 
vadina Seimo nary s Č. Juršėnas, kuo geriau 
pasirengtų stojimui į ES, t.y. kuo daugiau 
ir kuo gražesnių žemės sklypų sau ir savo 
šeimos nariams tyliai “susikombinuotų”, 
kuo didesniais žemvaldžiais taptų, kuo turtin
gesniais į tą ES atžygiuotų. Ir visai ne dėl Lie
tuvos piliečių tada jie taip stengėsi. Tie įsta
tymai dėl septynerių metų pereinamojo lai
kotarpio buvo naudingi ir Karbauskiui ir 
Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkui 
V.Uspaskich, taip pat ir įvairiems žemėtvarkos 
valdininkams ir jų giminaičiams. Mažiau
siai jie naudingi tikram Lietuvos ūkininkui, 
kuris prakaituoja sėdamas, pjaudamas ir 
karves melždamas, bet iš tojo sunkaus dar
bo menką pelną tesukrauna.

Nesenai sklypų skandalą svarstė Lietu
vos Seimo bendras Antikorupcijos komi
sijos ir Teisės bei teisėtvarkos komiteto 
posėdis, kuriame pareikalauta, kad Vyriau
sybės komisija pateiktų žurnalistams žemės 
sklypus išsidalijusių valdininkų sąrašus. Tik 
viešumas, pasak Seimo komiteto pirminin
ko Aloyzo Sakalo, yra geriausias ginklas.

Tačiau kilęs didelis šurmulys dėl daugia- 
sklypių savininkų gali baigtis muilo bur
bulu. Mat kai kurie juristai sako, kad dau
geliu atvejų tai padaryta įstatymų ribose. O 
bet to, per daug šiame sąraše įtakingų Lie
tuvos valdžios žmonių.
Dr. Kazimieras STROLYS, Baisogala 

su Vokietija buvo kiek saugoma.
Atgavus vėl 1990 m. nepriklausomybę, 

reikėjo pasienio apsaugą kurti iš naujo, o tą 
darbą visaip trukdė sovietų pasieniečiai ir 
specialių uždavinių milicija OMON. Pradžio
je buvo sužeista apie 40 pasieniečių savanorių, 
o Gudijos pasienyje nušautas pirmas pasienio 
sargybinis Gintaras Žagunis. 1991 m. liepos 
31d. prie Medininkų sovietinis OMON dali
nys nužudė 6 muitininkus ir policininkus. Iki 
1994 m. valstybės sienų apsaugą rūpinosi Kraš
to apsaugos ministerija, o nuo tų metų prie 
Vidaus reikalų ministerijos buvo įsteigtas 
Pasienio policijos departamentas, kuriam pri
klausė Valstybės sienos apsaugos tarnyba 
(VSAT). VSAT sudaro štabas, policijos rink
tinė, pasieniečių mokykla, Ignalinos atominės 
jėgainės apsauga, aviacijos dalinys, keli laivai, 
dokumentų tikrinimo įstaiga, nelegaliai atvy
kusių priežiūros centras.

Keliaudami į Vakarų Europą dalis nelega
lių migrantų pasiekia ir Lietuvą. 1996 m. buvo 
sulaikyta 1551 migrantas, o 2000 m. pasienie
čiams geriau susitvarkius, į Pabradę, kur 
nelegalūs migrantai laikinai apgyvendinami, 
buvo surinkta apie šimtą. Kiti, matyt, pasirin
ko kitus kelius. Nelegalūs migrantai į Lietuvą 
dažniausiai patenka iš Gudijos, netiesioginiai 
migrantai iš Rusijos. Pastaroji tik dabar sutiko 
juos atgal priimti. Pabradėje nuo pat pradžios 
gyveno 42 šalių piliečiai.

VSAT dokumentų tyrimo įstaigoje tikri
nami padirbti ir perdirbti kitų asmenų doku
mentai - pasai, gimimo metrikai,neaiškūs 
pažymėjimai. VSAT sėkmingai veiklai nau
doja automobilius, lėktuvus, greitlaivius ir 
įvairias elektronines įrangas - kompiuterius, 
radarus, infraraudonų spindulių matuoklius. 
Įgudimas įgyjamas dirbant, lankant dvimetę 
pasieniečių mokyklą Visagine ir bendradar
biaujant su Latvijos, Estijos, Suomijos, Len
kijos pasieniečiais. Valstybės sienų apsaugos 
tarnybai vadovauja Algimantas Songaila. □
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Atkelta iš 1 psL
Vytautas Donlela: Dar kartą pri
minkite mūsų skaitytojams, kas yra šio 
sumanymo (SLIC) autoriai ir kuri val
džios institucija suteikė pirmąją arba 
pagrindinę finansinę paramą (“grant”)? 
Ramona Zakarevičienė: SLIC’o 
projekto iniciatorei teko būti man. Tuo metu 
buvau Sydnėjąus Lietuvių Klubo direktore, 
anksčiau jau įkūrusi Sydnėjąus Lietuvių 
Klubo svetainę internete. 2001 m. liepos 
mėnesį subūriau grupę entuziastų. Su jų 
patarimu ir pagalba tą patį mėnesį įteikiau 
prašymą NSW valdžiai Sydnėjąus Lietuvių 
Klubo vardu. Tarp entuziastų buvo Danny 
ir Lolita Kalėdos, Danielius Homas, Denis 
Staitis, Renata Migienė ir Ramutis Zakare
vičius. Ypač daug pagalbos suteikė Danny 
ir Lolita Kalėdos bei Danielius Homas, ku
rie dirbo išsijuosę. Daug šių entuziastų 
dabar dirba ALB Sydnėjąus Apylinkės 
Valdybos sąstate, kiti dirba su Klubu.

