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Slaugos namuose Geelong’o choras “Viltis” vadovaujamas Aldonos Lipšytės-Scano atlieka 
programą. Viduryje pagarbiai sėdi Namų gyventoja Elvyra Stuikevičienė, 91 m., ilgametė choro narė 
ir talkininkė. Plačiau apie Geelongo slaugos namus skaitykite MP 3 psl.

Skandalo išgarsinta dalyvaus rinkiniuose
(BNS) - Nuo prezidento pareigų nušalinto Rolando Pakso 

skandalo išgarsinta verslininkė Renata 
Smailytė žada dalyvauti rudenį vyksiančiuose 
Seimo rinkimuose. R. Smailytė neketina 
rinkimuose dalyvauti kaip Rolando Pakso 
susivienijimo narė.

„Mes jau matėm, kaip išeina su partijų 
remiamais kandidatais. Prasideda istorijos, 
kaip su ‘Rubicon Group’. Aš to nenoriu, todėl 
į Seimą kandidatuosiu vienmandatėje 
apygardoje, kaip nepriklausoma kandidatė”, 
sakė R. Smailytė. Ji kol kas negalėjo pasakyti, kokioje apygardoje 
kels savo kandidatūrą.

Prieš ketverius metus R. Smailytė taip pat mėgino tapti 
parlamentare. Ją 2000-aisiais daugiamandatėje apygardoje iškėlė 
tuometinė Lietuvos centro sąjunga, kurios sąraše R. Smailytė buvo 
įrašyta60-tuoju numeriu, Tuomet jai pavykosurinkti 11 % rinkėjų 
balsų, bet į Seimą pateko 18% surinkęs kandidatas. Verslininkę 
išgarsino R. Pakso skandalas. Garsiojoje Valstybės saugumo 
departamento pažymoje R. Smailytė buvo įvardyta kaip tarpininkė 
tarp nusikalstamo pasaulio irvaldžios, taip pat ji padėdavusi be eilės 
kirsti valstybės sieną su nusikalstamu pasauliu siejamiems asmenims. 
Paaiškėjus, kad R. Smailytė ir buvęs policijos pasienio vadas 
Algimantas Songaila drauge gerdavo kavą bei brendį, televizijos ta 
tema parodė keletą humoristinių laidų, o netikėtai išpopuliarėjusi 
R. Smailytė suskubo tuo pasinaudoti. Rinkoje pasirodė „Renatos” 
pavadinimo brendis, kava, buvo pagaminta to paties pavadinimo 
porcelianinių puodelių.

Anskis 
Reisgys Lietuvos įvykių apžvalga

Tarptautinės 
pratybos 
Lietuvos 
pajūryje

Liepos 19 d. 
Klaipėdoje prasidėjo 
tarptautinės, daugiau 
nei 400 kariškių ir 
civilių iš keturiolikos

NATO valstybių, pratybos “Rescuer/ 
Medcuer 2004”. Be NATO šalių, savo 
atstovus atsiuntė ir Kaukazo šalys: Gruzija, 
Armėnija, Azerbaidžanas, be to 
Uzbekistanas, Ukraina, Kroatija. Į 
mokymus taip pat atvyksta ir Raudonojo 
Kryžiaus atstovai.

Mokymo metu buvo tobulinama karinių 
pajėgų, nevyriausybinių organizacijų, 
valdžios ir civilinių institucijų sąveika 
reaguojant j krizės, katastrofos, teroristinių 
išpuolių padarinius, atliekant gelbėjimo 
operacijas, teikiant humanitarinę ir 
medicinos pagalbą krizės ištiktiems 
žmonėms. Šiais metais tokie mokymai 
vienu metu vyksta Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje ir Bulgarijoje.

Pirmoji pratybų fazė - teoretinė, o antroji 
■ praktinė, Kairių poligone, kur imituojamos 
krizinės situacijos ir atliekami padarinių 
likvidavimo darbai, bei teikiama pagalba 
nukentėjusioms.

Be to vykdomi specialūs projektai, 
telemedicinos pritaikymas krizių metu. 
Mokymų dalyviai galės bendrauti su Kauno 
medicinos universiteto klinikų medikais. 
Bus įgyvendinti keli labdaros projektai: 
1-aučių kaime, Šilutės apylinkėje per Šyšos 
upę bus pastatytas (vietos gyventojams) 
medinis tiltas. Klaipėdoje suremontuos 
vaikų globos namų “Rytas” valgyklą ir
gyvenamąsias patalpas.

Tokios pratybos Baltijos šalyse 
rengiamos antrą kartą, jas finansuoja JAV 
karinių pajėgų vadovybė Europoje.

Jūros dienos Klaipėdoje
Jau praėjo geras pusšimtis metų, kaip 

lietuvis liepos mėnesį traukia prie jūros. Tik 
tamsiais okupacijos metais pajūris 
lietuviams buvo užkirstas - jį iš bokštų 
saugojo piktos akys. Nors orai šiemet ir 
nepalankūs, bet jūra vilioja visus. Net pats 
Prezidentas ir Ministras pirmininkas savo 
poilsio vieta pasirinko Palangą ir Nidą. 
Neringa ir Klaipėdos miestas tiesiog pamišę 
savo renginiais - Jūros dienomis. Tai žino ir 
didžiosios Europos laivininkystės 
bendrovės. Tuo metu jos nukreipia savo 
didžiausius kruizinius laivus į Klaipėdos 
terminalą. Skubėjo ir Klaipėdos miestas 
pabaigti savo naujausią kruizinį terminalą, 
kad svečiai būtų tinkamai priimti. Čia 
ruošiami ir vieni iš didžiausių Jūrų dienų 
renginiai. Krantines puošia atplaukę 
buriniai laivai iš šiaurės šalių.

Jūros dienų įžangą (o gal užbėgo 
Klaipėdai už akių) padarė Kuršių Neringa - 
Juodkrantėje suruošė muzikinį festivalį 
“Gintarinis kablys”. Liepos 16-tą, 
penktadienio vakare, Juodkrantės 
krantinėje šėlo jūrų velniai - dumblini 
triukšmadariai akylai saugojo į šventę 
atplaukusį Neptūną. Kojas įgijusios undinės 
trepsėjo šalia marių šeimininko. Žvejai, 
svečiai ir šeimininkai gardžiavosi 
įvairiausiais žuvies patiekalais, užkąsdami 
česnakais pagardinta duona - sena žvejų 
tradicija. Visą vakarą ir kitą dieną iki vėlyvos 
nakties, be sustojimo svečius linksmino iš 
visos Lietuvos ir net užsienio sukviestos 
muzikinės grupės, įvairūs koncertai. Gal 
šilčiausiai buvo priimta iš Ukrainos

Nukelta į 2 psL

JAV Prezidentas įvertino A. 
Paulausko veiklą

(ELTA) liepos 23 d. Seimo 
Pirmininkas Artūras Paulauskas gavo 
Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidento 
George W. Bush laišką, kuriame jis labai 
gerai įvertino buvusio laikinojo šalies 
vadovo darbą.

“Leiskite išreikšti savo susižavėjimą tuo, 
kaip Jūs, laikinai eidamas Lietuvos 
Respublikos Prezidento pareigas, 
vadovavote šaliai Jungtinės Valstijos aukštai 
vertina ilgametę partnerystę su Lietuva ir 
Jūsų pastangas toliau stiprinti mūsų dvišalį 
bei daugiašalį bendradarbiavimą”, - sakoma 
laiške.

Prezidentas G.W. Bush savo laiške 
pažymi, kad aukštai vertina A.Paulausko 
tvirtą paramą veržliems transatlantiniams 
santykiams ir Lietuvos indėlį kovoje su 
terorizmu.

Baigdamas laišką, JAV Prezidentas 
palinkėjo A. Paulauskui geriausios kloties 
“sugrįžus vykdyti gyvybingai svarbias 
parlamento Pirmininko pareigas”.

Vizų mokestis 
naikinamas

Vilnius, liepos 22 d. (ELTA). JAV 
Kongresui siūloma panaikinti 
neimigracinių vizų 100 JAV dolerių 
mokestį valstybių, kurios teikia karinę 
pagalbą JAV vadovaujamos koalicijos 
vykdomai misijai Afganistane ir Irake, 
piliečiams.

Tokį įstatymo projektą Kongresui 
svarstyti pateikė JAV Atstovų Rūmų 
Vidurio ir Rytų Europos grupės 
pirmininkai William Lipinski bei Jack 
Quinn.

Jei Kongresas pritars šiam siūlymui, 
neimigracinių vizų mokestis bus 

panaikintas ir Lietuvos piliečiams.
Kaip Eltai ketvirtadienį teigė užsienio 

reikalų ministras Antanas Valionis, Lietuva 
šiuo metu dėl vizų panaikinimo galimybės 
tariasi su JAV ir Kanada, tačiau tai esąs ilgai 
truksiantis procesas. “Todėl jei JAV 
Kongresas nuspręstų panaikinti vizų 
mokestį, tai būtų pozityvus sprendimas, 
kurį, manau, gerai įvertintų visi Lietuvos 
žmonės”, - pažymėjo A. Valionis.

Valstybės, kurioms kongresmenai siūlo 
panaikinti vizos mokestį, yra 
/Azerbaidžanas, Bulgarija, Čekija, Estija, 
Latvija, Lietuva, Lenkija, Rumunija ir 
Vengrija.

Prezidentas Adamkus 
kumščiu muša

(OMNI) liepos 19 d. Prezidentas parodė 
charakterį. Susitikęs su Seimo vadovybe ir 
frakcijų seniūnais Valdas Adamkus 
pareikalavo kuo skubiau paviešinti 
medžiagą dėl galimos Seimo narių 
korupcijos.

“Lietuvos žinių” šaltinių teigimu, kai 
kurie susitikime dalyvavę valdančiųjų 
partijų atstovai neryžtingai pasisakė už 
minėtos informacijos pateikimą visuomenei 
ir žiniasklaidai, tačiau galiausiai buvo 
įtikinti, kad tai padaryti būtina.

Įtikinėdamas Seimo atstovus paviešinti 
prokurorų parlamentui perduotą medžiagą, 
prezidentas V. Adamkus buvo priverstas 
keliskart trinktelėti kumščiu į stalą - 
nukentėjo valstybės vadovo akiniai.

Apdovanojami kariai
(ELTA). Marijampolėje, už pavyzdingą 

tarnybą vykdant tarptautinių operacijų 
užduotis Kosovo provincijoje, bus 
apdovanota trisdešimt KFOR-9 būrio karių. 
Jiems bus įteikti Krašto apsaugos sistemos 
medaliai “Už tarptautines misijas”.
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patalus Trumpai iš visur
♦ Gazos ruože 

Palestinoje visą 
savaitę tęsėsi 
neramumai, įkaitų 
grobimai ir 
susišaudymai, šį 
kartą pačių 
palestiniečių tarpe. 
Daug normaliai 
Yasser Arafat 

palaikančių grupių dabar reikalauja, kad jis 
vykdytų savo reformų pažadus bei imtųsi 
žygių šalinti jį supančioje aplinkoje įsigalėjusią 
korupciją ir nepotizmą. Yasser Arafat atsisako 
primti jam liepos 16 d. min. pirmininko 
Ahmed Qurie įteiktą atsistatydinimo 
pareiškimą.

♦ Liepos 17 d. Yasser Arafat atleido iš 
pareigų vyriausią Vakarinio Kranto ir Gazos 
ruožo Saugumo direktorių Abdcl Razek al- 
Majaideh, jo vieton paskirdamas savo sūnėną 
Moussa Arafat. Padėtis Gazos ruože dar 
paaštrėjo, neramumai persikėlė į Vakarinį 
Krantą. Sužeista bent 18 žmonių, padegta 
saugumo įstaiga Rafah mieste. Liepos 19 
d.Yasser Arafat nusileido reformų 
šalininkams, sujungė 12 saugumo 
organizacijų į tris biurus ir grąžino al- 
Majaideh įsaugumo direktoriaus postą.

♦ Liepos 18 d. liūčių sukelti potvyniai 
apsėmė didžiu liūs žemės plotus Naujosios 
Zelandijos šiaurinėje saloje. Padėtį pablogino 
žemės drebėjimas. Nuo potvynių ir žemės 
griūčių žuvo dvi moterys, apie 2000žmonių 
buvo evakuoti iš savo namų.

♦ Liepos 19 d. Australijai priklausančioje 
Norfolk saloje savo įstaigoje buvo nušautas 
teritorijos vyriausio ministro pavaduotojas 
Ivens Buffet. Policija areštavo žudiką, 
nužudytojo ministro sūnų.

♦ Italijoje vandalai vis dažniau žaloja

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL

atvykusi šiuolaikinio šokio trupė “Light”. 
Nustebęs ukrainietis sako: “Kai mes 
maudomės Juodojoje jūroje, mus apninka 
visokios ligos, todėl nesuprantu, kodėl jūs 
nemirkstate Baltijos jūroje. Pas jus įvariau ”, 
Taip, Juodkrantėje, Nidoje plevėsuoja 
mėlynoji vėliava.

Jūros keltai iš Smiltynės j Klaipėdos 
miestą kursavo visą naktį.

Klaipėdoje Jūros šventės renginiai 
prasidėjo trečiadienį, liepos 21 dieną ir tęsis 
iki sekmadienio, liepos 25 dienos. 
Pasižiūrėjus į šventės renginių programą į 
akis krenta stulbinantis jų skaičius, ypač 
penktadienį - 36, o šeštadienį net 56 
parengimai. Per visas šventės dienas -120 
renginių, vykstančių net tuo pat metu 
įvairiose miesto patalpose, aikštėse, gatvėse, 
paplūdimiuose. Šeštadienį, liepos 24 d.: 
pradžia 24.00 vaL - Piliavietėjc - Šventinis 
fejerverkas, o 'lėatro aikštėje - Jūros šventės 
linksmybių naktinis tęsinys - “Pramogų 
banke”.

