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DA INA VA
LITHUANIAN CLUB

16-20 Meredith St., Bankstown 
(02) 9708 1414 

www.lithuanianclub.org.au slc@lithuanianclub.org.au
Informuojame, jog Sydnėjaus Lietuvių Klubas nariams bus atidarytas rugpjūčio 12 ir 19 dienomis 

nuo 10 valandos ryte iki vidurdienio. Kviečiame gausiai apsilankyti, sumokėti $2.00 metinį nario 
mokestį ir apžiūrėti naujas Klubo patalpas!

Rugpjūčio 20 ir 27 dieną galėsite papietauti naujajame Klubo restorane. Šeimininkai Algis ir 
Gary lauks Jūsų nuo vidurdienio iki 5 valandos popiet. Baras bus atidaromas rugsėjo pradžioje, 
tikslią datą paskelbsime artimiausiuose „Mūsų Pastogės“ numeriuose. Kartu su bani pradės veikti ir 
pokerio mašinos.

Narių dėmesiui: patogiausia automobilį parkuoti Marion St. stovėjimo aikštelėje. Atvykę nariai 
raštinėje galės įsigyti korteles, leisiančias parkuoti mašinas Klubo stovėjimo aikštelėje. Užstatas už 
kortelę $15.00. Taip pat jau galite užsisakyti Klubo patalpas įvairiems renginiams.

Sydnėjaus Lietuvių Klubo Valdyba SydnėjausLietuvių Klubo “Dainavos” Vytis

Kas grąžins gyvybes? 
Liepos 31 d. 

sukako 15 metų nuo 
Medininkų tragedijos, 
kai Sovietų Sąjungos 
omonininkai ką tik 
nepriklausomybę 
atkūrusios Lietuvos 
pasienyje su Balta
rusija nušovė septynis 
lietuvių policininkus 
ir muitininkus bei 

vieną sunkiai sužeidė.
Minint Medininkų metines apgai

lestaujama, kad ši rezonansinė byla vis dar 
nepasiekia teismo. Dauguma buvusių 
omonininkų slapstosi Rusijoje. Lietuva 
išsiuntė dešimtis teisinės pagalbos prašymų 
Rusijai, tačiau Maskva neskuba padėti ir 
prašo perduotibylą tirtiRusijos teisėtvarkai.

Pagerbti Medininkuose žuvę
Baigėsi 15-asis tradicinis estafetės 

bėgimas nuo Medininkų iki Antakalnio 
kapinių,kuriuo pagerbiami Medininkuose 
žuvę pareigūnai. Šiemet estafetėje dalyvavo 
daugiau kaip 200 bėgikų iš visos Lietuvos, 
tarp jų ir žuvusio pareigūno vaikai bei 
ketvertų metukų anūkas.

Pasak vieno iš bėgimo organizatorių 
Petro Pranckūno, estafetės nugalėtojais tapo 
Kauno komanda. Visi bėgikai buvo 
apdovanoti atminimo medaliais.

Medininkų byla-be senaties termino
Dėl Medininkų žudynių iš sovietų 

gniaužtų išsilaisvinusios Lietuvos tarnybos 
neteko Mindaugo Balavako, Algimanto 
Juozako, Juozo Janonio, Algirdo 
Kazlausko, Stanislovo Orlavičiaus, Antano 
Musteikio ir Ričardo Rabavičiaus.

Vienintelis tragedijos liudininkas Tomas 
Šernas išgyveno tik per plauką.

Generalinės prokuratūros Organizuotų 
nusikaltimų ir korupcijos tyrimo 
departamento vyriausiasis prokuroras 
Algimantas Kliunka sako, kad nors pagal 
įstatymus už nužudymą senaties terminas

Lietuvos Įvykių apžvalga
galioja 20 metų, tačiau prokuroras 
neatmeta, kad šiam nusikaltimui senatis 
nebus taikoma. Beje, Australijoje už 
žmogaus nužudymą iš vis nėra senaties 
termino.