Mūsų pastangos buvo sėkmingos. Pra
ėjusių metų gegužės 24 d. Sydnėjąus Lie
tuvių Interneto Centro (SLIC) projektui 
buvo įteiktas NSW valdžios čekis šio pro
jekto įgyvendinimui. Šį čekį $12,000 sumai 
(plius GST) Sydnėjąus Lietuvių Klubui 
asmeniškai įteikė NSW parlamento narys, 
Tony Stewart MP, Member for Bankstown. 
V.D.: Kaip jau jo vardas nusako,
SLIC yra InformacijosjCentras. Kokios 
yra šio Centro pagrindinės kryptys?
R.Z.: SLIC’o vizija yra sukurti NSW
lietuviams modernią ryšių sistemą, kuri 
remtųsi internetu, suteikdama informaciją 
apie mūsų organizacijas, dabarties įvykius 
ir apie istorinę, archyvinę medžiagą, lie
čiančią lietuvius NSW ir kitur. Ši infor
macija turi būti prieinama mūsų jaunesnės 
kartos lietuviams patrauklioj formoj ir su
prantama kalba. Kadangi dauguma jaunes
nių lietuvių lietuviškai kalba ir skaito silp
nai, arba iš viso nemoka, SLIC’o svetainė 
ir tinklapiai bazuojasi anglų kalba.
V.D.: Kaip vyksta Centro konkre
tus darbas? Ar susiduriate su tokiais sun
kumais, kaip pvz. vertimų paruošimai?
R.Z.: Projektas buvo pradėtas įgy

vendinti čekio dar net negavus. Buvo su
kurti techninis ir turinio komitetai, Ramo
nai Zakarevičienei jiems bendrai vadovau
jant. Visi SLIC’o darbuotojai yra savanoriai, 
dirba iš entuziazmo, be jokio atlyginimo.

Techninio komiteto užduotis buvo nu
spręsti, kokia kompiuterių ir tinklo struk
tūra yra SLIC’ui tinkamiausia, ir, žinoma, 
ją įgyvendinti. Techninio komiteto vadovas 
(“project manager”) yra Antanas Mikus, o 
nariai Petras Viržintas, Danny Kalėda, Er
nestas Jaraminas, Denis Staitis (Klubo at
stovas) ir Ramutis Zakarevičius. Vėliau 
Petras Viržintas perėjo į tinklapio valdytojo 
(“webmaster”) pareigas. Prie tinklo sujun
gimo darbų daug prisidėjo Danny Kalėda.

Turinio komitetui pradžioje vadovavo 
Vytautas Doniela, o vėliau šį darbą perėmė 
Ramutis Zakarevičius. SLIC’o puslapiuose 
jau yra nemažai informacijos. Kas savaitę 
turinys yra plečiamas ir tobulinamas. Jau 
turime nemažai informacijos apie mūsų 
organizacijas, lietuvių kultūrą ir istoriją. 

AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ PASTOGĖS” PRENUMERATĄ?

Yra įdėtas įvykių kalendorius, mūsų orga- 
nizcijų kontaktų detalės, nuorodos (“links”). 
Stengiamės įdėti aktualių žinučių apie 
Australijos lietuvius ir įdomesnių žinučių 
apie Lietuvą ir lietuvius apskritai. Susidu
riame ir su sunkumais, bet apie juos - 
vėliau.

SLIC’o svetainę internete galima rasti 
www.slic.org.au Malonu paminėti, kad 
SLIC’o firminį ženklą (“logo”) sukūrė mūsų 
žymi dailininkė Leeka Gruzdeff. Neseniai 
netikėtai gavome malonų komplimentą iš 
buvusios ALB Krašto Valdybos pirminin
kės Birutės Prašmutaitės, kuri rašė: "Labai 
įdomūs istorijos puslapiai, kultūrinė in
formacija, žinios ir naujienos. SVEIKINU 
... BRAVO visiems bendradarbiams 
praeityje ir ateityje prie SLIC įkūrimo ir 
tolimesnio pravėdinto. ”

Kviečiame mūsų tautiečius pasižiūrėti. 
Laukiame patarimų ir komentarų. Juos ga
lima siųsti šiuo e-mail adresu:

info@slic.org.au
V.D.: SLIC’o tinklapyje bus ne
mažai informacijos apie lietuviškas or
ganizacijas. Kaip sekasi tokią medžiagą 
surinkti?
R.Z.: Jau daug medžiagos apie or
ganizacijas turime, bet yra organizacijų, iš 
kurių labai sunku dėl SLIC’o ką nors “iš
gauti”. Irena Kalėdienė įdeda daug pastan
gų susirišdama su organizacijomis, jos daug 
žada, bet kartais pažadai lieka pažadais. 
Visgi nustebome, kad vertimai į anglų kalbą 
sudarys keblumų. Manėme, kad daug kas 
pasisiūlys ir padės, bet praktiškai vertėjai 
yra tik du - Petras Viržintas ir Ramutis Za
karevičius. Kai kurios organizacijos patei
kė informaciją jau anglų kalba, o tai žymiai 
palengvina darbą, bet dauguma informaci
jos atkeliauja lietuvių kalba. Tokius tekstus 
reikia išversti, irtai užima labai daug laiko. 
Bendrai kalbant, kol kas per mažai darbuo
tojų turime.

Kalbant apie sunkumus, galima taip pat 
paminėti, kad SLIC’o darbą žymiai apsun
kina jam suteiktos darbo sąlygos, nes kam
barį reikia dalintis su biblioteka. Tikimės 
sulaukti daugiau vertėjų į anglų kalbą ir, 
žinoma, jaunesnių savanorių, kurie prisi
dėtų su kūrybingomis mintimis.
V.D.: Be abejo, turite planų ir
ateičiai. Kaip šį Centrą numatote plėsti? 
Ar tikitės pritraukti papildomo finan
savimo, kurio gal reikės ir ateityje?
R.Z.: SLIC’o formalus finansavi
mas baigėsi šių metų birželio gale, bet 
projektas yra ilgalaikis ir toliau bus tę
siamas. Yra susitarta su Sydnėjąus Lietu
vių Klubu dėl mechanizmo, kaip finansuoti 
SLIC’o svetainę iki kitų metų vidurio. Po 
to tikimės gauti naujos paramos (grants), 
jau ALB Sydnėjąus Apylinkės rėmuose, iš 
NSW valdžios ir kitų organizacijų. Sydnė- 
jaus Apylinkė jau yra inkorporuota ir dabar 
gali prašyti dotacijų iš valdžios. Prašymas 
dėl vieno “grant” yra įteiktas valdžiai. Tikė
kime, kad jis bus sėkmingas.