Meniniai vienetai minimi ne tik iš 
Lietuvos, bet ir iš Serbijos, Slovėnijos, 
Vokietijos, Baltarusijos ir 1.1.

Pirmas Verslo parkas - 
Klaipėdoje

Laisvosios ekonominės zonos (LEZ) 
įsteigtos Lietuvoje prieš dešimtmetį iki šiol 
netarpo. Įsisteigti ten galėjo tik stambesnės 
užsienio korporacijos, turinčios stiprų 
finansinį užnugarį ir galinčios rizikuoti savo 
biznio sėkme Lietuvoje. LEZ galėjo 
pasiūlyti tik žemės plotą, ant kurio 
korporacija galėtų pradėti savo biznį, tai yra 
staytis pastatus, kad galėtų pradėti gamybą 
(ar kitą produkciją?) Tokiu būdu reikėjo 

meno kūrinius, skulptūras. Liepos 19 d. jie 
sunaikino vieną iš trijų bičių skulptūrų, 
puošusių Bičių fontaną Romoje, Gian 
I orenzo Bernini sukurtą 1644 metais. Prieš 
savaitę buvo aplaužytos statulos, puošusios 
Piazza dclPopolo.

♦ Liepos 20 d. Rusijos prezidentas 
Vladimir Putin atleido iš pareigų vyriausio 
štabo viršininką generolą Anatolij Kvašnin 
bei Vidaus reikalų ministerijos karinių pajėgų 
viršininką generolą ViačeslavTichomirov. 
Manoma, kad generolai atleisti dėl sukilėlių 
sėkmingų veiksnų Čečėnijoje ir Ingušctijoje.

♦ Liepos 21 d. Jungtinių lautų generalinė 
Asamblėja priėmė rezoliuciją, įsakančią 
Izraeliui nugriauti Vakariniame Krante 
statomą apsaugos sieną. Rezoliucija priimta 
150 balsų prieš 6 santykiu, dešimčiai valstybių 
susilaikius. Prieš rezoliuciją balsavo Izraelis, 
JAV, Australija ir trys mažos Pacifiko 
valstybėlės. Izraelis pareiškė, kad šios 
rezoliucijos nepripažins. Priešsienosstatymą 
2003 metų pirmoje pusėje savižudžiai nužudė 
135žmones Izraelyje, gi dabar, sieną pradėjai 
statyti, per 6 mėnesius 2001 metais nužudyta 
tik 19 žmonių. Siena bus statoma toliau.

♦Licpos21 d. Irakosukilėliai televizijoje 
parodė septynis suimtus įkaitus, Kuveito 
transporto firmos sunkvežimių vairuotojus. 
Trys iš jų yra indai, trys iš Kenijos, vienas iš 
Egipto. Jiems esą bus nukirstos galvos, jei jų 
darbdavys neatitrauks savo tarnautojų iš Irako. 
Taip pat 1 ndija, Kenija ir Egiptas turi atitraukti 
visus savo piliečius iš Irako.

♦ Liepos 22 d. Irako sukilėliai užpuolė 
JAV karinį transportą Ramadi mieste. Po 
kelių valandų susišaudymo sukilėliai atremti, 
netekę 25 kovotojų nukautais, 17sužeistaisir 
25 paimtais nckisvėn. Amerikiečių nuostoliai 
-14 lengvai sužeistų karių.

dauglaiko.
Airijos ir Danijos incvcsticijų bendrovės 

sudarė “Klaipėdos verslo parkas” subsidiją 
ir stato LEZonoje milžiniškus pastatus 
išnuomojimui. Pirmas toks pastatas 4300 
kvadratinių metrų ploto ir kainavęs 10 mln. 
litų jau baigtas. Smulkūs nuomininkai, be 
didelių, stambių investicijų, jau laukia kada 
galės įsikraustyti ir pradėti biznį. 
Užplanuotas antras verslo centras 8000 
kv. metrų ploto, kurį turi baigti iki 2005 m. 
sausio mėnesio. Dėl sąlygų su busimaisiais 
nuomininkais jau deramasi.

Manoma, kad pirmojo Verslo parko 
dalyje bus sukurta apie 100 - 120 naujų 
darbo vietų, o antroje - atsiras apie tūkstan
tis. Priklausys nuo nuomininkų - kokią 
veikląjie išvystys.

Pavojus Lietuvos pajūriui
Rusija, neatsižvelgdama į tarptautinius 

protestus, liepos 20 d. pradėjo pilnu 
pajėgumu naftos gavybą iš D-6 telkinio, vos 
20 km nuo švariausio Lietuvos Nidos 
paplūdimio, registruoto UNESCO Pasaulio 
paveldo sąraše.

Prezidentas Valdas Adamkus 
pakartotinai ragina Rusiją kuo greičiau su 
Lietuva sudaryti tarpvalstybinį susitarimą 
dėl jūros taršos prevencijos ir likvidavimo 
priemonių taikymo bei žalos atlyginimo.

Prezidentas patvirtino, kad Lietuva yra 
pasiruošusi bendradarbiauti tiek su Rusija, 
tiek su visa tarptautine bendruomene bei 
UNESCO, sprendžiant visus Kuršių Nerijos 
ir Baltijos jūros apsauga susijusius 
klausimus. Tito pat Prezidentas paragino 
atsakingas Lietuvos žinybas sustiprinti 
aplinkos stebėjimą ties Kuršių Neringa, kad 
būtų galima laiku imtis priemonių taršai 
pašalinti.

Lietuviai gyvena 
panašiai kaip kiti 

europiečiai
Palygino aštuonias šalis

Lietuviai miega tiek pat laiko kaip 
prancūzai, valgo - kaip belgai, žiūri 
televizorių - kaip britai.

Tai rodo Statistikos departamento 2003 
metais atliktas laiko panaudojimo tyrimas. 
Jo duomenys buvo palyginti su panašiais 
tyrimais kitose aštuoniose Eu ropos šalyse.

Tyrėjai nustatė, kad lietuviai irprancūzai 
miega ilgiau nei kiti apklausti europiečiai.

Vidutinis prancūzas per parą miega 9 
vai 3 min., o lietuvis - 8 vai. 58 min., nors 
jie daugiausiai dirba - 2 vai. 59 min.

Pagal tyrimą, kuriame dalyvavo asmenys 
nuo 10 iki 84 melų, lietuviai, kaip belgai, 
panašiai laiko skiria valgymui bei asmeninei 
priežiūrai - atitinkamai 2 vai 42 min. ir 2 
vai. 40 min. mažiausiai laiko sugaišta 
valgydami norvegai -1 vai 54 min. per parą.

Pagal laiką lietuviai dirba panašiai kaip 
britai ir slovėnai. Lietuviai per parą 
dirbdami praleidžia 2 vai 41 min., britai - 
2 vai. 40 min., slovėnai - 2 vai. 42 min.

Lietuvius su britais sieja ir prie 
televizoriaus praleidžiamas laikas: lietuviai 
- 2 vai. 25 min., britai - 2 vai. 26 min.

Laiko namų ūkio bei šeimos priežiūrai 
lietuviai skiria panašiai kaip ir belgai: 
lietuviai - 3 vai. 25 min., belgai - 3 vaL 21 
min.

Tuo tarpu lietuviai ir vengrai 
pramogauja ir sportuoja mažiausiai iš 
apklaustų europiečių - atitinkamai 52 min. 
ir 56 min., tuo tarpu norvegai -1 vai. 18 
min.

Taip pat lietuviai, kaip ir vengrai, mažiau 
bendrauja tarpusavyje -41 min. ir 51 min., 
tuo tarpu slovėnai -1 vaL 9 rrrin., norvegai - 
2 vaL 2 min.

UNESCO yra pritarusi Lietuvos 
siūlymui įtraukti Kuršių Neriją į Pasaulio 
paveldo pavojaus sąrašą, jei Rusija 
nesilaikys tarptautinių reikalavimų.

Būtina didinti socialinę paramą
Paaiškėjus, kad dėl Lietuvoje teikiamos 

nepakankamos socialinės paramos 
nesilaikoma Lietuvos ratifikuotos Europos 
socialinės chartijos įsipareigojimų, 
Prezidentas Valdas Adamkus atsakingas 
institucijas ragina ieškoti sprendimų, kad 
pensijinio amžiaus sulaukę asmenys neliktų 
be reikiamos socialinės paramos ir 
apsaugos.

Europos socialinių teisių komitetas 
paskelbė savo išvadas ir rado, kad padėtis 
Lietuvoje neatitinka Europos chartijos 
nuostatų - valstybės remiamų pajamų lygis 
negarantuoja pagyvenusiems žmonėms 
teisės į tinkamą socialinę apsaugą. Be to, 
socialinių išmokų lygis tiems žmonėms yra 
nepakankamas.

Prezidentas ragina priimti reikalingus 
įstatymus ar galiojančius pakeisti, kad 
problema būtų kuo greičiau išspręsta. 
Pabrėžė, kad kiekvienas žmogus turi teisę į 
minimalų socialinį aprūpinimą, pensijas 
nepriklausomai nuo darbo stažo.

Bali teroristų bylos 
atsinaujins

Liepos 23 d. Indonezijos konstitucinis 
teismas pripažino teisėtu Bali teroristų 
pagalbininko Masykur Abdul Kad ir skundą, 
kad teismo procesas, nubaudęs jį 15 metų 
kalėjimo bausme, pažeidė konstituciją ir buvo 
nelegalus, nes panaudojo įstatymą, paskelbtą 
jau po nusikaltimo. Gali atsinaujinti visų 
nuteistų Bali teroristų bylos. q

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

Kelionės tikslams lietuviai laiko skirtina 
tiek, kiek ir estai - po 1 vai. 7 miniu. 
Daugiausiai kelionėms laiko skiria belgaiai - 
1 vai. 23 min., o mažiausiai prancūzai ■ S 55 
min.

Miestas ir kaimas skiriasi
Statistikos departamento atliktaias 

I Jetuvos gyventojų laiko naudojimo tyrimanas 
rodo, kad miestiečių ir kaimiečių laikdko 
panaudojimas skiriasi.

Darbui, mokymuisi ir namų ūkio hebei 
šeimos priežiūrai miestiečiai per dienąną 
skyrė vidutiniškai 6 vai. 14 min., o o 
kaimiečiai - 7 vai. 28 min.

Laisvas laikas, skirtas TV žiūrejitnuui, 
radijo ir muzikos klausymui ir LL, sudartrė 
atitinkamai 4 vai. 43 min. mieste ir4vali3 
min. kaime. Tačiau ir miestiečiai, i ir 
kaimiečiai miega beveik vienodai -po9vaaL 
per parą.

Moterų laisvalaikis trumpesniss
Dirbantys asmenys mažiau nei kidti 

miegojo ir turėjo mažiau laisvo laiko.
Dirbantys asmenys vidutiniškai f 5 

valandas per dieną skyrė darbui, odarbmas 
kartu su namų ūkio ir šeimos priežiūrara 
sudarė trečdalį dirbančių asmenų paroros 
laiko.

Moterys beveik valanda mažiau negingu 
vyrai skyrė mokamam darbui, tačiau dviemcm 
valandomis daugiau - namų ūkio bei Šeimenos 
priežiūrai. Vidutinė moterų laisvo laikdko 
trukmė buvo valanda mažesnė nei vyrų.

Nors moteiys mažiau nei dirbantys vyrarai 
skyrė laiko mokamam darbu t tačiau 1 val'aL 
45 min. daugiau - namų bei šeimotos 
priežiūrai

Taigi dirbančios moterys mokamam it ir 
nemokamam darbui skyrė vidutiniškai 1 1 
vai. ir 10 min. daugiau nei vyrai ir dėl t to 
turėjo 1 vai mažiau laisvo laiko.

Tuo tarpu namų ūkio ir šeimoos 
priežiūrai pensininkės moterys sugaišto 
vidutiniškai 5 vaL 40 min., vyrai - pusantros 
valandos mažiau.
-------------------------------------~.

Tarp Rusuos ir Lietuvos 
siena

Kaliningradas, liepos 21 d. (ITAIR- 
TASS-ELTA). Demarkuojant Rusijos iiir 
Lietuvos valstybinę sieną, Kaliningraddo 
srityje bus pastatyta 500 pasienio ženklų, p

Kaip papasakojo žurnalistams sriticies 
administracijos atstovai 50 pasienio ženkhilų 
stovės sausumoje, 450 - palei upes. Bendrams 
Rusijos ir Lietuvos sienos ilgis - 285.5.9 
kilometro. Sausuma ji driekiasi 1Į12 
kilometro, Nemunu, Liepona, Širvinta it ir 
Šešupe - 207.9 kilometro, Vištyčio ežeru u - 
8.7 kilometro. Kuršių mariomis - 18.9.9 
kilometro, teritoriniais vandenimis - 222.2 
kilometro.

Ženklai bus statomi glaudžiaiai 
bendradarbiaujant su pasienio rajonini/ 
savivaldybėmis, atitinkamais Lietuvoos 
Respublikos organais, pažymėjojo 
Kaliningrado srities administracijoįos 
atstovai

Kauno zoologijos 
sodui sukaktis

Kauno zoologijos sodas liepos 4 dJ. 
pažymėjo 66-erių metų veiklos sukaktį.

Kauno zoologijos sodas yra Europoss 
zoologijos sodų ir akvariumų asociacijoss 
narys, dalyvauja retų bei nykstančių gyvūnijų 
veisimo programoje.

15 hektarų ploto užimančiamce 
zoologijos sode galima išvysti maždaugg 
pustrečio šimto gyvūnų rūšių, o iš visoo 
gyvena daugiau kaip 3,000 roplių, paukščiui}, 
žinduolių ir kitų gyvių.