„Tai buvo nusikaltimas mūsų valstybei 
ir jos piliečiams, todėl mes dedame visas 
pastangas, kad būtų įgyvendintas 
teisingumas“, - sakė A. Kliunka. Proku
ratūra įtaria, kad su Medininkų žudynėmis 
gali būti susiję mažiausiai 20 žmonių. Tai 
ne tik Rygos, bet ir Vilniaus OMON būrio 
milicininkai. Visi jie šiuo metu gyvena 
Rusijoje. Vienas su tragedija susijęs 
pareigūnas jau yra miręs. Kiti tarnybą 
OMON išmainė į darbą saugos bendrovėse, 
daliai jų net teko sėstis j teisiamųjų suolą už 
kitus nusikaltimus.

11 žmonių OMON būrys iš Rygos į 
Lietuvą tąkart atvyko liepos 30 d. Jam 
vadovavo Čcslavas Mlynikas. Davęs 
nurodymus jis tą pačią dieną su trimis 
kariškiais išvyko iš Lietuvos. Septyni 
omonininkai įsakymą įvykdė kitos dienos 
ankstyvą rytą.

Prokurorams pavyko surasti liudytojų, 
kurie padėjo atskleisti tos tragiškos dienos 
įvykius.

„Pagal vadovybės nurodymus keturi 
milicininkai važiavo žudyti į Medininkus, 
o trys -karinėje bazėje sprogdino bombas“, 
- sakė A. Kliunka. Su Lietuvos teisėsau
gininkais sutikę bendradarbiauti Rusijos 
piliečiai sulaukė sovietų specialiųjų tarnybų 
dėmesio.

„Rusijai esame parašę daugiau kaip 30 
įvairių teisinės pagalbos prašymų, tačiau nė 
j vieną negavome konkretaus atsakymo, - 
teigė vyriausiasis prokuroras. - Prieš keletą 
metų Rusija paprašė jai perduoti bylą 
baudžiamajam persekiojimui. To mes 
negalime padaryti -visų pirma neatlikti visi 
reikalingi proęesiniai veiksmai, neapklausti 
įtariamieji. Rusija nėra suinteresuota tai 
padaryti, tad galime įtarti, kad bylą jie

Nukelta j 2 psl

Mažeikių nafta” dirbs visu pajėgumu
(BNS) “Mažeikių nafta” vis dar negauna 

naftos per vamzdynus, tačiau jos 
vadovaiužtikrino, kad Mažeikių naftos 
perdirbimo gamykla gali veikti visu 
pajėgumu, gaudama naftą tik per Būtingės 
terminalą.

„Mažeikių naftos” generalinis direk
torius Paul Nelson English pripažino, kad 
tai turės įtakos įmonės pelningumui, tačiau 
kartu tvirtino, kad nepaisant to, šiemet 
„Mažeikių naftos” pelnas bus didelis.

„’Mažeikių nafta’ turi strategiją ir 
planą, kuris jau įgyvendinamas, ir mes 
tęsime įmones veiklą, galbūt šiek tiek

Lietuvos tragedija
(OMNI) Vienas iš Kremliaus propa

gandinio karo „artimajame užsienyje“ 
įrankių - informacijos agentūra „Regnum“ 
-pranešė,kad Rusijoje Kleistas archyvinių 
dokumentų rinkinys „Lietuvos tragedija: 
1941-1944“. Knygos įžangoje tvirtinama, 
kad Lietuva nacių okupacijos metais buvo 
tapusi „mirties fabriku“, o kodėl, esą turėtų 
aiškintis ne istorikai, bet psichiatrai ir 
psichoanalitikai.

Ši knyga - tai archyvinių dokumentų 
rinkinys apie lietuvių kolaborantų 
nusikaltimus Antrojo pasaulinio karo 
metais. Knyga buvo parengta parėmus 
nekomercinei organizacijai „Fond 
sodeistvija - „Svobodnaja Jevropa“.