Taip pat planuojame dar šiemet suruošti 
SLIC’o “fund raise” ir tikimės, kad jį en
tuziastingai parems Sydnėjąus lietuvių 
kilmės bendruomenė.

Lietuvių kalbos kelias
Prof. Zigmas Zinkevičius

Tęsinys, pradžia AfPNr. 32
Krikšto metu lietuvių kalba nebuvo vienalytė. Būta tam tikros tarminės 

diferencijacijos. Didėjant valstybės centralizacijai, plečiantis ekonominiam ir 
kultūriniam viso krašto žmonių bendradarbiavimui, turėjo formuotis ir bendrinė 
šnekamoji lietuvių kalba. K. Jablonskis mano, kad tokia bendrinė kalba buvusi 
jau XV a. Jis rašo, jog negalima įsivaizduoti, kad suvažiavę 1492 m. į Ponų tarybos 
pasitarimus Lietuvos didikai būtų kalbėję kiekvienas savo tarme: Vilniaus vysku
pas Vaitiekus Taboras - Merkinės (Turgelių) tarme, Mikalojus Radvila - Kėdainių 
tarme, Petras Mantigirdaitis - Vijos tarme, Stanislovas Kęsgailaitis - Kražių tar
me ir t.t. Pirmųjų lietuviškų raštų lingvistinė dialektologinė analizė rodo, kad 
Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje, prieš pasirodant spausdintoms knygoms jau 
buvo daugiau ar mažiau susiformavę du šnekamosios bendrinės lietuvių kalbos 
variantai, kurių pagrindu XVI-XVII a. kūrėsi lietuviškoji raštija. Vienam variantui 
pradžią davė aukštaitiška sostinės Vilniaus apylinkių tarmė, teisingiau - jos 
pagrindu susidariusi Vilniaus miesto šnekamoji kalba. Šis variantas, matyt, 
anuomet Lietuvoje buvo vyraujantis. Antrasis bendrinės šnekamosios kalbos 
variantas formavosi etninės Lietuvos viduryje - ano meto Kėdainių apylinkių, 
priklausiusių istoriniam Žemaičių kraštui, tarmės pagrindu. Šiuo “vidurietišku” 
variantu XVI-XVII a. daugiausia buvo rašoma Žemaičių vyskupijai skirtos knygos. 
Vilniškiai raštijos atstovai jį netgi vadino žemaičių kalba.

XVI a. antroje pusėje, ypač po Liublino unijos, diduomenė ir įtakingieji bajorai 
pradėjo vis daugiau vartoti lenkų kalbą. Į lietuvių kalbą imta žiūrėti kaip į žemesnio 
luomo prastuomenės kalbą, vartotiną tik namų aplinkoje. Esant tokiai padėčiai, pa
saulinio (nereliginio) turinio raštijai lietuvių kalba atsirasti anuomet nebuvo sąlygų

Tačiau požiūris į lietuvių kalbą, kaip į žemesnio luomo kalbą, įsigalėjo ne iš 
karto. XVI a. pabaigoje ir XVII a. pradžioje dar anaiptol ne visi privilegijuotųjų 
luomų atstovai buvo išmokę “poniškąją” lenkų kalbą. Daugelis jų dar tik stengėsi 
jos pramokti, o praktiškai tebekalbėjo lietuviškai.

Yra žinoma, kad XVII a. pradžioje būta net lietuvių kalba parašytų valdžios 
įsakų.

Įsisiūbavus reformacijos aistroms, įžvalgesni katalikų ir reformatų veikėjai 
suprato, jog jų vedamos religinės kovos sėkmė tam tikru mastu priklausys nuo 
sugebėjimo patraukti į savo pusę lietuviškai kalbančias plačiąsias gyventojų ma
ses. Tuomet - daugiausia atskirų žmonių iniciatyva - ir buvo parengtos bei 
išspausdintos būtiniausios tikybos knygos lietuvių kalba.

Priešingai negu Prūsijos valstybėje, kur anuomet taip pat plačiai buvo vartojama 
lietuvių kalba, LDK lietuviškų knygų leidimo iniciatyva priklausė ne reformatams, 
bet katalikams. Nemažą vaidmenį suvaidino šiaip jau kosmopolitiškų pažiūrų 
jėzuitai, įvertinę tikybinių dogmų skleidimo pintiesiems gyventojų sluoksniams 
suprantama kalba reikšmę. Reformatų veikėjai, lyginant su Prūsijos reformatais, 
vėlavo: jie suskato leisti lietuviškas knygas tik tada, kai vis labiau blėstant 
reformacijos sąjūdžiui katalikų spaudžiami įsitikino, jog išsilaikyti galės tik 
skleisdami savo tikėjimą plačiosioms liaudies masėms suprantama kalba.

(Tęsinys kitame MP numeryje)

IŠ REDAKCIIOS PAŠTO

Gerbiama Redaktore,
Ryšium su LB Spaudos Sąjungos Val

dybos laišku “Daugiau aiškumo?” (MP Nr. 
33), noriu pasisakyti kaip atstovas, daly
vavęs Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XI 
Seime.

ALB Krašto Valdybos pirmininkė p. 
Lolita Kalėda, kalbėdama PLB XI Seimo 
10-tame posėdyje (liepos 10d.), kuriame bu
vo svarstomos įvairių kraštų lietuvių re
gioninės problemos, ypač naujai iš Lietu
vos atvykstančių asmenų įjungimo į kraštų 
lietuvių bendruomenes reikalai, pradžioje 
paminėjo jos patirtus nesklandumus, ban
dant pritapti prie vietinių lietuvių. Ji kalbėjo 
panašiais žodžiais kaip jos kalbos ištrauką 
iš konteksto citavo laikraštis “Respublika” 
ir p. ALaukaitis “Mūsų Pastogėje.”