Sodas įkurtas 1938 metais gamtininkco 
Tado Ivanausko iniciatyva.
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Bendruomenės baruose
Geelongo Lietuvių 

Bendruomenės veikloje
Kiekvieną ketvirtadienį Geelong’o 

choro “Viltis” choristai suvažiuoja į 
dabartinių Lietuvių Namų Pettit Park salę 
repeticijoms. Šis ketvirtadienis buvo ypač 
svarbus ir tuo, kad atšventėm mūsų 
dirigentės Aldonos Lipšytės-Scano penkerių 
vadovavimo chorui metų jubiliejų. 
Svarbiausia priemonė išlaikyti lietuvybę, 
atskleisti lietuvišką kultūrą už Lietuvos ribų 
buvo, yra ir bus meilė Lietuvai, savo tautai, 
savo vaikams ir 1.1. Pradžia buvo 1999 m. 
birželio 3 d. kai Aldona sutiko vadovauti 
chorai “Viltis”. Taigi jei nebūtų jos, nebūtų 

Ankstesnių dienų prisiminimas. Kun. dr. P. Bučinsko vadovaujamas “Mergaičių” 
choras apie 1957 m. Kas ką atpažins?

Geelong’ė'ir'dainos. Būdama gera
organizatorė, pakvietė kelis svetimtaučius
prisijungti pne mūsų, o taip pat atėjo ir 
pianistas Aldo Kovacs su žmona Dana, tai 
tavo didelis laimėjimas. Jubiliatę žodžiu 
sveikino ir labai daug gražių minčių ir 
linkėjimų išsakė choro administratorė Stasė 
Lipšienė. Ji taip pat pareiškė padėkos žodį 
nuo choristų, įteikdama prisiminimui gėlių 
vazonėlį ir didelį tortą su įrašu. Padėkos žodį 
tarė ir pati jubiliatė.

' PavariSus senus lapus radau, kad Aldona 
turėdama gabumų, gerą ir gražų balsą 
įsi jungė j bendruomenės veiklą jau 1957 m. 
“Jaunimo šiupinio“ programoje randame 
ir mūsų “Dvižemaitės” atlikėjas tai: Aldona 
Lipšytė ir Lidija Šimkutė. Vėliau ir 
“Geelongiškių mergaičių skundas” 
atlikėjos - Edita Buckytė, Aldona Lipšytė, 
Nijolė Bratanavičiūtė, Elena Zdanavičiūtė, 
Renata Akenytė, Lidija Šimkutė. Aldona 
dažnai tavo kviečiama dalyvauti įvairiuose 
parengimuose, duetuose, kvartetuose, 
sekstetuose ir t.t. Taip pat 1980 metais 
Geelong’o savaitgalio mokytoje Aldona 
mokytojavo su Irena Skcryte-Luscombe ir 
suorganizavo sceninį paveikslą “Du 
gaideliai” su dekoracijomis, dainomis ir 
eilėraščiais, jas atliko jaunieji mokiniai. 
1994 ir 1998 metais Aldona su Australijos 
choristais dalyvavo Lietuvos Dainų 
šventėse. Aldona yra “Vilties” choro 
veteranė, o būdama choro dirigente 
dalyvavo keliose Australijos “Lietuvių 
Dienų” šventėse - 2000 m. Sydnėjuje ir2002 
m. Adelaidėje. O kiek dar laiko ir darbo 
Aldona įdėjo paruošdama chorą ir kitiems 
renginiams. Choras dalyvavo Geelong’o 
“Pako Festa” festivaliuose, jungtiniuose 
koncertuose su Melbourno choru 
“Sambūris”, Geelongo Lietuvių 
Bendruomenės minėjimuose. 2002 m. 
gegužės men. Geelongo Deakin universitete 
ir t.t. ir Lt Visko neišvardinsi.

Dar reikia pažymėti, kad .2004 m. 
gegužės 20 d. choras “Viltis” su dirigente 
Aldona buvo pakviesti atlikti programą 
senelių priežiūros namuose (Multicultural 
Aged Care Services Geelong Ine.). 
Linksminom ligonius ir ten gyvenančius 
lietuvius, pabendravom, visiems patiko 
mūsų dainos. Susitikom ten gyvenančią, 
buvusią choristę-veteranę Elvyrą 
Stuikevičienę, kuri buvo pasipuošusi, kaip 
ir mes, tautiniais rūbais. Koncertui 
baigiantis ji buvo pasodinta prie choro ir 
dainavo kartu su visais.

Šiuo metu vyksta choro repeticijos, 
ruošiamės Geelong’o choro “Viltis” 
metiniam koncertui ir XXIII Australijos

Lietuvių Dienoms Melbourne šiais 
metais.

Taigi atšventėm didelę šventę — mūsų 
dirigentės Aldonos 5-rių metų jubiliejų ir, 
pagal tradiciją, pianisto Aldo ir choristų 
gimtadienius. Neužmiršom ir mūsų 
sergančių dainininkų Onutės ir Antano 
Gvildžių, palinkėdami jiems sveikatingų 
metų. Buvo pakeltos taurės, skambėjo 
dainos ir t.t.

Dainos mylėtojų dėmesiui ir atminimui 
prisiminti radau Geelongo Lietuvių

Geelongo choro “Viltis”dirigentė 
Aldona Scano

Bendruomenės buvusių dirigentų sąrašą, jie 
dirigavo bažnytiniam, jaunimo chorui bei 
kt.Tai-J. Renkauskas nuo 1955 m., R. 
Zenkevičius, kun. dr. P. Bačinskas, M. 
Manikauskaitė- Dumčiuvienė, G. Eugenija 
Chedack, M. Kymantas, J. Juška, Vyt. 
Straukas,Gr. Burokaitė-Pranauskienė, na, 
o dabartinei mūsų dirigentei Aldonai Scano 
sėkmės ir nuoširdus ačiū už įdėtą didelį 
darbą.

Vajus senelių slaugos 
namams Geelong’e

Juozas Gailius
Daugiau kaip prieš penkiasdešimt metų 

apsigyvenome Australijoje. Net negalvo
jome, kad sulauksime senatvės irdaugumai 
lietuvių bus reikalingi slaugos namai. 
Daugelis iš mūsų galvojo, kad Lietuva greitai 
atgaus nepriklausomybę, baigsis Rusijos 
okupacija, galėsime laisvai sugrįžti į savo 

Juozas Gailius perduoda $1000Joy Leggo ir Irmgard Gailius

namus ir ūkius tėvynėje. Deja, likimas 
padiktavo savo ir turėjome įsikurti 
Australijoje pastoviam gyvenimui, užauginti 
vaikus, anūkus, o dabar jau auga proanūkiai. 
Mes nepajutome, kad priartėjo gražus metų 
skaičius ir daugeliu atvejų reikalinga slauga 
ir priežiūra

Pagarba Sydnėjaus lietuviams, kurie 
laiku susiprato ir įrengė seneliams Sodybą. 
Mes visi gerai žinime ir kartu dalyvaujame 
australiškų organizacijų labdaros veiktoje. 
1990 metais kito mintis pastatyti slaugos 
namus senstantiems emigrantams Gecling’o 
mieste.

Pareikalavo daug darbo ir pasišventimo 
iš iniciatorių. Gavus žemės iš miesto 
savivaldybės, pravestas vajus statybai ir jau 
1994 m. sausio 19 d. atėjo pirmieji 
gyventojai, o rugsėjo 2-ąją the Hon. Dr. 
Carmen Lawrence MP. oficialiai atidarė, 
būk tai vienintelius “daugiakultūrinius 
senelių namus Australijoje. Praėjusį mėnesį 
atšventė slaugos dešimtmetį ir išaugo į gražų 
kaimelį. Pristatytas aukštos priežiūros(gal 
padidintos?) skyrius ir aštuoni butai dar 
galintiems savarankiškai gyventi ir 
prisižiūrėti. Darbai eina prie pabaigos, 
bendros išlaidos sieks $5,000,000.

Paskelbtas statybai vajus Geelong’o 
miesto gyventojams, reikia surinkti vieno 
milijono dolerių auką, kad būtų galima gauti 
valstybinę paramą, tuo pačiu sumažinti 
banko paskolą ir nuošimčius. Slaugos 
namai turi didelę reikšmę ir vietos lietuvių 
gyvenime, nes tai yra paskutiniai “lietuvių 
manai prieš iškeliaujant į Anapilį”. 
Anksčiau čia gyveno: O. Bratanavičienė, A 
Miliauskas, J. Medelis, V. Pranckūnas, E. 
Akenienė, Mockienė ir V. Grafienė, visi jau 
mirė. Dabartiniu metu dar gyvena: Boris 
Grafas, Elvyra Stuikevičienė, Albinas 
Baniulis ir Vytas Baniulis.

Metai bėga it vėjas, atnešdamas daug 
prisiminimų ir minčių, atskleisdamas mūsų 
veiklos puslapius, kad neužilgo Geelongo 
choras “Viltis” švęs savo 50-ties metų 
jubiliejų. Valio!

Taigi esam jauni, tai dainuokim kolei 
mums patink, kol drauge pasaulis visas 
linksminas aplink, juk dainą neparemsi 
lazda, bet širdį nuraminsi visur ir visada.

R. Skerienė

Patalpų' įrengimas yra labai patogus, 
erdvūs kambariai su visais patogumais, 
platūs koridoriai, žaidimų kambariai, 
gėlynai ir iešminės patalpa plytomis išgrįsta, 
ant kurių įrašytos įvairios tautybės, aišku, ir 
“Lithuania”. Pereitais metais už pavyzdingą 
tvarką, paslaugą ir priežiūrą gavo pirmą 
premiją, iš Viktorijos Sveikatos 
departamento.

Prieš dešimt metų ir vietos lietuvių 
organizacijos prisidėjo aukomis, reikia 

tikėtis, kad ir dabar supras reikalo svarbą 
ir parems šį kilnų darbą. Visos aukos yra 
“tax deductible “. vajui vadovauja patron Mr. 
Frank Costa QAM, adresas - PO. Box 5165, 
Geelong-Nth, Vic 3215. Ph. (03)52770245.

Senatvė ateina nelaukiant, o kartais taip 
pablogėja, kad yra neišvengiamai reikalinga 
slauga, kad galėtumei paskutines gyvenimo 
dienas praleisti patogiai ir gražiai. 
Naujakurystės laikotarpiu statė Lietuvių 
Namus, aukojo pinigus lietuviškoms 
organizacijoms, o sulaukus senatvės 
pasidaro pamirštų nereikalingi.

Prieš kurį laiką, per dešimt metų pirmą 
kartą, Geelong’o choras “Viltis”, 
vadovaujamas Aldonos Lipšytės-Scano 
išpildė dainų pynę vietos gyventojams, o 
Stasė Lipšienė angliškai gražiai apibūdino 
dainų reikšmę. Džiaugėsi lietuviai 
matydami ir girdėdami lietuvių pasirodymą, 
nes visą laiką matė kitų tautybių 
pasirodymus. Ačiū Aldonai už gražų gestą. 
Vienas gyventojas manęs paklausė, kodėl 
nepadainavo “Kur bakūžė samanota”, 
paaiškinau, kad sunku gauti gaidas chorui.

Dešimtmečio proga choro dalyvavimas 
padarė ne tik malonumą gyventojams, bet 
ir pagarsino lietuvių vardą etninių grupių 
bendruomenėje. Gerų žodžių nepakanka, 
kad pagerinus tą gražų lietuvių garsą, už 
poros dienų Juozas ir Irmgarda Gailiai 
paaukojo vieną tūkstantį dolerių statybos 
vajui, kuris jau artėja prie vieno milijono 
dolerių. Senelių namų,( kurie randasi 
DeStefano Drive, Geelong-Nth. Vic, 
33215.) viršininkė yra Joy Leggo (Chief 
Executive Officer).

Reikia tikėtis, kad daug vietos lietuvių 
pasinaudos šių namų paslauga, nes čia 
geresnis aptarnavimas, o kaina ta pati kaip 
ir visur.

When's the last time you 
went to www.AUS.org ? 
The young'uns have been 
busy! AUS

Skaityk “Mūsų 
Pastogę” - viską 

žinosi!
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Lietuviai pasaulyje
Pasikalbėjimas su sėkmingu 

lietuvaičiu
“Amerikos Lietuvis” liepos 20 d. Šį 

kartą 
norime 
supažindinti 
su i mokslo 
aukštumas 
sėkmingai 
kopiančiu 
jaunuoliu iš Lietuvos - Mindaugu Mačiuliu. 
Prieš ketverius metus pagal studentą mainų 
programą atvykęs į Ameriką vaikinas šįmet 
sugebėjo patekti į vieno įtakingiausių šalies 
dienraščių “USAToday” renkamą geriausių 
JAV studentų dvidešimtuką.

Beje, šio 21 metų vaikino, mokančio 
šešias kalbas, veidas su nedrąsia šypsena (ir 
dviem mergaitėm šalia) puošia I larissburg 
(Pensilvanijos valstija) Wildwood Campus 
koledžo reklaminio leidinio viršelį.

Apie save ir savo neeilinius pasiekimus 
Mindaugas mielai sutiko papasakoti ir 
“Amerikos lietuvio” skaitytojams.

Pirmas klausimas - tradicinis: iš kur esi kilęs 
ir ką veikei prieš atvykdamas į JA V?

Esu gimęs ir užaugęs Kaune. Lankiau 
“Santaros” vidurinę mokyklą. Papildomai 
keletą metų sportavau “Aro” klube kovos 
menus, daugiausiai karatė. Kažkada net esu 
laimėjęs Lietuvos jatmių čempionate pirmąją 
vietą savo svorio kategorijoje. Bet dabar, deja, 
nebesportuoju. Taip pat mokiausi groti 
elektriniu pianinu, teko dalyvauti keliuose 
mokyklos koncertuose. Baigęs vidurinę 
mokyklą norėjau stoti į teisės fakultetą 
Vilniuje, bet prieš tai dar nusprendžiau 
išvykti į Ameriką pasimokyti anglų kalbos 
ir įgyti daugiau gyvenimo patirties.

Kaip pavyko išvykti į Ameriką ir kur 
įsikūrei?