Knygoje esą pirmą kartą skelbiami 

SVARBUS PRANEŠIMAS SKAITYTOJAMS
Kadangi netrukus “Mūsų Pastogė” kelsis į nuolatines patalpas naujame 

Sydnėjaus Lietuvių Klube, visi Redakcijos kompiuteriai, telefonai ir faksas bus 
atjungti ir perjungiami naujais numeriais beikodais.

Todėl sekantis reguliarus “M.P.” numeris išeis lik vieną savaitę vėliau. 
Skaitytojus atsiprašome.

Pasikeitusius Redakcijos telefonų numerius pranešime pirmame ”M.P.” 
numeryje po minėtos pertraukos. Iki tol korespondenciją prašome siųsti paštu, 
įprastiniu adresu: P.O.Box 550, Bankstown NSW 1885. Skubiais atvejais 
Redaktorei galima skambinti namų telefonu (02) 9796-3314.

“Mūsų Pastogės” Redakcija ir LB Spaudos Sąjungos Valdyba

sumažinsime apimtis kuriam laikui, 
tačiau įmonė veiks nenutrūkstamai”, — 
po susitikimo su ūkio ministru Vytu 
Navicku sake P. N. English.

Iš Rusijos naftotiekių operatorės 
„Transneft”įmonė neturi jokios oficialios 
informacijos ir nežino, kada vamzdynas 
atnaujins veiklą: „Esame pasiruošę net ir 
tam, kad vamzdynas neveiks visu 
pajėgumu ilgą laiką — mes tęsime savo 
verslą”.

Neturėtų būti susirūpinimo dėl naftos 
produktų tiekimo Lietuvos ir Baltijos 
rinkoms, tai neturės įtakos ir degalų kainoms.

dokumentai apie nacistų „mirties fabriką“ 
Paneriuose ir kitose Lietuvos vietose. 
Teigiama, kad dokumentai atskleidžia, kokį 
vaidmenį vykdant šiuos nusikaltimus atliko 
į hitlerininkų pusę perėję Lietuvos 
gyventojai.

„Ką tokio spėjo „pridaryti“ sovietų 
valdžia Lietuvoje vos per vienus metus, nuo 
1940 metų iki 1941-ųjų, kad sugebėtų 
užsitraukti tokią lietuvių, pradėjusių 
kruvinas skerdynes atėjus pirmiesiems 
vokiečių kareiviams, neapykantą?“ - 
rašoma šios knygos pratarmėje. „Tai, kas 
vyko Lietuvoje, negalima paaiškinti jokia 
logika. Paeiliui buvo naikinami ne tik 
neapkenčiami sovietiniai ir partiniai

Nukelta į 3 psl.
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paSs Trumpai iš visur
♦ Libano 

‘pietuose 
tebesitęsia kovos 
tarp Hezbollah ir 
Izraelio karinių 
pajėgų. 
Neproporcingai 
didelis žuvusiųjų 
ir sužeistų civilių 
skaičius. Liepos 
30 d. Izraelio karo 

aviacija bombardavo Qana vietovę, iš 
kurios Hezbollah šaudė raketas į Izraelio 
teritoriją. Viename iš sugriautų pastatų 
žuvo apie 60 civilių jų tarpe 37 vaikai. 
Tarptautinių protestų pasėkoje Izraelis 
sustabdė Libano bombardavimą 48 
valandoms.

♦- Liepos 30 d. dėl Qana bombardavimo 
Libano min. pirmininkas Fouad Siniora 
atšaukė numatytą pasitarimą su JAV 
valstybės sekretore Condoleeza Rice, o 
įtūžę Hezbollah šalininkai įsilaužė j 
Jungtinių Tautų organizacijos būstinę 
Beirute ir ją išplėšė.

♦ Rugpjūčio 1 d. Izraelio min. 
pirmininkas Ehud Olmert paskelbė 
papildomą 15000 atsargos karių šaukimą 
karo tarnybai. Hezbollah vadovybė 
pareiškė, kad jų organizacija neįsileis 
tarptautinių taikos palaikymo pajėgų į 
Libano teritoriją.