Tačiau noriu pabrėžti, kad tolimesnėje 
savo kalboje ji iškėlė Australijos Lietuvių 
Bendruomenę kaip pavyzdį kitoms ben
druomenėms, kaip reikia priimti naujus 
ateivius. Ji sakė, kad Australijos Lietuvių 
Bendruomenė yra tolerantiška, kad ALB 
Krašto Tarybos XXVIII suvažiavime, įvy
kusiame prieš pusmetį Adelaidėje, dalyva
vo net trys Krašto Tarybos narės, neseniai 
atvykusios iš Lietuvos. Ji pati buvo išrinkta 
į ALB Krašto Valdybą, kurijai pavedė pir
mininkės pareigas. Jos kalbą Seimas pri
ėmė plojimu.

Taip pat noriu pastebėti, kad p. Lolita 
Kalėda, kaip ALB atstovė ir kaip ALB 
Krašto Valdybos pirmininkė, savo pareigas 

PLB XI Seime atliko kuo geriausiai. Manau, 
jei spaudoje būtų buvęs paskelbtas pilnas 
jos kalbos tekstas, nebūtų atsiradę jokių 
kontroversijų.

Pagarbiai, Petras Bielskis,
Adelaide

Gerbiama Redaktore,
Tasmanijos lietuviai su džiaugsmu su

tikom žinią, kad vasario mėnesį Sydnėjąus 
lietuvių choras “Daina” žada mus aplanky
ti. Jau seniai joks kultūros vienetas nesi
lankė ir jeigu tai įvyks, tai mums ir mūsų 
draugams bus malonu pasiklausyti gražių 
dainų ir pabendrauti su choristais.

Tasmanija gražus kraštas, tokio pat ploto 
kaip Lietuva, o gyventojų tik pusė milijono. 
Daug upių, ežerų - yra kas parodyti. Lietu
vių daugiau negu 100, dauguma gyvena 
Hobarte. Tad lauksim.

Juozas Paškevičius

Gerbiama Redaktore,
Tik gyvendama Gold Coast aš pajutau, 

kaip svarbu gauti “Mūsų Pastogę”!
Skaitau kiekvieną numerį su susido

mėjimu. Dėkoju už naujienų įvairovę, iš
traukas iš knygos.

Su pagarba,
Laima Robins
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Antanas Laukaitis ATOSTOGOS LIETUVOJE
Su Lietuvos 

skautais

Tęsinys iš MP nr. 33
Pastovyklė. pava

dinta “Akademija”, 
buvo su gražia lauža

viete. poilsio suolais, studentų auditorija 
ir svarbiausiu studentams dalyku - baru 
“Pas studentą”. Čia kiekviena vakarą lauk
davo barmenai, pavaišindami svečius ir 
studentus sausainiais, arbata, kava ir šaltu 
vandenėliu (ko nors stipresnio čia nebū
davo). “Akademija” turėjo visą savo val
džią: rektorę, dekaną, sekretorę, būrį profe
sorių, docentų, daktarų ir kitų dėstytoji 
Studentams daug kas buvo aiškinama, 
patariama. Pati “Akademija” buvo puikus 
intelektualumo ir linksmybių derinys. 
Vakarais akademikai, būdami balsingi, ir 
muzikalūs, susėdę prie laužo dainuodavo, 
dalindavosi savo džiaugsmais ir rūpesčiais.

Išleistame specialiame propagandinia
me leidinėlyje sakoma, kad skautija yra 
didžiausia neformalaus jaunimo ugdymo 
organizacija Lietuvoje. Lietuvos skautų 
organizacija įsikūrė 1918 metais. Lietuvą 
okupavus rusams 1940 metais, buvo panai
kinta Lietuvos skautų organizacija. Daug 
organizacijos vadovų ir narių buvo suim
ta, uždaryta kalėjimuose ir ištremta į Sibi
rą. Iki Lietuvos skautų organizacijos už
darymo Lietuvoje buvo 7900 skautai ir 8000 
skaučių.

1989 metais vėl buvo atkurti Lietuvos 
skautai ir 1993 metais įvyko pirmoji Jubi
liejinė stovykla. 1996 metais Kaune įvyko 
skautų susivienijimas, kuris pasivadino - 
Lietuvos skautija. 1997 metais ji buvo pri
imta į Pasaulio Skautų Judėjimo Organi
zaciją (WOSM). Pasaulyje skautų 

organizacijų yra 220-tyje šalių, su virš 26 
milijonų skautų.

Šioje “Skilties dvasios” stovykloje ne
buvo bendros virtuvės. Jau pagamintas 
maistas buvo atvežamas iš kitur. Valgoma 
buvo atskirai pastovyklėse.

Man buvo labai malonu pabūti visą 
dieną šioje gražioje stovykloje, pabendrau
ti daugiausiai su žemaičiais skautais. Ma
žosios skautukės gražiai padainavo keletą 
žemaitiškų dainelių. Kad suprasčiau apie 
ką jos dainavo, net vertėjo prireikė ir. ži
noma. reikėjo atsipirkti valgomaisiais le
dais. Stovyklos vadovybė maloniai priėmė 
mane, pavedžiojo po stovyklą, supažindi
no su kitais pastovyklių vadovais.

Malonu buvo čia susitikti ir pabendrau
ti su dabar jau Lietuvoje gyvenančiu jė
zuitų vadovu ir ne kartą viešėjusiu Austra
lijoje skautų tėvu Saulaičių. Atrodo, kad 
skautai po tokios ilgos 50 metų sovieti
nės okupacijos gražiai atsigauna, nors dar 
didesnės paramos iš Švietimo ministerijos 
ir valdžios negauna. Be šios stovyklos, prie 
Trakų ežero buvo mažesnė apie 150 skautų 
turėjusi stovykla.