Atvykau per “American-English 
School” programą. Mano bendraklasė 
pasiūlė vykti kartu ir aš sutikau. Pagal šią 
programą studentai iš Lietuvos atvyksta į 
JAV studijuoti vidurinio lavinimosi 
mokyklose metams laiko. Jie susiranda 
amerikiečių šeimas, kuriose ir gyvena. Taigi 
atvykome kartu su bendraklase, bet po poros 
dienų aš išvažiavau į Pensilvanijos valstiją, 
o ji pateko į Vašingtono valstiją. Nuo to laiko 
vienas kito taip ir nebematėme, tik kartais 
parašome ar paskambiname paklausti, kaip 
sekasi.

Žinome, kad mokydamasis dar ir dirbi. Kas 
tai per pareigos ir kaip jas pavyksta derinti su 
mokslais?

Baigęs gimnaziją čia, nusprendžiau tęsti 
aukštesnius mokslus. įstojau į Area 
Community College Pensilvanijos sostinėje 
Harrisburgc. Nusprendžiau studijuoti verslą 
ir tarptautinius santykius. Nuo pat pirmų 
dienų koledže man buvo pasiūlytas darbas 
Tarptautinių priėmimų biure (International 
Admissions Office). Čia padedu daugeliui 
studentų iš viso pasaulio įstoti į šį koledžą ir 
susitvarkyti visus studento vizos 
dokumentus. Atvykusioms padedu susirasti 
gyvenamąją vietą, užsiregistruoti mokslams, 
gauti socialinio draudimo numerį (SSN), 
vairavimo teises bei su teikiu kitą reikalingą 
informaciją. Kartais būna labai daug darbo, 
bet man patinka tai, ką darau, ir todėl bandau 
darbą suderinti su mokslais. Dažniausiai iš 
ryto cinu į paskaitas, o po pietų dirbu. 
Vakarais studijuoju ir pasirengiu kitai dienai.

JA V valdžia tau paskyrė stipendiją lankyti 
bet kurį pasirinktą valstybinį universitetą 
Pensilvanijoje. Ar tai kol kas didžiausias tavo 
laimėjimas, ar yra ir kitų pasiekimų ?

Trumpai papasakosiu apie šiuos 
laimėjimus. Kasmet kiekvienas dvejų metų 
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koledžas visoje Amerikoje renka geriausius 
studentus į vadinamąjį “ALL-USA 
Academic Team”. Jie gali išrinkti tik du 
studentus iš kiekvieno koledžo, pavyzdžiui 
mano koledžo miestelyje yra 9000 studentų, 
iš kurių buvome išrinkti dviese. Čia 
vertinami ne tik moksliniai sugebėjimai, bet 
atsižvelgiama ir į koledžo gyvenimo 
aktyvumą, rekomendacijas, įvairius 
konkursus ir 1.1. Taigi aš buvau pasirinktas 
kaip vienas geriausių studentų savo koledže. 
Už tai galiu pasirinkti bet kurį valstybinį 
universitetą savo valstijoje.

Bet tai nebuvo didžiausias mano 
laimėjimas. “CocaCola” kompanija Išrenka 
geriausią studentą kiekvienoje valstijoje ir 
aš buvau išrinktas Pensilvanijos dvimečių 
koledžų geriausiu studentu. Vėliau 
dienraštis “USA Today” iš visų tų 
nominantų išrenka 20 geriausių studentų 
visoje Amerikoje (USA TODAY’SAU-USA 
Community and Junior College Academic 
First Team): Šiais metais buvo išsiųsta 
beveik 1700 studentų aprašymų iš 1200 
koledžų visoje šalyje. Man labai pasisekė, 
kadangi buvau išrinktas į šių studentų 
dvidešimtuką. Koledže, kuriame mokausi, 
esu pirmas shidentas, gavęs šį apdovanojimą. 
Man teko skristi j Mineapolį susitikti su 
visų koledžų prezidentais, taip pat susitikau 
su JAV prezidentu George W. Bush, kuris 
padėkojo mums bei pasveikino rankos 
paspaudimu.

Dabar tęsiu mokslus Millersville 
universitete, kur dar dvejus metus 
studijuosiu verslo vadybą, vėliau tęsiu 
mokslus magistratūroje.

Ar tavo sportiniai ir muzikiniai sugebėjimai 
padėjo tau laimėti stipendiją?

Visi mano laimėjimai JAV buvo pagrįsti 
tiktai tuo, ką pavyko pasiekti koledže per 
šiuos dvejus metus. Jie netgi nežinojo apie 
tai kad sportavau, ar apie mano muzikinius 
sugebėjimus.

“USA Today" rašė, kad turi bent šešių 
kalbų pagrindus. Ar užsienio kalbų 
mokymasis - tai tavo pomėgis?

Per visus šiuos mokslo metus man teko 
studijuoti šešias kalbas: lietuvių, anglų, 
vokiečių, rusų, ispanų ir prancūzų. Kai 
kurias iš jų tik pradėjau mokytis, tai dar 
reiks porą metelių pasimokyti, kol galėsiu 
laisvai jomis kalbėti. Nežinau, ar galiu 
pavadinti tai savo pomėgiu, bet man yra 
svarbu mokėti kelias kalbas, jei noriu 
ateityje daugiau įsitraukti į tarptautinius 
santykius.

Ką planuoji veikti pabaigęs mokslus JAV? 
Ar ketini grįžti į Lietuvą, ar bandysi leisti šaknis 
Amerikoje?

Tai priklausys nuo to, kur gausiu darbą, 
žinau, kad noriu dirbti palaikydamas 
artimus ryšius su Lietuvą ir JAV. Tai gali 
būti ir Lietuvoje, ir Amerikoje.

Ar patartum lietuviams važiuoti mokytis į 
Ameriką?

Būtinai! Žinau, kad čia labai brangu 
mokytis, bet įgyta patirtis yra 
nepakartojama. Apskritai manau, kad 
svarbu bent metus mokytis užsienyje - 
nebūtinai tai turi būti Amerika. Aš 
pasirinkau atvykti čia ir pastarieji metai 
padėjo man labiau suprasti gyvenimo vertę, 
o įgyta patirtis man tikrai pravers ateityje.

Papasakok trumpai apie savo šeimą 
Lietuvoje.

Mano šeima labai maža. Neturiu nei 
brolių, nei seserų - mano tėvams buvo labai 
sunku išleisti mane į tokią tolimą kelionę. 
Aš jais labai didžiuojuosi, kad jie yra tokie 
ištvermingi ir sugeba visada palaikyti mane, 

nors ir gyvena taip toli už vandenyno.

Kaip manai, kokia Lietuvos ateitis, mūsų 
šaliai įstojus į NATO ir Europos Sąjungą?

Labai džiaugiuosi, kad Lietuva pagaliau 
įstojo į NATO ir Europos Sąjungą. Staigūs 
pokyčiai gali būti kažkiek sunkūs, bet ateitis, 
aš tikiu, bus geresnė. Mano nuomone, ne 
tiek svarbu ekonomiškai išaugti, kiek 
svarbu, kad pasaulis vis daugiau išgirstų apie 
Lietuvą ir sužinotų, koks tai nuostabus 
kraštas. Atsimenu, kai prieš kelerius metus 
paklausdavau čia gyvenančių žmonių, ar jie 
žino, kur yra Lietuva, labai retas atsakydavo. 
Dabar jau retai sutinku žmonių, 
negirdėjusių apie Lietuvą. Žmonės žino ne 
tik kur ji yra, bet kartais pasako vieną ar net 
porą gerų dalykų apie mūsų Lietuvėlę. 
M anau, tai yra nuostabi pradžia mūsų šalies 
ateičiai.

Dėkojame už pokalbį ir tikimės, kad tau 
dar ne kartą savo pasiekimais teks garsinti 
Lietuvos vardą Amerikoje.

Planas išlaikyti lietuvių 
kalbos klases Melbourne

Viktorijos svetimų kalbų mokyklos 
(Victorian School of Languages - VSL) 
centrinėje būstinėje, Thombury, mokyklos 
vadovybės kvietimu, susirinko nedidelė 
grupė suinteresuotų asmenų, jų tarpe saujelė 
lietuvių, svarstyti Victorian Curriculum and 
Assessment (VCAA) pranešimą, kad 
žadama nutraukti penkių kalbų abitūros 
lygyje akreditaciją. Paliestos kalbos - 
bengalų, čekų, latvių, lietuvių, slovėnų. 
Susirinkimą pravedė VSL vedėjas Frank 
Merlino.

P. Merlino pristatė VCAA laiške 
pateiktų argumentų santrauką:

‘Mažas šių kalbų mokinių skaičius 
sudaro finansinį apsunkinimą.

‘ Esant mažam abiturientų skaičiui, kyla 
mokymo programos ir įvertinimo kokybės 
klausimai.

‘Jeigu kalba jau 3 metus iš eilės neturėjo 
15 mokinių, ji bus nutraukta (turi būti bent 
15 mokinių per visą Australiją - reiškia 
Sydnėjus, Adelaidė, Melburnas ir kt)

‘Tai liečia 5 kalbas (11 klasė bus 
nutraukta gale 2004 metų, 12 klasė -2005 
metų gale).

‘Nutrauktą kalbą bus galima atstatyti 
jeigu 3 metus į priekį numatoma pastoviai 
sulaukti minimalaus mokinių skaičiaus, ir 
turint atitinkamo lygio mokytojus bei 
egzaminatorius.

Po išsamių diskusijų vedėjas 
sutrumpintai surašė susirinkimo dalyvių 
atsiliepimus:

‘Kai kurių kalbų atveju negalime tikėtis 
sulaukti 15 mokinių (pvz. čekų - jų 
didžiausias skaičius praeityje buvo 7).

‘ Net jeigu kas treti metai būtų leidžiama 
abitūros klasė, kažin ar susirinktų 15 
mokinių.

* Dėl mokymo programos ir egzaminų 
ruošimo ir dėl tinkamų mokytojų, 
egzaminatorių parūpinimo - problemų nėra.

‘Kas liečia bengalų kalbą, kadangi jų 
bendruomenė palyginus naujai įsikūrusi, 
gali užtrukti keleri metus, kol bus pasiektas 
15 mokinių skaičius.

‘Nesant abitūros lygiui akreditacijos, 
sumažės ir žemesniųjų klasių mokinių 
skaičius.

‘Australija stengiasi vystyti ryšius su 
penkių paliestųjų kalbų šalimis (pvz. Čekų 
Respublika pripažįsta australiškas 
kvalifikacijas).

‘Kylaklausimas - kodėlyra nustatytas 
minimalus 15 mokinių skaičius. Kodėl 
nepanaikinti šį reikalavimą?

‘Gal vertėtų tik kas 2 ar 3 metus vesti 
abitūros klasę.

Susirinkimas nutarė nenuleisti rankų, o 
bendromis jėgomis veikti siekiant atšaukti

“Lituanus” žurnalui — 
50 metų

“Lituanus”, 1954 metais JAV lietuviipų 
studentų sąjungos Brooklyn pradėtas leististi 
trimėnesinis žurnalas anglų kalba, šiemenet 
švenčia savo 50-metį. Jis yra skirtatas 
užsieniečiams ir lietuviškai neskaitantiemms 
lietuvių kilmės žmonėms, norintiemsns 
sužinoti apie Lietuvą bei lietuvių laftūrmius'us 
ir mokslinius pasiekimus.

Pradžioje leistas 1000 egz. tiražu, vėliaiiau 
jo tiražas viršijo 5000 egzempliorių, o jo jo 
spausdinama 3000. “Lituanus” buvo ir ir 
tebėra siuntinėjamas pasaulio universitetietų 
bei kitų aukštųjų mokyklų bibliotekomsns, 
žymesniems politikams, kultūrininkamsns, 
periodinių leidinių redakcijoms ar šiaip jo jį 
prenumeruojantiems asmenims.

Žurnalui leisti anksčiau veikė specialūšūs 
komitetai (pradžioje jiems pirmininkavovo 
Vytautas Šliūpas ir Vytautas Kamantas).s). 
Vėliau redakcijoje dar dirbo: L Sabaliūnasąs, 
I. Čepėnaitė. T. Remeikis, V. Gaškaitė, G3. 
Petrikas, A. Landsbergis, R. Šilbajoris, KK. 
Skrupskelis, K. Čerkeliūnas irki.

Po dešimtmečio - 1964 m. žumalolo 
leidimą iš lietuvių studentų sąjungos perėmėnė 
specialiai suburta grupė - Lituanusrs 
Foundation (pradžioje jai pirmininkavo AA. 
Lukas, V. Adamkcvičius-Adamkus, AA. 
Zaparackas, Vyt. Kasniūnas,jaun.)

Netrukus ir žurnalo spausdinimas buvoo 
perkeltas iš Brooklyno į Čikagą. Čiaa 
pakeistas ir “Lituanus” formatas, jįjį 
sumažinant, bet leidžiant daugiau puslapitįų 
(80-96).

Nuo 1963 m. “Lituanus” redagavo TT. 
Remeikis, pradžioje sudarant redakcinęę 
kolegiją, o nuo 1968 m. atskirus numeriusrs 
suredaguoti pavedant atskiriemss 
redaktoriams.

Neseniai skaitytojus pasiekė 2004 metųų 
(pavasario numeris). Ši laida skirta Lietuvoss 
konstitucinei teisei nagrinėti. Nuriterioo 
redaktorius - Vytauto Didžiojo universitetoo 
Kaune Teisės mokyklos dekanas Tadass 
Klimas, anksčiau teisę praktikavęss 
Amerikoje.

Dabar žurnalą redaguoja Violetaa 
Kelertienė. “Lituanus” administratorius^- 
Arvydas Tamulis: 47 W. Polk St. Suite 1000- 
300, Chicago IL 60606. Ed. Šul airiai s

VCAA sprendimą. Buvo nutarta daiytiyti 
stiprią reklamą, kad atsirastų daugiaūau 
mokinių - per laikraščius (netgi perer 
didžiuosius “The Age” or “Herald-Sun”) ”), 
per radijo programas 3ZZZ, SBS, peter 
bendruomenių organizacijas, socialinius ir ir 
sporto klubus, per konsulatus, perbažnyčiasąs, 
religines, kultūrines organizacijas. VSBL 
pasiūlė pagelbėti atspausdinant beiei 
išshmtinėjant informaciją Kvietė savanoriųįų, 
kurie surašytų laiškų juodraščius.