♦ Rugpjūčio 1 d. Kubos prezidentas Fi
del Castro laikinai perleido savo pareigas 
savo broliui Raul, dabartiniam 
viceprezidentui ir kariuomenės vadui. 
Rugpjūčio 2 d. Fidel Castro buvo padaryta 
sudėtinga vidurių operacija. Rugpjūčio 13 
d. jamsueina 80 metų, jo brolis Raul yra 5 
metais jaunesnis.

♦ Rugpjūčio 2 d. Izraelio kariuomenė 
įsiveržė įLibaną tikslu užimti visą pietinę 
jo dalį, Bent iki Litani upės’. Oficialiais 
pranešimais sieną peržengė 6000 karių, lito 
pat metu Izraelio karių grupė su 
sraigtasparniais nusileido Baalbek mieste

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
paprasčiausiai nutrauktų. A. Kliunka 
pabrėžė, kad prokuratūrai yra žinomos 
beveik visų įtariamųjų gyvenamosios vietos.

Jeigu vis dėl to byla nepasiektų teismo. 
Generalinė prokuratūra įtariamųjų 
pavardes paskelbtų viešai Kol kas, laikantis 
nekaltumo prezumpcijos principo, 
prokurorai nedrįsta to padaryti.

Lietuvos valžios skolos
Finansų ministerijos duomenimis, 

centrinės valdžios skola birželį sumažėjo 
88.3 min. litų ir mėnesio pabaigoje siekė 
12.8 mlrd. litų, o tai sudarė 16.6% prognoz
uojamo šių metų BVP.

Centrinės valdžios vidaus skola suma
žėjo 11.2 min. litų ir mėnesiui baigiantis 
sudarė 4.18 mlrd. litų (32.5% visos skolos). 
Vidaus finansų sektoriui centrinės valdžios 
sektorius buvo skolingas 4.04 mlrd. litų, 
ne finansų sektoriui-83.9 min. litų, kitiems 
kreditoriams - 59 min. litų.

Centrinės valdžios užsienio skola 
sumažėjo 77.1 min. litų ir siekė 8.66 mlrd. 
litų (67.5% visos skolos). Centrinės valdžios 
sektorius užsienio bankams ir kitoms 
finansų institucijoms buvo skolingas 8.03 
mlrd. litų, tarptautinėms organizacijoms - 
630.4 min. litų.

Visa centrinės valdžios ilgalaikė skola 
buvo 12.15 mlrd. litų (94.6 %), trumpalaikė 
- 695.4 min. litų (5.4%).

G. Kirkilas lenkams siūlo Premjero 
patarėjo postą

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (LI -RA) 
parlamentarai palieka Valstiečių 
Mūsų Pastogė Nr. 31, 2006.08.09, psl. 

Libane 100 km. atstume nuo Izraelio 
pasienio ir sunaikino Hezbollah bazę po 4 
valandų kovų. Grįždami jie išsivedė 5 
Hezbollah kovotojus.

-Nežiūrint Izraelio padarytų nuostolių 
I Iczbollah kovotojams, ši organizacija turi 
neribotas raketų atsargas. Rugpjūčio 2 d. 
Hezbollah ypač intensyviai apšaudė 
šiaurinį Izraelį. Vienšią dieną iššautos 231 
raketos, kurių keletas pasiekė vietoves 
daugiau kaip 70 km. atstume nuo I .ibano 
sienos. Užmuštas 1 asmuo, sužeistų 124. 
Rugpjūčio 3 d. Izraelį vėl pasiekė 70 raketų, 
žuvo daugiau žmonių.

♦ Rugpjūčio 2d. savo namuose Schruns 
mieste Austrijoje mirė Elisabeth 
Schwarzkof, sopranas, viena iš XX a. 
garsiausių operos solisčių. Ji gimė 1915 
metais Jarotschinmieste Vokietijoje (dabar 
Lenkijos teritorijoje), dainavo operose iki 
1975 metų.