Klaipėdos krašte labai populiarūs yra 
jūrų skautai. Jie taip pat turėjo savo stovyk
lą “Kuršiai - 2003”, kuri vyko Kairių 
poligone. Čia stovyklavo 420 skautų, kurie 
be savo pagrindinio skautiško darbo dar 
rinko pajūryje šiukšles. Iš viso skautai su
rinko daugiau nei 10 tonų šiukšlių. Jūrų 
skautų tary bos pirmininkas yra jūrų skautų 
Laisvalaikio centro direktorius Algis Mal
kevičius.

Skautus labiausiai stebino tai. kad tose 
vietose, kur susirenka poilsiautojai, nėra 
šiukšlių dėžių, todėl kai kur patys skautai į 
smėlį įbedė pagalius ir ant jų pakabino 
plastikinius šiukšlių maišus.

Kaip teko išgirsti Klaipėdoje, jūrų skau-

Nuotraukoje - taip sesės žemaitukės puošia brolį vakaro laužo pasirodymui.

tai ateity je tini aiškų tikslą - nori įsigyti mokyti jaunuosius jūrų skautus ir, žinoma, 
savo didelę burinę jachtą, kuri padėtų pritrauktųjų dar daugiau. □

Ramo bėdos randa 
atgarsį Europoje

Šitokią žinutę paskelbė "The Herald 
Sun”, 2003 rugpjūčio 15

Adamo Ramanausko susidūrimas su 
vėžio liga netrukus stambiomis antraštėmis 
gali būti paskelbtas tarptautinėje spaudoje. 
Na, bent jau Rytų Europoje. Pagrindinis Lie
tuvos dienraštis “Lietuvos rytas” renka me
džiagą apie Essendono žaidėją nuo to laiko, 
kai jo redaktorius lankydamasis Australi
joje išgirdo apie jį.

Ramanauskas yra lietuvių kilmės. Ši pa
vardė gana dažnai sutinkama Pabaltijo šaly
je, turinčioje keturis milijonus gyventojų. 

“L.r.” korespondentė Australijoje Rita Orms
by “Herald Sun” sakė, kad laikraščio red. 
Gedvydas Vainauskas pernai spalio mėnesį 
atvykęs į Australiją su savo nuosava krepši
nio komanda, susidomėjo Ramanausko lai
mėjimais ir pageidavo straipsnio apie jį. R. 
Ormsby planuoja rašyti apie futbolo žvaigž
dės sveikatos problemas ir jo lietuvišką 
kilmę. Krepšinis yra sporto šaka Nr. 1 Lietu
voje. Ir čia yra ryšys su Ramanauskų šeima. 
Adamo brolis Danielius yra treniravęs 
Australijos jaunių iki 19 metų krepšinio 
žvaigždę Andrew Bogut, kurio vado
vaujama rinktinė neseniai laimėjo Graiki
joje vykusį pasaulio čempionatą - finale 
sumušusi Lietuvos krepšininkus. □

Elena. Jonaitienė
Lrilcimo blaškomi

Tęsinys, pradžia AfP Nr. 13
Loh nuo Winzerio tebuvo už dviejų ar 

trijų kilometrų. Nueiti vienai pas kitą ir 
drauge eiti pasivaikščioti po apylinkes, o 
paskui ir toliau, nebuvo sunku. Dainelė sė
dėjo vežimėlyje ir dairėsi, Linukas su Meile 
šokinėjo aplinkui, moterys šnekučiavosi, 
dalijosi kasdieniais įspūdžiais, stebėjo vaiz
dus ir žmones.

Apylinkė buvo graži. Už Loh ūkio tan
kiai miškais apaugusios kalvos žalia siena 
skyrė ir turbūt saugojo Dunojaus slėnį nuo 
neramaus išorinio pasaulio. Slėnio viduriu, 
tarp žalių laukų ir pievų lėtai plaukė platus 
Dunojus. Keletą kilometrų vieškelis sekė 
Dunojų, pamažu nutoldamas, kol pagaliau 
atsiskyrė ir pasuko į kitą pusę, susikry
žiuodamas su kitais keliais ir takeliais. Iš 
abiejų kelių pusių augo eilės vaismedžių: 
daugiausia obelų, bet taip pat kriaušių ir 
slyvų. Už Dunojaus bolavo jauki toluma, 
sodybomis ir kaimais išmargintos kalvos ir 
kalneliai. Prie jų prigludusios baltos baž
nytėlės iškiliais bokštais linksmai sveikino 
viena kitą. Nors iš tikrųjų nelinksmas buvo 
laikas. Vyrams išėjus į karą, namuose likus 
tik seniams ar karo invalidams, ūkiai ištuš
tėjo. Jei prie kurios sodybos pamatydavai 
besidarbuojantį jauną, stiprų vyrą, žinojai, 
kad tai prievarta iš vokiečių okupuotų kraš
tų atvežtas darbininkas. Šeimas neaplenkė 
nelaimės: žuvo ar į nelaisvę paimti dingo 
vyrai, sūnūs, broliai, artimieji nesulaukė 
laiškų. Tačiau gyventojai sielvartą slėpė, 
šypsojosi, vienas kitą ir sutiktą nepažįstamą 
draugiškai sveikinosi “Griiss Gott” (“Garbė 
Dievui”). Sutikusi kelyje Aldoną su Dana 
ne viena bavare prakalbindavo, paklausi-
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nėdavo, paskui pakviesdavo užeiti išgerti 
stiklą pieno ar obuolių sunkos. Kitą kartą 
ta pati moteris jas supažindydavo su kai
myne ar viešnia. Apylinkėje visi vienas ki
tą pažinojo. Netrukus ir atvykėles žinojo ne 
tik Winzeryje, bet ir apylinkių kaimeliuose. 
Winzeris buvo rajono centras. Jame gyveno 
kunigas, buvo bažnyčia, pradžios mokykla, 
mišrių prekių parduotuvė, paštas. Toliau 
nuo dirbamų laukų spietėsi artimesnieji 
kaimeliai. Jų gyvenamieji trobesiai glaudėsi 
vienas prie kito, viešųjų pastatų šiuose kai
meliuose nebuvo. Jei norėjai pasiekti į Win- 
zerį panašų miestelį, turėjai pereiti kelis 
tokius kaimus. Loh ūkis buvo vienintelis 
apylinkėje vienkiemis, atsiskyręs nuo kitų, 
apsuptas savo dirbamų laukų.