Taip buvo nutarta atsverti VCAAA 
argumentus. Paskirų kalbų atstovai turėtų tų 
surašyti savo specifinius atsiliepimus,'s, 
teigiamus aspektus, problemas, o VSLjų'ų 
vardu kreiptis į VCAA. Kai kuriee 
atsveriantys argumentai:

‘Šioms kalboms Australijoje gresiaia 
mirtis.

‘Šis žingsnis prieštarauja daugia-a- 
kultūrizmui.

‘Šių kalbų mokymosi nauda žymiai ai 
nusveria bet kokį pinigų sutaupymą

Buvo pateiktas sąrašas įtakingų asmenų ų 
irorganizacijų.kurvertėtųkreiptisprašant, t, 
kadirjieprisidėtųprie kampanijos įtakoti i 
VCAA, kad nebūtų nutraukta kalbų į 
abitūros lygio akreditacija. Tito tarpu dar ir r 
buvo pasiūlyta paskleisti peticijų lapus. . 
Melboumo Apylinkės pirmininkas Andrius s 
Vaitiekūnas jau yra paruošęs peticijos lapų į 
parašams rinkti.Lietuvių kampanijos s 
ryšininku sutiko būti garbės konsulas s 
Andriusiilinskas J. Arienė :
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Išėjęs sugrįžti
Rimvydas Šilbajoris

(AkiraSai, 2004 no.4) Ilgus metus 
buvo manyta, kad šios, pirmosios Mariaus 
Katiliškio knygos rankraštis yra 
nesugrąžinamai žuvęs per karą. Bet štai, 
pagal Tumėną, 2002 metais Čikagos 
lietuvių televizijos vedėjas Arvydas 
Rcneckis netikėtai rankraštį surado 
Lietuvos literatūros ir meno archyve 
Vilniuje. Išeina, kad į Katiliškio kūrybą 
mes dabar galėsime pažvelgti nuo pabaigos 
įpradžią.

Pasišventusius skaitytojus domina bet 
kurio menininko kūrybos ištakos, nes 
tikimasi surasti raktą į jo brandžių 
pasiekimų lobį, tartumvėlesni, galbūt patys 
svarbiausi jo darbai nieko esminio negalėtų 
jų proistorijos nežinančiam skaitytojui 
pasakyti. Antra vertus, ne visuomet galima 
į tuos pradinius bandymus numoti ranka, 
kaip Į dar vaikščioti besimokančio vaikučio 
nedrąsius žingsnius. Gėlės šaknys gali daug 
pasakyti apie būsimą žiedą.

Būtent ką apie Katiliškį pasako ši 
pirmoji jo knyga? Visų pirma, kad šis 
rašytojas jau nuo pat pradžių buvo 
„aprašinėtojas”, mėgstantis veiksmo eigą 
apgaubti, nutraukti, uždelsti detaliais 
įvykius supančios aplinkos aprašymais. 
Nebūtina sakyti, kad tai nepatyrusio 
autoriaus nesugebėjimas veiksmą ir 
aplinką integruoti j vienovę, sklandžią 
dinamiką. Greičiau - tai speciali meninė 
priemonė, noras padidinti nekantriai 
belaukiančio („kas bus toliau”) skaitytojo 
įtampą, lyg kokiame kriminaliniame 
romane tarp šūvio ir mirties tyčia būtų 
įterpti ištęsti gatvės, lempų, grasių šešėlių 
aprašymai.

Vienas iš daugelio pavyzdžių 
sutinkamas paskutinėje rinkinio apysakoje 
„Seno kareivio grįžimas”. Ten toks 
Anicetas, apie dešimtį metų ištarnavęs 
svetimšalių legione, prasibastęs po visą 
pasaulį, grįžta į gimtąjį sodžių su viena gilia 
žaizda širdyje. Jis kadaise suvedžiojo jauną 
merginą ir ją paliko, nors dar tebemyli. Jam 
baisu pagalvoti, ką gimtojo sodžiaus 
žmonės jam pasakys už tą praeities 
nuodėmę. Kartu su juo, neramūs ir 
susirūpinę, mes laukiam jo susitikimo su 
savo broliais ir visu kaimu, įskaitant ir

Prisimenant vieną 
457 metų 
gimtadienį

Nijolė Jankutė

Šį (šiaurinį) pavasarį daugelis lietuvių 
turėjo progą pasigėrėt ypatingu koncertu - 
“Žodžio kelias”, kurį atliko du puikūs 
žodžio meistrai, akt. Egidijus Stancikas ir 
sol Mindaugas Jankauskas. Jiedu žodžiu ir 
daina pervedė klausytojus tuo akmenuotu, 
kliūtimis nusėtu lietuviško žodžio keliu, 
kuris nuo visiško išnykimo buvo tautos 
pasišventėlių išgelbėtas ir triumfališkai 
atgimdytas.

Tas koncertas priminė lietuviškos 
knygos gimimą prieš 457 metus. Žiūrint į 
kitų tautų gausių šimtmečių literatūros 
tradicijas, 457 metai - trumpas laikas. Bet, 
mūsų kalbai ir knygai istorija retai buvo 
palanki.

Ilgus šimtmečius lietuvių kalba nebuvo 
Lietuvos valdovų kalba, nebent ankstyvųjų 
kunigaikščių laikais. Žinoma, tais laikais 
tautinės kalbos dažnai buvo laikomos 
“prastomis”, “nemadingomis”, tarnų 
kalbomis. Valdovų rūmai rašė lotyniškai, 
diduomenė kalbėjo prancūziškai, vėliau, 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos laikais 
- lenkiškai. Visa tai nieko gero nelėmė 

nuskriaustos merginos tėvą. Tenka ilgai 
laukti, nes Anicetas, pilnas nerimo ir 
nežinios, kaip jį sutiks, sunkiai lipa į kalną

Marius Katiliškis
tėviškės link. Jam taip sielvartingai belipant, 
prieš mus atsiskleidžia turtinga gamtos 
panorama, nuo smulkmenų, kur „čiužėjo 
spygliai mažais vabaliukais, kirmėlaitė 
sprindžiavo smilgos stiebu” (p. 220) ir kur 
pušų žievės plyšiuose „mažutis genys daužė 
įnirtusiai kinivarpų lizdus”, ir kur „saulė 
sviro pakalnėn - aiški šilta ir maloni kaip 
kamaraitė merginos, kurią retkarčiais 
aplankome”, iki palengva besiplečiančio 
peizažo, kuriame lygiai taip pat lėtai 
baigiasi ilgi dienos darbai. Kai Anicetas galų 
gale, per derliaus šventę pasakęs ilgą 
prakalbą, skelbiasi išeinąs vėl iš gimtinės į 
nežinią, ta plati, sodri tėviškė turėtų mumyse 
pagilinti jo netekties skausmo suvokimą, bet 
pats Anicetas, eidamas per šią tėviškės 
panoramą tartum visai jos ir nemato ir užtat 
joje nedalyvauja, palikdamas jąkaip nuošalų 
dalyką tiek jam pačiam, tiek ir mums, 
skaitytojams. Mes patys turime pasirinkti, 
kuo susidomėsime - peizažu ar Anicetu ir 
jo problemomis. Peizažas įdomiau.

Tuose gamtos ir aplinkos aprašymuose 
Katiliškis ypač stengiasi būti originalus, 
nelauktai išradingas, įsigręžiantis į atmintį. 
Matosi, kaip jaunam, energingam ir 
išradingam autoriui norisi viską taip 
turtingai aprašyti, kad, atrodytų, jis 
prisiartina ir peržengia ribą tarp poezijos ir 
prozos. Pavyzdžių čia būtų galima parodyti 

lietuvių kalbai, ypač po nelemtos unijos su 
Lenkija.

Todėl ir pirmoji lietuvių kalba rašyta 
knyga pasirodė tik prieš 457 metus (1547 
m.). Ši data žymi pabudusią lietuvio meilę 
savajam žodžiui. Nuo tada gimė didi 
pagarba lietuviškai knygai, dėl kurios per 
tuos šimtmečius buvo tiek skriaudų patirta 
lenkinimo laikais (1569-1883 m.), tiek 
kovota (spaudos draudimas ir drąsieji 
knygnešiai (1865-1905), daug laimėta 
(1905 -1918 -1940 liet, kalbos atgimimas, 
spaudos ir literatūros klestėjimas) ir naujo 
atgimimo, naujų pastangų laikas (1990 - 
dabartis).

Kokia buvo ta pirmoji lietuviška knyga, 
kurios gimtadienį neseniai iškilmingai 
šventė laisva Lietuvos Respublika ir visi 
užsienio lietuviai? (Ne tik lietuviai, bet ir 
svetimtaučiai istorikai, lingvistai, senųjų 
knygų gerbėjai. Ši mūsų knygos sukaktis 
įtraukta į UNESCO jubiliejinių datų 
kalendorių, minima Lenkijoje, Vokietijoje, 
Prancūzijoje). Kas buvo jos autorius, 
supratęs tuo metu nesuprantamą teisę, kad 
tauta turi sava kalba rašyti ir skaityti?

Ta pirmoji lietuviška knyga buvo 
katekizmas ir vadinosi: 
CATECHISMUSA PRASTY SZADEI, 
MOKSLAS SKAITIMA RASTA YR 
GIESMĖS DĖL KRIKSZCZIANISTES 
BEI DEL BERNE-LIU I AUNU NAUIEY 

daugybę, beveik iš kiekvieno puslapio, bet 
teks apsiriboti vos keliais.

Vasarą rugiai jam „lenkiasi kaip ubagai 
bobnyčioje”; mergos kieme jam „kriuksena 
kaip paršiukai musių apimti” (ką tai 
bereikštų); vienas personažas peršokęs per 
griovį „nuėjo prieš upelio čiulbantį 
vandenį”; jam „dangaus šmotas plūduriuoja 
tarp ajerų”; vakare pakalnėn išsilieja 
„mirštančios saulės srovė” ir naujo mėnesio 
„nagas ritasi pakalnėn” (tikrai būtų įdomu 
pamatyti, kaip ritasi nagas...), o rytmetį 
„saulė gyva ir krykštaujanti, lyg mergaitė, 
išbėgusi patniškėn”. Snaigės žiemą jam 
„purios kaip žąsies papilvės”. Šalčio 
išmarginti langai jam atrodo: „Noksta rytas. 
Dega ledinės žolės languose”. 
Susigraudinusiai merginai „ašara gerklėje 
užsikaria kaip silkės kaulas”. Mažų 
niekšelių „burnos išklypo kaip driskiaus 
klynas”. Ankstyvą rudenį „kaip 
besikvatojančios merginos balti dantys 
beržynėlis draikėsi gelstančiom kasom”. 
Panardinęs ranką į gilesnius poetiškos 
kalbos vandenis, Katiliškis rašo kaip 
pavasario potvynių metu „kriokia galingos 
srovės, su vėju dainuodamos ir vesdamos 
užuomaršon” (tai vyksta suartų dirvonų 
vagose). Ir taip toliau. Kalba energinga, 
spalvinga, labai patraukli savo meniška ir 
kartais nesąmoningai komiška jėga. Tai ne 
lyg antras teksto klodas, beveik 
nepriklausomas nuo fabulos, kuris gyvuotų 
pats sau, nežiūrint to, kas su aprašomais 
personažais darytųsi.

Apysakų fabuloje vyrauja kokia nors 
neišsipildžiusi meilės istorija. „Igniaus 
meilės galas” parodo mums berną Ignių, 
kaip kokį lietuviško kaimo Hamletą, 
niekaip negalintį apsispręsti drąsiam 
žingsniui laimėti savo mylimą Mariną. O 
toji, dykaduonė ir impulsyvi, vedžioja Ignių 
kurį laiką už nosies ir paskui pameta, išteka 
už kito. Ignius tada su tuo kitu susimuša ir 
besigrumdamas... išdurtajam pirštu akį. Ne 
peilis, ne kirvis, ne pistoletas, bet va, pirštas. 
Kitaip tariant, apysaka nepasiekia iškilios 
meilės konflikto tragikos. Bet tos Marinos 
elgesį Katiliškis rūpestingai motyvuoja po 
truputį atskleisdamas jos, savimylos, 
neatsakingo žmogaus, charakterį. Apysakos 
eigoje darosi aišku, kad jinai to Igniaus 
niekad nemylėjo, o tik laikinai jo geidė.

Apsakyme „Miškai” matome vienišą, 
paniurusį eigulį, kuris niekaip prie savęs

SUGULDITAS. KARALIAUCZUI VIII. 
DIENA ME-NESE SAUSI A, METU 
USZGIMIMA DIEWA M.D. XLVII”.

Šios knygos turinį sudaro: dedikacija 
(skirta Didžiajai Lietuvos 
Kunigaikštijai(tystei), lotyniška prakalba 
kunigams, eiliuota lietuviška prakalba 
tikintiesiems, elementorius (“pigus ir 
trumpas mokslas skaityti ir rašyti”), 
katekizmas, giesmės su gaidomis. Knyga 
turi 79 psl, yra 7” x 4.5” dydžio, spausdinta 
Mažojoj Lietuvoj, Karaliaučiaus mieste, 300 
egz. Išliko tik du egzemplioriai; vienas 
Vilniuje, Martyno Mažvydo bibliotekoje, 
kitas Toninėje, Lenkijoje.

Šios, mums taip brangios ir svarbios, 
knygos autorius buvo Martynas Mažvydas 
Vaitkūnas. Tai reiškia, Martynas iš Mažvydų 
giminės, Vaitkaus sūnus. Martynas buvo 
žemaitis, gabus jaunuolis, todėl gavo 
kunigaikščio Albrechto stipendiją studijuoti 
Karaliaučiaus universitete, kurį baigęs 
klebonavo Ragainės evangelikų liuteronų 
parapijoje.