♦ Rugpjūčio 3 d. Ukrainos prezidentas 
Viktor Juščenko turėjo nominuoti artimų 
santykių su Rusija šalininką Viktor 
Janukovič ministru pirmininku, nes jo 
paties tarp savęs besiskaldą šalininkai 
nepajėgė užsitikrinti reikalingos 
daugumos parlamente. Prieš 
užsitikrindamas nominaciją, Viktor 
Janukovič pasirašė Vienybės susitarimą, 
pažadėdamas siekti artimų santykių su 
Vakarais.

♦ Rugpjūčio 3 d. Šri Lankoje vyko 
smarkios kovos tarp vyriausybės pajėgų 
ir “tamilų tigrų” Mutur mieste. Kovojama 
dėl vandens tvenkinio kontrolės. 
Sukilėliai tamilai buvo sustabdę vandens 
tiekimą drėkinimo kanalams, nuo kurių 
priklausė 15,000 singaliečių šeimų 
gerbūvis. Kovos gali išsivystyti į pilną 
pilietini karą. Tamilai tigrai įsakė taikos 
palaikytojams iš Danijos, Suomijos ir 
Švedijos išsikraustyti iš Šri Lankos iki 
rugsėjo mėnesio, nes šių valstybių 
vyriausybės įtraukė tamilų tigrus į 
teroristinių organizacijų sąrašą.

liaudininkų frakciją Seime, tačiau pati 
partija lieka valdančiojoje koalicijoje.

“Sutarėm, kad mes liekam koalicijoje, 
toliau bendradarbiausim, Seime mes 
paliekam Valstiečių liaudininkų frakciją, 
kadangi nesulaukėm atsiprašymo dėl jų 
nekorektiškų ir nesąžiningų veiksmų, 
Seime dirbsim kaip nefrakcijonuoti Seimo 
nariai”. - po susitikimo su premjeru 
Gediminu Kirkilu ketvirtadienįsakė 1 ,LRA 
pirmininkas Valdema ras Tomaševskis.

Pasitraukę iš Valstiečių liaudininkų 
frakcijos, LLRA nariai netenka galimybės 
deleguoti savo atstovą įviceministrus, tačiau 
už pasilikimą valdančiojoje koalicijoje jie 
gauna premjero patarėjo tautinių mažumų 
klausimais postą.

Nelaimės zona
Ekstremalių situacijų komisija gali 

pasūlyti Ministrui Pirmininkui Lietuvą 
paskelbti stichinės nelaimės zona.

Išankstiniais skaičiavimais, žemdirbių 
nuostoliai sieks šimtus milijonų litų. 
Tikrasis praradimij dydis paaiškės tik 
rudenį, kai bus nuimtas derlius.

Lietuvą paskelbus stichinės nelaimės 
zona, bū tų galima taikyti Europos Komisijos 
leidžiamas priemones. Pagal dabar 
galiojančią tvarką, papildomai nacionalinei 
paramai teikti reikia gauti Komisijos 
pritarimą, kuris duodamas tik įrodžius, kad 
žemdirbiai patyrė realius nuostolius ir 
parama būtina. Q

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos 
_spauda. ELTA. BNS. LGTI7Cir "Bernardinai” 
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Lietuva ruošiasi 
Karalienės vizitui

Nors iki Didžiosios Britanijos karalienės 
Elžbietos II vizito į Lietuvą dar beveik trys 
mėnesiai, tačiau jau dabar derinamos šio 
vizito detalės. Didžiosios Britanijos 
karalienė Lietuvoje lankysis pirmą kartą.

Nors istorikai dar tikrina versiją, kad 
XIV amžiaus pabaigoje Anglijos karalius 
Henrikas IV, dalyvavęs kryžiaus žygiuose į 
Lietuvą, galėjo apsilankyti lietuvių 
teritorijoje. Jeigu taip įvyko, tuomet galima 
sakyti, kad britų monarchas jau buvo atvykęs 
į Lietuvą 1390 arba 1392 metais.