Po keleto dienų nuo įsikūrimo vieną va
karą Katryna atnešė Aldonai dėžę su krūva 
suplyšusių, net sunešiotų, bet švariai iš
skalbtų ir tvarkingai sulankstytų moteriškų 
ir vyriškų baltinių, megztinių, kojinių, 
pirštinių, palaidinių, skarų adyti ir lopyti. 
Šeimininkės šitam darbui, matyt, seniai ne
turėjo laiko

- Megzti dalykai visuomet naudingi, - 
aiškino Katryna, - ko negalime užadyti. tą 
išardome ir turime adymo siūlų. Krautuvėj 
siūlų nenupirksi.

Šeima vakarieniaudavo anksti. Vaikus 
pagirdžiusi ir užmigdžiusi, Aldona grįžda
vo į virtuvę ir šalia pasidėjusi atsineštąją 
dėžę sėsdavo su abiem seserimis prie stalo 
galo, virš kurio kabojo vienintelė kambario 
lempa. Šnektelėjusi su šeimininkėmis, Al
dona griebdavosi darbo. Katryna atsivers
davo laikraštį, vieną jo lapą paduodavo 
Amalijai. Šioji, valandėlę pažiūrėjusi už
snūsdavo. Katryna skaitė toliau.

Jau pirmą vakarą Aldona išrūšiavo, kas 
adoma ir kas ardoma. Tylomis pagalvojo, 
kad toks menkas darbas, o kiek laiko užima. 
Geras pusmetis turės prabėgti, kol ta dėžė 
ištuštės.

Po kelių vakarų Katryna pasiteiravo, 
kodėl Aldona taip ilgai užtrunka guldyda
ma vaikus.

- Neužmiega iš karto, - teisinosi. - Turiu 
valandėlę prie jų pasėdėti, ką nors papa
sakoti.

- Kam to reikia? Užgesinkit šviesą ir 
užmigs.

- Vakarais jie pripratę, kad pabūčiau su 
jais ir kad šviesa būtų uždegta. Dabar nau
joje vietoje tikrai bijotų likti tamsoje.

Keista. Mano Rudi vos paguldytas tuoj 
užmigdavo.

Aldona nesiginčijo, suprato, jog šeimi
ninkė jai priekaištavo, todėl pasiūlė:

- Gal galėčiau palopyti ar paadyli mig
dydama vaikus? Tik ten darbui lemputė per 
tamsi.

-Vienos šviesios lempos namuose pa
kanka. Reikia taupyti elektrą. Dabar karas, 
kaip pati žinote. Geriau pasistenkit greičiau 
užmigdyti vaikus ir anksčiau ateiti. Ir ne
pamirškit kambaryje užgesinti šviesą.

Patarimas nepadėjo greičiau užmigdyti 
vaikų. Ypač bijojo pasilikti tamsoje Linukas, 
ir Aldona nesugebėjo anksčiau ateiti į vir
tuvę. Seserys ją pasitikdavo nepatenkintais 
žvilgsniais. Ilgainiui Aldona išmoko dar
buotis greičiau. Vieną dieną pasisiūlė išar
dyti didelį visai sudėvėtą megztinį ir iš jo 
numegzti Rudi liemenę. Gavusi leidimą, per 
savaitę iš senos vilnos numezgė naują lie
menę, dargi papuošė skirtingos spalvos 
raštu. Kai darbą parodė šeimininkėms, šios 
susižavėjusios gyrė ir patarė atidėti adymą 
imtis vien ardymo ir mezgimo. Netrukus va
karai tapo per trumpi visiems užsakymams.

Netrūko pareigų ir per dieną. Pietus šei

ma valgė vidurdienį. Aldonai reikėjo pri
nešti malkų, nuskusti ir sutarkuoti bulves, 
supjaustyti duoną kasdien gaminamiems ir 
prie visų patiekalų patiekiamiems bavariš
kiems kukuliams - “Knodels”. Taip pat ji 
turėjo paruošti daržoves, sumalti ir supjaus
tyti mėsą, padengti ir nurinkti stalą išplauti 
indus. Nors šeimya buvo nedidelė, Katryna 
mėgo naudoti daug indų. Ant atviros ug
nies dedami puodai visiškai pajuosdavo, o 
kabinami ant sienos turėjo baltai šviesti ir 
blizgėti. Stalą reikėjo kasdien šveisti kietu 
šepečiu, o kartą per savaitę - ir nedažytas 
grindis. Pirmą kartą Aldona buvo išbarta, 
kad pila per daug vandens.

- Nejau nesuprantate? Visą savaitę ne
išdžius, - aiškino Katryna.

Ir baltinius čia skalbė kitaip negu na
muose: lauke ištiestus ant didelio stalo, su 
šepečiu. Pirmą kartą Aldona irgi nesuge
bėjo šepečiuoti.

Gyvulius prižiūrėjo Amalija, bet netru
kus kiaulių šėrimą perdavė įnamei. Pamažu 
Aldonai atiteko visi darbai, kaip tai Pele
nei... Nors ji nuoširdžiai norėjo atsilyginti 
už prieglobstį ir duoną bet neįprasti darbai 
nesisekė, įnagiai krito iš rankų. Šeimininkė 
stebėjosi, dūsavo, barėsi.