Mažvydas buvo išmintingas žmogus: jis 
ne tik suprato, jog tikėjimo tiesų mokytis 
kiekvienas turi savo kalba, bet kad ta kalba 
jis mokėtų ir skaityti, ir rašyti. Todėl prie 
katekizmo Martynas pridėjo ir elementorių, 
parašė pirmąją abėcėlę, skiemenavimo 
pratimus, pirmuosius gramatikos terminus.

Mažvydas suvokė, kad lietuvių kalba yra 

neprisileidžia jaunos, turtingų tėvų, jį 
mylinčios Onutės. Iš pradžių sunku jo elgesį 
suprasti, nebent jei galvotum, kad čia dar 
vienas kaimo Hamletas, tik šį kartą bailys, 
išsigandęs gilaus jausmo. Kaip toks jis nebūtų 
ir įdomus, nebent kokiam Freudo pakraipos 
psichologui. Bet Katiliškis po truputį 
atskleidžia baisią jo praeities paslaptį, 
nuodijančią visą jo gyvenimą, neleidžiančią 
jam patirti iš grynos sąžinės pasemtos 
meilės ir laimės jausmų. Pasirodo prieš eilę 
metų jis ir keli jo sėbrai, užtikę miške vieno 
ūkininko dukterį, ją užpuolė, išprievartavo 
ir norėd ami jos klyksmą nutildyti, netyčiom 
pasmaugė. Tada jie sugalvojo kaltę suversti 
tuo metu po miškus besibastantiems 
buvusiems rusų karo belaisviams - 
banditams. Kad atrodytų, jog čia banditų 
darbas, jie tą vargšę mergaitę, jau negyvą, 
ėmė ir miške pakorė. Dabar suprantame, 
kodėlšis eigulys nepajėgia širdimi atsiliepti 
į Onutės meilę. Žinoma, ta jo baisioji 
paslaptis kiek melodramatiška, bet 
Katiliškis visame šiame rinkinyje siekia 
didelių, skaitytojo sielą turinčių sukrėsti 
efektų. Tas eigulys, pavyzdžiui, kada jau 
nebegali savo paslapties viduje prispaudęs 
išlaikyti, pradeda baisiai gerti, taip šėlsta, 
kad, atrodo, vienas sugriaus visą miestelį, o 
paskui sunkiai suserga, kliedi... Ir stilistika, 
ir tematika Katiliškis nevengia dalykus 
perdėti, vis tikėdamasis skaitytoją stipriau 
paveikti.

Viskas vyksta lietuviškame kaime, 
mažo miestelio kaimynystėje, taigi 
pasaulyje, kuriame visą laiką gyveno ir iš 
dalies tebegyvena ir lietuviai prozininkai, 
ir poetai, ir ne vien tie, kurie rašo savo 
žemėje, bet ir jos netekusieji, per ilgus 
gyvenimo užsienyje metus. Lietuvos 
literatūra dar, atrodytų, neišaugo iš lininės 
kaimo drobės vystyklų. Vėlesnieji stiprūs 
Katiliškio veikalai, tokie kaip: Užuovėja, 
Miškais ateina ruduo ir kiti, yra persunkti 
tokios širdį veriančios lietuviško kaimo 
nostalgijos, kad ji tiesiog pakeičia visą jo 
raštų pobūdį -iš melodramos pereiname į 
aukšto lygio poetiką ir iš „su galvotų” 
jausmų - į gilų, turtingą žmogaus aplinkos 
ir jo vidaus išgyvenimą. Ši pirmoji knyga - 
pirmas žingsnis ta kryptimi.

Marius Katiliškis. Seno kareivio 
sugrįžimas. Leidėjas ir įžangos autorius 
Stasys Tlimėnas. Šiauliai. Šiaurės Lietuva: 
2003. 247 psl.

ta pati ir lietuvininkams (Mažoji Lietuva) 
ir žemaičiams (Didžioji Lietuva). 
Rašydamas jis vengė, kiek išmanė, 
svetimžodžių, išrado jiems lietuviškus 
naujadarus, pvz. raidė - skaitytinė, balsė - 
balsinė, priebalsė - sąbalsinė). Šioje knygoje 
autorius kviečia visus, ne tik “jaunus 
bernelius”, bet ir moteris, ir tarnus 
šviestis:“mokykitės veikiaus, nepateikit! 
(netingėkit”).

Mes visi žinom tuos Mažvydo prakalbos 
/Adžius:

“Broliai, seserys,
Imkit mane ir skaitykit,
Ir tatai skaitydami, permanykit - 
Mokslo šio jūsų tėvai trokšdavo turėti, 
Ale to negalėjo nė vienu būdu gauti”.
Bet ar kada įsigilinom į juos, ar 

“permanent” (supratom), ką jie mums, 
lietuviams, reiškia?

Mes, dabarties žmonės, skaitymo - 
rašymo meną “gaunam” ankstyvoje 
vaikystėje. Gal todėl nebetrokštam jo taip, 
kaip protėviai, kurie anot Mažvydo, “to 
negalėjo nė vienu būdu gauti”. Kada esame 
apsupti įvairiakalbių knygų kalnais, 
nepasigendam lietuviškosios.

Į trečiąjį tūkstantmetį įžengus, knygą vis 
labiau į šalį stumia kompiuteris, “Internet” 
ir visa kita elektronika. Tačiau, 
neapsigaukim! Tie nuostabūs išradimai -

Nukelta į 1 psL

Mūsų Pastogė Nr. 29, 2004.07.30, psl. 5

5



Sportas
Graikija nepasiruošusi
(BNS)iiposl8d. Remiantis Pasaulinės 

laukinės gamtos fondo ekspertų pranešimu, 
kuris sekmadienį paskelbtas Austrijoje, 
Graikija nepasirengusi Olimpiadai 
daugeliu ekologijos aspektų.

Pavyzdžiui, neišspręstas buitinių atliekų 
išvežimo ir likvidavimo klausimas, vandens 
ekonomiško naudojimo, taip pat 
ekologiškai švarių energijos šaltinių, 
visuomeninio transporto, gamtos išteklių 
apsaugos problemos.

Pasak ekspertų, “tiesiant naujus kelius 
ir statant sporto statinius bei objektus buvo 
iškirsti ir nuniokoti svarbūs gamtos 
draustiniai”.

Fondo specialistai apkaltino ir 
Graikijos olimpinį komitetų, kuris 
“žodžiais pripažįsta, jog būtina laikytis 
ekologinių principų, o praktiškai daro viską, 
kad nukentėtų unikali Graikijos gamta ir 
jos sostinės ekologija”.

M. Vžesniauskaitė 
Vokietijoje pirma

(OMNI) liepos 22 d. Vokietijoje 
vykstančių moterų daugiadienių dviračių 
lenktynių “Int. Thoringen-Rundfahrt der 
Frauen” antrąjį etapą trečiadienį laimėjo 
lietuvė Modesta Vžesniauskaitė, 
atstovaujanti “Safi - Pasta Žara” komandai, 
ir bendroje įskaitoje iš 35-osios vietos pakilo 
į 21-ąją

M. Vžesniauskaitė distanciją nuvažiavo 
per 2 vai. 56 min. 42 sek. ir finiše aplenkė 
italę Fabianą Luperini (“Let’s go Finland”) 
bei savo tėvynainę Rasą Polikevičiūtę 
(“Vlaanderen - T-Interim Univega”).

Dar keturios lietuvės - Diana Žiliūtė 

(“Safi - Pasta Žara”), Edita Pučinskaitė 
(“S.C. Michela Fanini Record Rox”), 
Jolanta Polikevičiūtė (“Vlaanderen - T- 
Intcrim Univega”) ir Zita Urbonaitė (“Safi
- Pasta Žara “) baigė pagrindinėje grupėje ir 
užėmė atitinkamai 14-ąją, 17-ąją, 18-ąją ir 
39-ąją vietas. Jos nuo nugalėtojos atsiliko 
35 sek.

Bendroje įskaitoje pirmauja šveicarė 
Karin Thuerig, “Team Swiss Cycling”. E. 
Pučinskaitė užima 13-ąją vietą (atsilieka 53 
sek.), D. Žiliūtė - 14-ąją (1.00), R. 
Polikevičiūtė - 32-ąją (1.59), J. Polikevičiūtė
- 38-ąją (2.10), o Z. Urbonaitė - 52-ąją 
(2.52). M. Vžesniauskaitė lyderei pralaimi 
1 min. 12 sek.

Iš viso klasifikuota 114 dviratininkių.

Lietuvaitei sidabras
(BNS, ELTA) liepos 18 d. Italijoje 

vykstančio 10-ojo pasaulio jaunimo (iki 20 
metų) lengvosios atletikos čempionato 
septynkovės varžybose Lietuvos atstovė 
Viktorija Žemaitytė, surinkusi 5810 taškų, 
laimėjo sidabro medalį. Tai geriausias 
Lietuvos sportininkų pasiekimas per visus 
septynis čempionatus, kuriuose dalyvavo 
mūsų šalies sportininkai.
Čempione tapo Pietų Afrikos Respublikos 
sportininkė Justine Robbeson (5868 tšk.). 
Ji lietuvę aplenkė 58 taškais. Bronza atiteko 
vokietei Juliai Maechtig (5679 tšk.).

Vaikinų 10 000 m ėjimo varžybų finale 
19-mctis Vilius Mikelionis iš Druskininkų 
užėmė 16-ąją vietą. Jis distanciją įveikė per 
43 min. 4.10 sek. ir pagerino asmeninį 
rekordą.

Kitas lietuvis Marius Žiūkas (44 min. 
44.91 sek.) tarp 28 lengvaatlečių baigė 22- 
as. Nugalėtoju tapo rusas Andrėj Ruzavin 
(40 min. 58.15 sek.).

Jasikevičius lieka Tel 
Aviv’e

(OMNI) Lietuvos krepšinio rinktinės 
įžaidėjas Šarūnas Jasikevičius antram 
sezonui lieka Tel Aviv „Maccabi” 
komandoje. Toks sprendimas priimtas vėlų 
trečiadienio vakarą susitikime, kai buvusi 
Jasikevičiaus „Barcelona” (Ispanija) 
komanda atsisakė mokėti 1 milijono JAV 
dolerių išpirką. Įžaidėjo iš Lietuvos 
nesudomino patrauklus Rusijos čempiono 
Maskvos CSKA klubas, kuris sutiko išpirkti 
krepšininko sutartį iš „Maccabi”. 
Neoficialiomis žiniomis CSKA siūlė 
lietuviui daugiau, kaip 3.5 min. eurų sutartį 
dviem metams.

Europos dviračio 
čempionatei lietuvaitei - 

bronza
(ELTA) liepos mėn. 17 d. Valensijoje 

(Ispanija) vykstančiame Europos dviračių 
treko čempionate jaunių asmeninio 
persekiojimo lenktynėse Lietuvos atstovė 
Daiva Tušlaitė iškovojo bronzos medalį.

Čempione tapo olandė Liesbeth Bakker, 
sidabrą laimėjo italė Rebecca Bertolo.

Moterų 500 m lenktynėse iš vietos 
penktadienį lietuvė Gintarė Gaivenytė 
užėmė ketvirtąją vietą. Ji distanciją baigė 
per 38.059 sek.

Nugalėtoja tapo lenkė Magdalena Sara 
- 35.574 sek. Antrąją vietą užėmė italė 
Annalisa Cucinotta (35.999 sek.), bronza 
atiteko ukrainietei Valerijai Valieko (37.217 
sek.).

Vyrų 1 km lenktynėse iš vietos lietuvis 
Simas Kondrotas užėmė 18-ąją vietą. Jis 
distanciją baigė per 1 min. 8,994 sek. 
Nugalėtoju tapo prancūzas Francois Pervis 
(1 min. 3.473 sek.).

Sklandymo varžybos
Rytoj pirmą karta. Lietuvoje, 

Pociūnuose (Prienų r.) prasidės 12-asis 
Europos sklandymo čempionatas. Iki 
rugpjūčio 8 dienos vyksiančiose varžybose 
dėl nugalėtojų laurų keturiose klasėse kovos 
110 sklandytojų iš 23 valstybių. Čempionate 
dalyvaus ir aštuoni lietuviai. ■

Vakar Vilniaus viešbutyje “Crowne 
Plaza” buvo pagerbti aukščiausius 
sportinius rezultatus šiemet pasiekę 
Lietuvos sportininkai,  jų treneriai, gydytojai, 
masažuotojai.

Vakar Kauno S. Dariaus ir S. Girėno 
aerodrome buvo pristatytos 14-ajame 
Europos aukščiausios kategorijos 
akrobatinio skraidymo čempionate 
dalyvaujančios komandos ir pilotai, 
surengtas parodomasis skrydis. Nugalėtojai 
paaiškės liepos 31 dieną.

MusHypsokime
-Mažoji Agnutė prieina prie tetos ir 
krimsteli suknelės rankovę.
-Ką tu darai?- nustebusi klausia teta.
-Aš tikrinu, ar ji visai beskonio, kaip kad 
mama sakė.

♦ ♦ ♦
Po matematikos egzamino kalbasi du 
bičiuliai.
- Kiek užduočių išsprendei?
-Nevienos. Otų?
- Irgi nė vienos.
- Mokytoja vėl apkaltins, kad 
vienas nuo kito nusirašėme!

AR JAU SUMOKĖJAI 
“MUSŲ 

PASTOGĖS” 
PRENUMERATĄ?

Elena Jonaitienė
Likimo blašlcomi

Tęsinys, pradžia MP Nr. 13 (2003)

Sakyčiau, vežkit vaikus į kalnus, į 
pušynus, maitinkit grietinėle, sviestu, 
kiaušiniais. Priverskite pamiegoti po pietų. 
Suprantu, kad stovykloje tai padaryti 
neįmanoma. Parašysiu vitaminų, kuriuos 
gausit ambulatorijoje. Stengiamės, kad 
silpnesni vaikai gautų geresnį maistą, bet 
tokių vaikų nemažai.