Britų valdovės valstybiniai vizitai būna 
tik dukart per metus, todėl jiems ypač 
kruopščiai rengiamasi. Kelis mėnesius 
derinamos įvairiausios detalės, pradedant 
susitikimų tvarkaraščiu ir baigiant pačios 
karalienės apdarais.

Jau kurį laiką Vilnių lanko įvairūs 
Buckingham rūmų bei Anglijos valdžios ir 
saugumo tarnybų pareigūnai.

Planuojama, kad karalienės, kuri atvyks 
su vyru, Edinburgo kunigaikščiu princu 
Philip, palyda nebus labai didelė - apie dvi 
dešimtis žmonių. Net lydinčiųjų žurnalistų 
gali būti daugiau - beveik trys dešimtys.

Neskelbiama, kur karalienė apsistos 
Vilniuje, tačiau greičiausiai tai bus 
karališkieji “Stiklių” viešbučio apartamentai. 
Čia yra gyvenęs ne vie nas monarchas, atvykęs 
į Lietuvą.

Oficiali karalienės apsilankymo progra
ma dar derinama, bet svarbiausios detalės jau 
žinomos. Elžbieta lankysis tik Vilniuje. 
Minties aplankyti Kauną arba Trakus 
atsisakyta.

Nepasiekiama svajonė
(OMNI) Didžioji dalis Lietuvos 

vairuotojų yra pesimistiškai nusiteikę dėl 
galimybės įsigyti naują automobilį. 45% 
respondentų yra įsitikinę, kad transporto 
priemonės tiesiai iš salono neįsigis niekada, 
o 35% mano, kad tai galėtų padaryti tik kada 
nors tolimoje ateityje.

Per artimiausius 1-2 metus naują 
automobilį ketina įsigyti tik 6% 
vairuojančių Lietuvos gyventojų, ‘teigiančių, 
kad niekada neįsigis naujo automobilio, 
daugiausiai yra Lietuvos mažuosiuose 
miestuose ir rajonuose, teigiama pranešime 
spaudai.

Gana pesimistiškai dėl galimybės įsigyti 
naują automobilį nusiteikę ir didžiųjų 
miestų gyventojai. Vilniuje ir Klaipėdoje 
taip manančių yra 38%, o Kaune - 43% 
žmonių.

Jos teigimu, tik jaunesnės kartos, Ly. 20- 
29 metų, vairuotojai, nėra tokie skeptiški 
savo galimybių atžvilgiu—tik kas penktas 
šios amžiaus grupės vairuotojas mano, kad 
niekada neįsigis naujo automobilio.

Įtarimai dėl Europos 
pinigų

Prokurorai dar neatskleidžia, kiek 
korupcija įtariamų Europos pinigų 
skirstytojų atsidūrė jų akiratyje. 
Prokurorai apsilankė pas Premjerą, tačiau 
sako, jog jam nepranešė dėl ko įkliuvo 
finansų ministro Zigmanto Balčyčio 
sūnus.

Kaip praneša LNK “Žinios”, 
pareigūnus esą domina ir be konkurso į 
Verslo paramos agentūros vadovybę 
paskirtas “darbietis” Gražvydas Babilius. 
Paskutinėmis savo darbo dienomis buvęs 
ūkio ministras Kęstutis Daukšys jį 
paskyrė minėtos agentūros direktoriaus 
pavaduotoju. G.Babilius dirbti priimtas 
be konkurso ir su neterminuota darbo 
sutartimi.

Numatyta, kad karalienė ir princas 
Philip apsilankys Prezidentūroje ir susiitiks 
su Lietuvos Prezidentu Valdu Adamkumi
irjo žmona Alma.

Su jais karalienė jau bendravo šios liepos 
pradžioje Edinburge. Tuomet pokalbis 
vietoje numatytų 20 minučių užttruko 
dvigubai ilgiau, o tai nėra įprasta karalienei.

Elžbieta II taip pat apsilankys Seime, 
kur pasakys kalbą. Tai nėra labai dažnas 
karalienės vizitų akcentas. Latvijoje ir 
Estijoje, į kurias Jos Didenybė vyks iš 
Vilniaus, ji kalbų parlamentuose nesakys.