Atsirandant vis naujų pareigų, trumpėjo 
vaikams skirtos valandos ir pasivaikš
čiojimai. Aldona dažnai jautėsi taip pavar
gusi, kad turėjo prisiversti išsivesti vaikus 
į lauką ar aplankyti Winzeryje Daną.

Kita vertus, nei ji, nei vaikai nesijautė 
alkani. Katryna buvo puiki virėja, iš pagal 
korteles gaunamų produktų ir ūkio išteklių 
pagamindavo skanių ir sočių patiekalų. 
Kasdien kukulių virdavo daugiau negu šei
myna pajėgė suvalgyti. Netrūko daržovių, 
kiaušinią šviežio pieno. Kas antrą savaitę 
kepdavo ruginę duoną.

Tęsinys kitame MP Nr.
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PadėRa
Po staigios ir netikėtos mirties angelas sargas užpūtė gyvenimo žvakę, išvedė 

iš mūsų tarpo vienintelę dukrelę Dainorą, palikdamas didelę spragą mūsų šeimoje 
ir širdyse.

Prabėgs laikas ir išdžius ašaros, daug kas keisis, tik jos Vardas ir Jūsų paguodos 
žodžiai, maldos, gėlės, pagalba liks mūsų širdyse ir mintyse.

Draugams ir pažįstamiems nuoširdi padėka: P.p. J. N. P, dr. R Varoneckaitei, 
dr. O’Leary, P. A. L. Mot. D-jai, AL.B. Pensininkų Klubo Valdybai, M. Jasenienei 
su šeima, B. T. Mauriello, G. Baškuvienei, V. Arlauskienei, E. Zebergs, N. 
Ilgūnienei, V. A Pranckūnams, V. V. Skabeikams, O. A. Mačiukams, Dianai, 
Viktorijai, B. J. Jonavičiams, S. A Pacevičiams, K. V. Dundams, B. Rowe, V. 
Joseph, I. Jokubauskienei, R. Umbražiūnienei, V. Vaitiekūnienei, R. J. 
Smilgevičiams, H. Lenkauskui, G. R. Samsonams, E. Mikeliūnienei, G. 
Paškevičienei, E. K. Varnams, B. E. Dūkams, Aldonai, Irenai, K. Vanagienei, V. 
Rupinskienei, M. Nazaras, L Poželaitei-Davis, N. Alvikienei, L. Radzevičienei, V. 
Vitkūnienei, D. Kutkaitei, A. Kazlauskienei, V. Neverauskienei, G. T. 
Pasiczyjnnskyj, R. A Bajorūnams, D.V. Gurskiams, M. Kanas, E. Kanienei, 
Cibulskiams, A V. Lazauskams, P. Dancevičienei, B. Shephard, Nat. Umerienei ir 
Henrikui, S. A Bernaičiams, H. Coulouris, M. Kapočiūnienei, M. E. Roche, M. 
Virbylienei. G. Mitrofan, A. Boubouras, M. E. Važelis, F. Stase, P. S. Baskai, K.C. 
Krepelkai, L Kapočiūnaitei, A Naras, Rapševičiams, M. M. Samoilenko, J. T. 
Kašauskams,... from past and present staff School of Pharmaceutical, Molecular 
and Biomedical Sciences of University of South Australia.

Ji gyvens mūsų maldose ir nedingstančiuose atsiminimuose.
Liūdinti šeima Nina Arminienė,anūkė Kristina ir du proanūkiai.

FadėRa
Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie dalyvavo mano tėvelio, a.a.Mečio 

Davalgos laidotuvėse. Ačiū už išreikštas užuojautas.
Ypatingai noriu padėkoti visiems Geelongo lietuviams, kurie nuolat lankė mano 

sergantį tėvelį Grace McKellar senelių namuose.
Danutė ir šeima

In memoriam

Mylimai ilgų metų draugei

A'u’A Vidai Vaitiekūnienei
užbaigus žemišką kelionę, skaudžios netekties valandoje drauge liūdėdami 

nuoširdžiai užjaučiame dukterį Marytę, sūnus Juozą, Andrių ir Algį, seserį Nijolę 
ir visus artimuosius.

Elena Jonaitienė, Arūnas, Rasa, Eglė

Vietoje gėlių skiriame “Mūsų Pastogei” S100.

A4h A Vidai Vaitiekūnienei
mirus, giliai užjaučiame visą plačią šeimą ir gimines.

Valentina Barkienė, 
Laima ir Rita su šeimomis

A 4h A Vidai Vaitiekūnienei
mirus, gilią užuojautą reiškiame visai šeimai ir artimiesiems.

Birutė ir Vytautas Vaitkai

A 4h A Vidas Vaitiekūnienės
šviesiam atminimui pagerbti, aukojame “Mūsų Pastogei” $25.
Liūdime drauge su sūnum Andriumi ir kitais artimaisiais.

Rita Baltušytė ir Myles Ormsby

A 4h A Vidai Vaitiekūnienei
mirus, reiškiame gilią užuojautą dukrai Marytei, sūnums Juozui, Andriui ir 

Algiui, sesutei Nijolei ir visiems artimiesiems.
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugijos Valdyba

A 4h A Elenai Rotcienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiu sūnų Teodorą ir artimuosius.

Kazimieras Butkus

Karaliaus Mindaugo 750 metų jubiliejus Geelonge
Nors šiek tiek ir pavėluotai, Geelongo Lietuvių senjorų skautų Židinys kartu su 

Geelongo Apylinkės Valdyba maloniai kviečia visus tautiečius iš arti ir toli į šią 
iškilmingą šventę, kuri įvyks rugsėjo 28 dieną, 12 vaL Geelongo Lietuvių Namuose, 
Pettitt Park, Beauford Avenue, Bell Post Hill. Jubiliejaus proga paskaitą skaitys, 
LR Garbės konsulas Melbourne Andrius Žilinskas. Meninę dalį atliks “Tembro” 
dainininkės (iš Melboumo) Rita Mačiulaitienė ir Birutė Kymantienė, taip pat 
Geelongo dainininkai Stasė ir Julius Lipšiai. Po Mindaugo jubiliejaus minėjimo 
trumpai paminėsim Geelongo skautų “Židinį”, šiais metais švenčiantį 20 metų veiklos 
sukaktį. Po programos pietūs, kuriuos gamins “Židinio” virėjos ir virėjai. Bus cepe
linai, kava ir pyragai. Viskas tik $7. Vaikams iki 12-kos metų - $4.