- Bet viso to negana, ar ne taip?
- Būčiau nesąžiningas, jei tvirtinčiau 

kitaip. Darom ką galim.
Visą vasarą Aldona vaikus vežiojo į 

mišką prie upelio. Bet ką daryti dabar, 
žiemą, kai nuolat sninga ar lyja? Iš kur gauti 
šviežio pieno, grietinėlės, sviesto,kiaušinių? 
Kaip vienuolikai žmonių gyvenent viename 
butelyje, gerai pailsėti?

Slinko dienos, o Aldona negalėjo rasti 
išeities. Stebėjo vaikus ir jai regėjosi, kad jų 
veideliai vis smulkėja, o lankai apie Linuko 
akis tamsėja. Naktimis vis atsibudusi 
klausėsi vaikų kvėpavimo, bijojo, kad 
neišgirstų nelemto kosulio. Jei kuris vaikas 
iš tikrųjų sukosėdavo, ją apimdavo siaubas. 
Praėjo dvi savaitės, o baimė ir rūpestis vis 
didėjo. Oras buvo šaltas ir drėgnas, apie 
važiavimą į mišką ir galvoti negalėjo. Vaikai 
nesidavė popiečiais paguldomi, nenorėjo 
valgyti.

Įpusėjus trečiai savaitei Aldona parašė 
Vytautui apie vaikų sveikatą ir apie tai, ką 
sakė gydytojas, net užsiminė apie kalnus ir 
pušynus.

Vytautas atsakė iš karto. Žadėjo 
paieškoti būdų kuriam laikui apgyvendinti 
šeimą Bavarijos Alpėse. Neketino pas juos 
tuoj atvažiuoti, nes per laisvus savaitgalius 
norėjo nuvykti į Alpes pažiūrėti, ar iš viso 
įmanoma ką nors rasti. Žadėjo vėl parašyti,
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kai tik ką sužinos, ir prašė Aldonos be jo 
nepriimti jokio sprendimo.

Po savaitės sulaukė ir antro laiško. 
Vytautas surado šeimai kambarį kalnų ūkyje, 
netoli Oberstdorfo. Aldona galėsianti pas 
ūkininkus pirkti pieno bei kitų produktų ir 
naudotis virtuve. Šiuo metu kambarys esąs 
užimtas nuomininko, bet po trijų savaičių 
bus laisvas. Tada Vytautas atvažiuosiąs į 
Hochfeldą padėti šeimai persikraustyti. 
Susitaręs, kad Aldona su vaikais ten praleis 
visą vasarą. Kol kas nesiųsiąs cigarečių nei 
šokolado, juos turįs pataupyti nuomai.

Per visus šiuos įvykius Aldona neišėjo į 
miestą ir su Jonu susitiko tik gatvėje. Keliais 
žodžiais papasakojo, kokių turi rūpesčių dėl 
vaikų, ir prašė jo nesistengti pasimatyti.

- Bet taip ilgai tavęs nemačiau, - 
skundėsi...

- Manai, kad nežinau.
- Ar negali nors valandai išeiti į miestą? 

Tik išgerti kavos ir pasikalbėti. Jau taip 
pasiilgau.

- Ir aš tavęs pasiilgau neapsakomai. Bet 
šiuo metu negaliu. Būk geras, neprašyk, 
neklausk.

Tačiau kai sužinojo, kad išvažiuos su 
vaikais į Obersdorfą, turėjo dar kartą 
susitikti ir atsisveikinti.

Sutarė pasimatyti Nordenhofe. Jonas 
išvažiavo anksčiau kaip ir kitais kartais. 
Aldonai šį kartą viskas regėjosi kitaip. 
Sėdėdama prie lango traukinyje iržiūrėdama 
pro jį, Aldona stengėsi įsiminti kiekvieną 
kintančio vaizdo detalę, vingiuojančią kelio 
liniją, pakelės kaimo sodybas, pievą, topolių 
eilę. Ir sąžinės graužimo šį kartą nejautė, tik 
skausmą.

Kai jie susitiko Nordenhofe, pirmiausia 
Aldona papasakojo, ką matė prieš 

išvažiuodama Augsburgo stotyje. Atėjusi į 
stotį per anksti, ji susirado laukiamajame 
kambaryje laisvą kėdę ir atsisėdo laukti. 
Kambarys buvo pilnas žmonių. Jie linksmai 
kalbėjo ir juokėsi, matyt, tikėjosi malonios 
kelionės. “Kaip taikos metas”, - pamanė 
Aldona ir tuoj susigriebė, kad iš tikrųjų buvo 
taikos metas, kad karas baigėsi prieš trejus 
metus, ir dabar kiekvienas stengėsi vėl 
išmokti džiaugtis nors ir mažais kasdienos 
laimėjimais, juoktis, kad ir be aiškios 
priežasties, ir tikėtis, jog netrukus gyvenimas 
taps toks, kaip buvo prieš karą. Bet stotyje 
sustojęs į pietus vykstantis traukinys vienu 
akimirksniu suardė laukiančiųjų šventiškos 
nuotaikos iliuziją. Iš traukinio išlipo ir į 
laukiamąjį kambarį suvirto būtys skudurais 
prisidengusių vyrų, pageltusiais, 
išdžiūvusiais veidais, užgesusiomis akimis. 
Keli vilko laikraščiais apvyniotas kojas, 
pasilaikydami vienas kito. Vieno kabėjo 
tuščia rankovė, kito vaidas buvo sudarkytas 
tamsaus rando, trečio, draugo vedamo, visa 
galva buvo apvyniota nešvariu skuduru. Visi 
atrodė mirtinai pavargę, alkani, vos 
besilaikė ant kojų. Aldona prisiminė karo 
pradžioje Kaune mačiusi panašius šešėlius 
žmones - rusus, karo beleisvius, toli nuo 
namų, svetimo miesto gatvėmis varomus 
vikiečių sargybinių. Dabar čia buvo 
vokiečiai, ne priešo sargybinių varomi, o iš 
karo į savo kraštą grįžtantys buvę 
belaisviai... Jiems suėjus, laukiamojo ūžesys 
akimirką nutilo, bet neilgai. Netrukus šneka 
vėl užsimezgė. Atvykėliai sustojo salės 
pakraštyje, sėdosi čia pat ant grindų, 
nesidairydami, remdamiesi vienas į kitą, 
nebylūs. Niekas jų nepasitiko, nepakalbino. 
Keleiviai stengėsi jų nepastebėti.

- Negali įsivaizduoti, kaip jie atrodė, - 
vis neįstengė pamiršti Aldona, - išbadėję, 
viena oda ir kaulai, randai, žaizdos, 
skudurai... Ir niekas prie jų nepriėjo, 

nepasiūlė bent sumuštinio, neištarė gero1'1 
žodžio. O juk jie vokiečiai, kareiviai, 
grįžtantys namo į Vokietiją. Kad būtum juos 
matęs!

- Mačiau ir ne kartą, - liūdnai atsakė 
Jonas, - ne tuos pačius, bet kitus. Kartais 
kas nors jų laukia, pasitinka. Kiti gal ir neturi 
artimųjų.

- Tačiau šiandien tų žmonitj abejingumas 
buvo pasibaisėtinas. Jie tiesiog nenorėjo jų 
matyti.

- Tiek daug žuvo per karą, tiek visko 
aplinkui sunaikinta, žmonės turėjo išrnokti'1 
nematyti ir nejausti, kitaip iš viso negalėtų. s 
gyventi

- Be t čia... - bandė ginčytis Aldona, tačiau 
jis neleido.

Vėliau, kai ji dar kartą pradėjo pasakoti 
apie karo belaisvius, Jonas ranka užspaudė 
jai lūpas.

- Aldona, ką slepi nuo manęs? - 
žvelgdamas į akis paklausė. - Visą vakarų 
stengiesi kažką nutylėti.

Dabar ji turėjo papasakoti, kaip parašė 
vyrui, ir šis atsiliepė, išnuomojo jiems 
kambarį kalnuose. Taigi ji turinti su vaikais 
išvykti.

Jo vaidas pasikeitė. Ilgai tylėjo, paskui 
tyliu, vos atpažįstamu balsu paklausė:

- Kaip ilgai būsi išvažiavusi?
-Tikrai nežinau. Gal kelis mėnesius. Pert 

vasarą..
Vėl abu tylėjo.
- Paliksi man savo adresą? - tuo pačiu u 

svetimu balsu pasiteiravo Jonas. - Leisiu 
atvažiuoti pas tave?

- Ne! - pro ašaras atsakė Aldoną - prašau i, 
neklausk, nieko nesakyk, prašau...

Nebeliko žodžių. Aldona kūkčiojo, o jis is 
nebandė raminti. Kai ašaros išsibaigė, Jonas s 
tyliai ištarė: .•pi:,;jfivrrp

-Vadinasi, turėsiu laukti kol grįši. ' 
ovžizasr :

Tęsinys kitame MP Nr.;
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Naujas ALB žinynas
Krašto Valdyba išleido 2004 metų ALB 

žinyną, kuriame yra sutalpinti pagrindiniai 
įstatyminiai dokumentai ir adresai. ALB 
žinyne rasite šią informaciją ir dokumentus: 
Lietuvių Chartiją, Australijos Lietuvių 
BendruomenesStatutą, PLB Konstituciją, 
Taipvaktybinius 
vizitus, ALB 
Krašto, 
Apylinkių ir 
Seniūnijų 
veikiančius 
organizacinius 
vienetus bei jų 
vadovų ir 
narių pavardes 
ir adresus. 
Informaciniame 
leidinyje 
pateikiama 
pora dešimčių 
fotografijų, 
kurios pristato
veikiančių ALB organų narius. ALB žinynas 
nemokamai (išlaidas padengė ALB Krašto 
Valdyba) yra išsiųstas j visus Australijos 
lietuvių gyvenamus miestus ir rajonus.

Pasirengiant Krašto Tarybos narių 
XXIXsuvažiavimui Krašto Valdyba išleido 
12 puslapių Aplinkraštį, kuriame 
supažindinama su būsimo Krašto Tarybos

Atitaisymas
ALB Krašto Tarybos paskelbtame suvažiavime, (MP nr. 27) tarp Apylinkių ir Seniūnijų 
yra išvardinta Launcestono seniūnė Aldona Nunez. Turėjo būti paskelbta: Irena Grant- 
Vilnonytė. Endrius Jankus

Asmens duomenys 
saugojami

(ELTA). Žmogaus teisių stebėjimo 
institutas, tyręs asmens kodo Lietuvoje 
naudojimą, nustatė, kad asmens kodo 
naudojimas yra per daug plačiai taikomas 
Lietuvoje nenustatant žmogaus teisių 
apsaugos garantijų.

Tai penktadienį sakė šią problemą 
Seimo Pirmininkui Artūrui Paulauskui 
išdėstęs žmogaus teisių stebėjimo instituto 
valdybos pirmininkas Kęstutis Čilinskas. 
Šio instituto atstovai pristatė Seimo vadovui 
atliktą tyrimą “Teisė į privataus gyvenimo 
neliečiamumą: asmens kodo naudojimas 
Lietuvoje”.

Pasak instituto valdybos pirmininko K. 
Čilinsko, platus asmens kodo naudojimas 
sudaro galimybę nesąžiningiems žmonėms 
piktnaudžiauti tais duomenimis. Jo 
nuomone, valstybė turi imtis priemonių ir 
sudaryti tokias sąlygas, kurios neleistų tuo 
piktnaudžiauti ir taip pat paaiškinti 
žmonėms galimus pavojus ir jų teisę 
atsisakyti nurodyti asmens kodą.

Pasak K Čilinsko, reikėtų sumažinti 
asmens kodo naudojimo apimtis, jei tai 
įmanoma, asmens kodą pakeičiant kitais

Prisimenant vieną
457 metų 
gimtadienį

Atkelta iš S psl
dviveidžiai. Jų greitis ir patogumas gali 
atbukinti protą, mintyjimą ir atimti rašto 
meną

Įsiklausykim į Mažvydo prakalbos 
žodžius. Jie duoda kiekvienam lietuviui 
uždavinį: pažink savo kalbą, kalbėk ja, tašyk 
ja, skaityk ja! Argi ne tai save gerbiančio 
žmogaus teisė ir privilegija? Deja, šią 
privilegiją lietuviai, svetimų kalbų apžavėti, 
vis mažiau vertina savąją kalbą. Ją, 
pasišventusių idealistų išgelbėtą, 

suvažiavimo, įvyksiančio š.m. gruodžio 29- 
31 d.d. Melbourne, nariais ir krašto 
vykdomaisiais organais. Aplinkraštyje 
pateikiama preliminari suvažiavimo 
programa, išvardinti konkretūs darbai ir už 
juos atsakingi asmenys bei organizacijos,

supažindi
nama su PLB 
Valdybos 
pranešimu- 
kvietimu į 
Pasaulio 
Lietuvių 
Sporto 
žaidynes bei 
pristatoma 
PLB 
Valdybos 
pirmininko 
G. Žemkal
nio kalba, 
pasakyta LR 
Seime.

Krašto Valdybos parengtame Aplinkraštyje 
pateikta detali informacija padės iš arčiau 
susipažinti su ALB Krašto organu, 
Apylinkių Valdybų, Seniūnijų ir atskirų 
asmenų prisiimtais įsipareigojimais, bei 
įgalins sėkmingai, per likusius penkis 
mėnesius, pasirengti atsakingam Krašto 
Tarybos narių XXIX Suvažiavimo darbui.

ALB Krašto Valdyba

duomenimis, pavyzdžiui, vardas, pavardė, 
adresas, paso numeris.

Jo teigimu, Lietuvoje šiuo metu yra 
daugiau nei 500 teisės aktų, kurie nustato, 
kad reikia vienu ar kitu atveju įrašyti asmens 
kodą. “Asmens kodą galima pateikti tik 
tuomet, kai to reikalauja įstatymas, o ne bet 
kada, kai kas nors užsimano”, - pabrėžė K 
Čilinskas.