Karalienė pageidauja susitikti ir su 
visuomene. Greičiausiai toks susitikimas 
galės įvykti Rotušės aikštėje, kai Elžbietai 
II bus surengta ekskursija po Vilniaus 
senamiestį.

Elžbieta II puikiai kalba prancūzišlkai. 
Ji mėgsta fotografiją, dažnai fotografuoja 
savo šeimą. Karalienė mėgsta šunis iržirgus.

Anglijoje du lietuviai 
sunkiai nusikalto

Du lietuviai Didžiosios Britanijos 
Bumley mieste yra teisiami dėlsunkaus 74 
metų Dorothy Hodgson sumušimo ir 
apiplėšimo. Po užpuolimo pirmadienio rytą 
moteris vis dar sveiksta, o susiūti veido 
žaizdas prireikė 30 siūlių.

Nusikaltimą įvykdė du lietuviai - 28<rių 
Viačeslavas Skerkanas ir 30-ies Ramūnas 
Būdvytis, kurie apkaltinti vagyste ir 
žmogaus sužalojimu. Kadangi kaltinamieji 
neprašė būti paleidžiami už užstatą, jie liks 
areštinėje iki spalio 30 d„ kai turėtų būti 
skelbiamas nuosprendis.

Vietos pareigūnai teigė, jog mažai trūko, 
kad vyrai būtų teisiami ne už sumušimą, o 
už žmogžudystę. Moteris buvo sunkiai 
sužalota, nes buvo nustumta nuo laiptų. 
Laimei, po užpuolimo jai darpavyko nueiti 
iki kaimynų ir paprašyti pagalbos.

Anglijos policininkas 
mokosi lietuviškai

(DELFI) Norfolke (Anglija) gyvenantis 
ir dirbantis policininkas pramoko lietuvių 
kalbą, kad galėtų bendrauti su tūkstančiais 
lietuvių, su kuriais jam tenka susidurtų rašo 
dienraštis “The Sunday Mirror”.

40 metų Gary Pcttengell norėdamas 
susikalbėti su Norfolką užplūdusiais 
imigrantais iš Lietuvos, laisvalaikiu 
nusprendė mokytis lietuvių kalbos.

„Tai maišyta lietuvių kalba, tačiau 
norėdamas kalbėti sklandžiau aš naudoju 
knygą ir kompaktinius diskus, - sako 
pareigūnas. - Lietuviai labai nustemba, kai 
prabylu jų kalba, vis dėlto jie būna tikrai 
pamaloninti“.

G.Pettcngcllui Norfolko policijos 
viršininkas už tai skyrė specialų 
apdovanojimą, policininkas taip pat 
pretenduoja į įvertinimą nacionaliniu mastu.

Viena jo gerai išmoktų frazių — 
„Apgailestauju, jūs suimamas“.
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Bendruomenės baruose
Valstybės šventės minėjimas 

Canberroje
Canberros Bendruomenės Sąjungos 

valdybos ruošiamas Valstybės šventės 
minėjimas įvyko liepos mėn. 23 d. 1 vai p.p. 
puošnioje “Canberra” Klubo salėje.

Įėjus, salėje pilna žmonių, permetus 
akimis šimtinė, o gal ir daugiau. 
Canberriškių tarpe Sydnėjaus “Dainos” 
choristai ir kartu atvykę svečiai. “Dainos” 
choristės pasipuošusios tautiniais rūbais.o 
vyrai juodais kostiumais. Tai t iko šios dienos 
progai suteikiant šventei iškilmingumo. 
Bendruomenės pirmininkas Viktoras 
Martišius, pasižiūrėjęs j laikrodį, nutarė 
nutraukti svečių ir vietinių malonų 
bendravimą, prašydamas susėsti prie stalų.