“Židinio” vadovybė

Mirus

A 4h A Aldonai Stasiūnaitienei
gilią skausmo valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą mamytei Veronikai Si- 

manavičienei, vyrui Juozui, dukros Lanutės šeimai, sesers Reginos šeimai, visiems 
giminėms bei artimiesiems Australijoje ir užsienyje. Liūdime kartu su Jumis

Kapočių šeima

A 4h A Aldonai Stasiūnaitienei
po didelių kančių apleidus šį pasaulį, skaudžios netekties valandose nuoširdžiai 

užjaučiame vyrą Juozą, dukrą Laną Venskienę, mamą Veroniką Simanavičienę, 
seserį Reginą Šarkauskienę, jų šeimas, artimuosius ir draugus.

Liūdime kartu netekę darbščios bitelės Aldonos - choro “Daina” Valdybos narės.
Sydnėjaus lietuvių choras “Dailia”

A 4h A Aldonai Stasiūnaitienei
iškeliavus amžinybėn, giliai užjaučiu mamytę, vyrą Juozą, sesę Reginą, dukrą 

Laną su šeima ir visus artimuosius.
Vietoje gėlių aukoju chorui “Daina” $50.

Janina Kalgovienė su šeima

Tautos Šventė ir Tėvo Diena Hobarte
Tautos Šventės ir Tėvo Dienos minėjimas įvyks p. Šikšnių namuose, šeštadienį, 

rugsėjo 6 dieną, 4 vai. p.p., 43 Easton Ave., West Moonah.
Maloniai kviečiame atsilankyti.

ALB Hobarto Apylinkės Valdyba

When's the last time you went to WWW.ALJS.org ?
The young'uns have been busy! • Jaunimo Sqjunga

Aukos “Mūsų Pastogei”
W. K. Bilkus VIC $ 15.00
Mrs. G. Aras NSW $ 20.00
Mrs. J. Mitkus Qld $ 10.00
D. Baltutienė JAV $ 100.00
J. Karpavičius NSW $ 50.00
A Auglys QLD $ 15.00

Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
“Mūsų Pastogės” Administracija

K. Stašionis NSW $ 5.00
J. Mikutavičius NSW $ 5.00
A Vyšniauskienė VIC $ 5.00
Br. Žalys Lietuva $ 10.00
K. Gružauskienė VIC $ 15.00

A 4h A Aldonai Stasiūnaitienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame vyrą Juozą, mamytę Veroniką, dukrą Laną su 

šęima, seserį Reginą ir artimuosius.
Janina ir Alfonsas Šidlauskai

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

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

Rašydami testamentų, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudui
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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 Melbourne 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. Apylinkės Valdybos pirmininko ir iždininko pranešimai.
7. Revizijos Komisijos pranešimas.
8. Diskusijos dėl Valdybos pranešimų ir jų priėmimas. .
9. Sekančios ALB Melboumo Apylinkės Valdybos rinkimas.
10. Kiti reikalai, pasiūlymai, diskusijos.

ALB Melbourno Apylinkės Valdyba

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 vaL
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vaL
Uždarytas pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais.

DARIA’S restoranas dirba:

Melbourne 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

• penktadieniais nuo
• šeštadieniais nuo
• sekmadieniais nuo

5.00 iki 9.00 vai. vakaro 
12.00 iki 6.00 vai. vakaro ir 
12.00 iki 7.00 vai. vakaro.

Kviečiame visus lankylis 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.

Melbourno Lietuvių Klubo pranešimas Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

“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

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 7“ 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)

Geelongo lietuvių sporto klubas “Vytis” kviečia į

50 metų jubiliejinį balių, 
kuris įvyks šeštadienį, rugsėjo 13 dieną, 7.30 vai, p.p.

Beauford Avenue, Bell Post Hill
Įėjimas - $15. BYO 

Stalus ir vietas galima užsisakyti pas Liuciją, tel.: 5278 7485. 
Laukiame Jūsų iš arti ir toli.

Skulptoriaus Dinco Jomanto
retrospektyvi paroda

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.

Meno gerbėjų dėmesiui
Šių metų rugsėjo 14 d. (sekmadienį), 2 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klube 

įvyks dr. Genovaitės Kazokienės knygos “Lithuanian Artists in Australia, 1950- 
1990” pristatymas. Dalyvaus Europos-Australijos Instituto direktorius ir knygos 
leidėjas prof. Ron Adams, autorė dr. Genovaitė Kazokienė ir dr. Vytautas 
Doniela. Bus eksponuojama leidinyje aprašytų Sydnėjaus menininkų darbų 
kūryba. Koncertuos Sydnėjaus lietuvių choras “Daina”. M.K.Čiurlionio kūrinius 
skambins dr. Ramutis Zakarevičius.

Po pristatymo bus galima įsigyti dr. G. Kazokienės knygą, kurios kaina $39.50. 
Pelną numatoma skirti iš Lietuvos į Viktorijos Universitetą ateityje atvyksiančių 
mokytis studentų stipendijoms.

Leidinį galima įsigyti Adelaidės Lietuvių Katalikų Centre, Adelaidės Lietuvių 
Namų Bibliotekoje bei Europos-Australijos Institute skambinant (03) 9248 1307 
Niky Poposky. Gražina Pranauskienė

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. 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos ir leidėjų 

nuomone
Prenumerata metams $65. Užsienyje oro paštu - $140.00. NZelandijoje 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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