Valstybinės duomenų apsaugos 
direktorė Ona Jakštaitė sake, kad pernai 
inspekcija buvo gavusi kelis skundus, 
susijusius su asmens kodo naudojimu 
telekomunikacijų bendrovėse. Buvo 
nustatyta, pasak jos, kad sąskaitose buvo 
spausdinamas asmens kodas ir nesant 
žmogaus sutikimo. “Manau, kad šiuo metu 
padėtis šioje srityje pasitaisė. Tačiau jeigu 
gyventojai dar turi pastabų, skundų, tai 
prašome kreiptis - nagrinėsime”, - sakė 
inspekcijos vadovė.

Didžiausias asmens kodo naudojimo 
pavojus slypi informacinėje sistemoje, nes 
labai lengva surišti asmens duomenis ir 
sujungti juos. “Tokiu atveju galima labai 
daug sužinoti apie žmogų, apie jo gyvenimo 
būdą ir tai yra didelis pavojus”, - sake O. 
Jakštaitė.

sovietmečiu niokotą, dabar, laisvoj Lietuvoj, 
savavališkai teršiame visokiausiais 
svetimžodžiais. Atseit “europėjam”, 
nuvertindami savo brangiausią irvienintelį 
turtą

Taip, kaip Mažvydas sakė, imkim tą 
lietuvišką knygą, laikraštį, žurnalą, 
skaitykim ir laikykim juos visada atverstus, 
kad kartais nepavirstumėm į tarptautinio 
kompiuterio “chip”. Prieš 120 metų Didysis 
varpininkas dr. Vincas Kudirka sakė, 
“Gyvenimo knygą skaityk laps į lapą, kad 
kartais j tinginius kliuvęs, nenueitum į kapą 
be ženklo, kad žmogumi buvęs”. Dabar čia 
reikėtų pridėt: lietuvišką knygą skaityk, 
lietuviškai kalbėk, nes pagarba tėvų kalbai 
yra viena iš didžiųjų žmogiškumo vertybių.

KAIP VEIKIA 
LIETUVIŲ FONDO PELNO 
SKIRSTYMO KOMISUA

(Antra dalis)
Pirmoje dalyje apibūdinome Lietuvių 

Fondo tikslus:
1. Kaip sudaromos LF Pelno 

skirstymo komisija (LFPSK) ir Stipendijų 
pakomisija,

2. Kaip LF nutaria kiek lėšų skirti 
savo tikslų įgyvendinimui.

Šioje dalyje supažindinsime kaip 
sudaromas LF PSK tvarkaraštis ir kaip 
vyksta darbas.

LF raštinė dirba 5 dienas per savaitę 
pagal valdybos ar tarybos nustatytas gaires. 
Raštinės darbuotojai gauna algas. Visi kiti 
valdybos ir tarybos nariai dirba dėl idėjos ir 
jokios algos negauna. Jie susimoka ir visas 
išlaidas, kurios susidaro atliekant pareigas. 
Dalis tų savanorių yra pensininkai, kiti dar 
dirba savo profesijose. Tad susieiti 
pasitarimams ar posėdžiams reikia atrasti 
daugumai tinkamą laiką. Be to reikia 
posėdžiams pasiruošti. Pastaba visiems 
paramos prašytojams: atsižvelkite į jau 
žinomą Fondo tvarkaraštį (ar grafiką), ir 
atitinkamai planuokite savo projektus.

Projekto paramai ar stipendijai reikia 
pristatyti pilnai užpildytą prašymo anketą. 
LF kas metai gauna virš 160 prašymų 
stipendijoms. Projektams paremti prašymų 
susidaro kartais net iki 300. Prašymai 
paramai arba stipendijai turi būti atsiųsti 
Lietuvių Fondui iki nustatytų terminų. Tos 
datos yra parinktos atsižvelgiant j tai, iki 
kada prašytojai gali paruošti apyskaitas už 
praėjusius metus ir surinkti prašymams 
reikalingus dokumentus, įskaitant JAV 
valdžiai (IRS) pasiųstų pranešimų kopijas.

Kaip sudaromas tas tvarkaraštis? Metų 
pradžioje yra paskiriama LF Pelno 
Skirstymo komisija ir Stipendijų 
pakomisija. JAV Lietuvių Bendruomenei 
irgi duodamas laikas rekomenduoti atstovus 
į komisiją Komisijos pirmininkas pasitaria 
su LF administracija, kaip greitai gauti 

A'frA Pranas Lapinskas
1913.10.2 - 2004.6.25

Birželio 25 d. Brisbanėje mirė visiems gerai pažįstamas Pranas Lapinskas. Jis 
buvo kilęs iš Radviliškio. Šeimoje augo trys broliai ir dvi seserys. Lietuvoje Pranas 
tarnavo Radviliškio policijoje. Palikęs Lietuvą, kaip ir visi benamiai, gyveno 
Vokietijoje. Ten suradęs lietuvaitę, Gigą, sukūrė šeimą 1949 m atvyko abu į Australiją 
ir apsigyveno Lismore, NSW. Po kiek laiko persikėlė į Brisbanę ir dirbo prie namų 
statybos.

Pranas turėjo puikų balsą ir ilgus metus dainavo Brisbanės lietuvių chore. Aktyviai 
dalyvavo lietuviškame gyvenime. Sulaukęs senatvės jis nepraleisdavo progos 
apsilankyti Lietuvių Namuose.

Po gedulingų šv. Mišių, dalyvaujant gražiam būreliui tautiečių, jis buvo palaidotas 
Nugee kapinėse lietuvių skyriuje. Liūdesy liko žmona Olga ir giminės Lietuvoje.

Ilsėkis Ramybėje!
R.P.

A4rA Viktorui Skeiviui,
iškeliavus į amžinybę, liūdesyje žmoną Agą ir artimuosius užjaučia

Nijolė ir Algis Bučinskai

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 
Funerals of Distinction

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

prašymai gali būti padauginti ir išsiuntinėti 
komisijos irpakomisijos nariams;susitaria 
su komisijos ir pakomisijos nariais, kada 
visiems bus patogus laikas posėdžiauti; 
pasitaria su Fondo pirmininkais ir paskelbia 
skirstymo tvarkaraštį. Tarp tų visų žinginių 
Fondo Finansų komisija ir taryba turi 
nuspręsti, kokią sumą galima bus skirstyti.

Sudarant tvarkaraštį, komisija turi skirti 
laiko patvirtinti Stipendijų pakomisijos 
rekomendacijas. Komisijai ir pakomisijai 
reikia paskirti bent po 3 savaites susipažinti 
su gautais prašymais. Kaip veikia komisija 
ir pakomisija ir kaip išmokomos paskirtos 
paramos ir stipendijos, parašysime kitą 
kartą

Komisijai patvirtinus Stipendijų 
pakomisijos rekomendacijas ir nutarus dėl 
paramos prašymų projektams, visos PSK 
rekomendacijos pateikiamos LF tarybai. LF 
taryba turi patvirtinti, atmesti ar pakeisti 
komisijos rekomendacijas. Kadangi 
komisija ir pakomisija yra kompetetingos, 
tai LF taryba dažniausiai patvirtina 
komisijos rekomendacijas.

LF tarybai patvirtinus skirstymo 
rekomendacijas, LF raštinė turi pranešti 
kiekvienam prašytojui, kas atsitiko su jo 
prašymu. Tas irgi užtrunka. Skirstymo 
rezultatai skelbiami LF tarybai juos 
patvirtinus. Visi gauti duomenys su 
prašymais ir skirstymo diskusijos lieka 
konfidencialūs.

Tikimės, kad ši informacija išaiškino LF 
Pelno skirstymo komisijos tvarkaraštį ir 
darbo eigą.

■t
Lietuvių Fondo Informacija

LIETUVIŲ FONDAS - 
LITHUANIAN
FOUNDATION, INC. 
14911 127th Street, Lemont, 
IL 60439 USA
Tel. 630.257.1616
E-mail: admin@lithfiind.org
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Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams bus laikomos sekmadienį, 

rugpjūčio mėn. 15d. (per Žolinę) 1130 vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, 
Lidcombe.

Antanas Kramilius

........................ . ........ 'J*. ■ ;

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 

/\ mūsų visų reikalas
Į J Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo
%.

pajamų mokesčio (Tax deductible) 

Į Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian

1^x3^ Foundation Inc. 44 - 50 Errol St., North Melbourne, Vic. 3051.
1 ■ liirint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui teL (03) 9578

4319.
Xi , i ............ ......- ....  i u. -------- ------ " ..... i ni^

AR JAU SUMOKĖJAI “MŪSŲ
PASTOGĖS” PRENUMERATĄ?

Pranešimas Melbourno Klubo nariams
1. NARIO MOKESTIS
Jau vėl atėjo tas metų laikas, kada Klubo nariai privalo susimokėti metinį mokestį. 

Šiais metais tai galima atlikti jums patogiu laiku mūsų TALKOS įstaigoje 
šeštadieniais ir sekmadieniais.

Taip pat sekmadieniais baro salėje po pietų nario mokestį priima p. Zigmas 
Augaitis ir p. Edvardas Marganavičius.

2. IEŠKOME KANDIDATŲ į VALDYBĄ
Visi Valdybos nariai pagal mūsų Konstituciją privalo šiais metais atsistatydinti. 

Pirmosios kartos “use by date” jau yra čia pat. Laukiame kandidatų iš mūsų jau
nesnio amžiaus narių. Be jų Klubo ateitis bus liūdna. Suinteresuoti prašomi kreip
tis į Valdybos narius. Kandidatų pareiškimai Valdybai turi būti pristatyti ne vėliau 
kaip rugpjūčio 22 dieną. Po to Valdyba dar privalo paruošti balsavimo lapelius su 
kandidatų pavardėmis ir išsiųsti Klubo nariams su visais kitais pranešimais.’

3. KLUBO METINIS SUSIRINKIMAS
Šiais metais Klubo metinis susirinkimas įvyks rugsėjo 25 dieną, 2 vai. p.p.

Melbourno Lietuvių Klubo Valdyba

Dėmesio ALB Melbourno Apylinkės nariams
Sekmadienį, rugpjūčio 29 d., 1:30 vai. p.p. Melbourno Lietuvių Namų Jubiliejinėje 
Salėje įvyks ALB Melbourno Apylinkės metinis susirinkimas. Visi nariai prašomi 
dalyvauti.

DARBOTVARKĖ:
1. Prezidiumo sudarymas.
2 Mandatų Komisijos sudarymas.
3. Da'rbotvarkės sudarymas.
4. Mirusiųjų pagerbimas.
5. Praėjusio metinio susirinkimo (2003) protokolo skaitymas. Klausimai, priėmimas.
6. Apylinkės Valdybos pirmininko ir iždininko pranešimai.
7. Revizijos Komisijos pranešimas.
8. Diskusijos dėl Valdybos pranešimų ir jų priėmimas.
9. Rinkimas Melbourno apylinkės atstovų į sekančią ALB Krašto Tarybą (10 vietų).
10. Kiti reikalai, pasiūlymai, diskusijos.

ALB Melbourno Apylinkės Valdyba

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......................................................................
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul
56 Somers Street Tel.: (03) 9808 8300
Burwood, VIC 3125 Fax: (03) 9808 8300
Hours of Business: Monday-Friday: 9.00 a.m. - 5.00prn^

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

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

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

Sydnėjaus Lietuvių Klubas kviečia visus narius ir jų svečius 
lankytis savo Klube.
DARBO LAIKAS:
Savaitės dienomis Lietuvių Klubas atidarytas nuo 5.00 vai.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai.
Uždarytas pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais.

DARIA’S restoranas dirba:
• šeštadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro ir
• sekmadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro.
Kviečiame visus lankytis ir ragauti skanius lietuviškus patiekalus, 
pagamintus Darijos Meginienės - Lietuvių Klubo šeimininkės. 
Meniu platus, o patiekalų kainos labai prieinamos.
Stalus ir vietas galima užsisakyti iš anksto, skambinant Darijai
teL: 0414 218 633.

Primename Klubo nariams, kad atėjo laikas 
susimokėti metinį nario mokestį, $11.00

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Pranešimas Melbourno Pensininkų Sqjungos nariams. Sekantis s 
susirinkimas įvyks antradienį, rugpjūčio 10 dieną, 11 vai. ryto Lietuvių Namuose. . 
Pirmininkui A.Tomkevičiui dėl ligos pasitraukus iš pareigų, Sąjungos pirmininke š 
išrinkta Aldona Vyšniauskienė. Valdyba

Aukos “Musų Pastogei”
Dr. P.V Kabaila VIC $ 35 00
K Protas NSW $ 2000
J. Žentelis ACT $ 1500
R. Daukus ACT $ 20 00
Mrs. J. Edwards NSW $ 500
V. Šeštokas VIC $ 1000
V. Bycroft-Ramockevičius OLD $ 5 00
J. Ccrvin NSW $ 2000
V. Juod NSW $ 1000
A. Kasiulaitis NSW $ 3500
R. Miniotas QLD $ 2000
A. Reutas OLD $ 1500
Mrs. K. Gružauskas VIC $ 15 00

Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
“Mūsų Pastogės” administracija.

Musų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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

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. N.Zelandijoje oro paštu $115.00. 

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

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

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.

Šį “Mūsų Pastogės” numerį redagavo Dovilė Zduobienė.

Musų Pastogė Nr. 29, 2004.07.30, psi. 8

8

mailto:jvabolis@senet.com.au
mailto:slc@lithuanianclub.org.au
http://www.lithuanianclub.org.au
mailto:mpastogc@bigpond.com
http://www.users.bigpond.com/mpastoge

	2004-07-30-MUSU-PASTOGE_0001
	2004-07-30-MUSU-PASTOGE_0002
	2004-07-30-MUSU-PASTOGE_0003
	2004-07-30-MUSU-PASTOGE_0004
	2004-07-30-MUSU-PASTOGE_0005
	2004-07-30-MUSU-PASTOGE_0006
	2004-07-30-MUSU-PASTOGE_0007
	2004-07-30-MUSU-PASTOGE_0008