Pirmininkas šventės minėjimą pradėjo 
šiais žodžiais: “Noriu pasveikinti visus 
Valstybės šventės proga. Malonu matyli 
gražią sydnėjiškių grupę, kuri praturtins šį 
minėjimą. Visi žinom, kad tėvynėje 
dabartiniu metu nėra politinio pastovumo. 
Gaila, nėra lengvų receptų.

Man atrodo, kad šiandien turėtumėm 
paklausti, kodėl yra garbė būti lietuviu? 
Vytautas Landsbergis neseniai vienam 
pokalbyje pasakė, kad jis didžiuojasi, nes 
Lietuva išliko gyva tauta tūkstantį metų. Yra 
daug pagrindo šiuose žodžiuose, 
atsižvelgiant, kad nepriklausomybės 
laikotarpiai Lietuvoje, palyginus, buvo 
trumpi, o per okupacinius periodus buvo 
vedama aktyvi nutautinimo veikla. Tarp 
kitko, mes turime didžiuotis, kad Lietuva 
sugebėjo be didelio kraujo praliejimo 
atstatyti nepriklausomybę 1991 metais, tuo 
prisidėdama prie Sovietų Sąjungos 
sugriuvimo. Tuo metu atrodė - stebuklas.

Mes turime džiaugtis, kad dauguma 
tautiečių Lietuvoje yra nepatenkinti 
korupcija ir nori nusikratyti sovietinių 
valdininkų kartos. Malonu matyti gražų 
jaunimą, augantį tėvynėje. Jie turi daug 
idealizmo ir patriotizmo. Mano nuomone, 
jie sugebės panaikinti dabartinius šešėlius 
ir išsivaduoti iš sovietinio mentaliteto 
palikuonių dominavimo, nes jie nebuvo jo 
paveikti Neabejoju, kad Lietuva turi šviesit) 
ateitį.” Šiais prasmingais žodžiais 
pirmininkas atidarė šventės minėjimą.

Toliau vesti programą pėrė mė Valdybos 
narė Sigita Gailifinaitė. Ji. padėkojusi 
pirmininkui, pakvietė Sydnėjaus “Dainos” 
chorą pradėti meninę dalį ir pristatė choro 
dirigentę Bintlę Aleknaitę. Prieš pradedant 
programą. Danutė Svaldenienė choro 
komiteto vardu tarė keletą žodžių. Ji 
padėkojo Canberros Bendruomenės 
Valdybai už pakviet imą dalyvaut i minėjime 
ir pažadėjo, kad choras savo dainomis 
minties sparnais mus nuskraidins į tėvyne. 
Nelebai didelėje scenoje sustojo 30 choristų 
ir į juos pasižiūrėjus, smelktelėjo mano 
vaizduotėje praeitis.kai Canberros choras 
stovėdavo minėjimų metu.

“Dainos” choras pradėjo savo meninę 
programą su daina “O Nemunas”, muz. B. 
Budriūno. Nuo pirmos dainos choras 
padarė profesionaliai aukšto lygio choro 
įspūdį. Tas vėliau, klausant atliekamų 
dainų, ir pasitvirtino.

Musišypsohime
Sūnus sako tėvui:
-Tėte, turiu dvi naujienas, vieną gerą, o 
kitą blogą.
-Tai pirma pasakyk blogąją.
-Aš tavo mašiną sudaužiau!
-O kokia geroji?
- Aš daugiau taip nebedarysiu!

Pasižiūrėjus į lankstinuką, programos 
repertuaras gana ilgas. įvairus, net 15 dainų, 
bet sumaniai sustatytas. Choristai turėjo 
laiko atsipūsti, nes intarpuose du pianisto 
Voicech Wisniewski rečitaliai, Laimos 
Žilinskienės poezija, solisto Garry Penhall 
irsolistėsllalinosGadddainos. Klausėmės 
ir gėrėjomės mišraus, vyrų, moterų ir 
ansamblio gražiai sudainuotomis dainomis. 
Vienos palietė klausytojų dvasios gelmes, 
kaip pvz. “Lietuva brangi”, “Šiaurės 
pašvaistė”, “Lietuvos laukai”, “Neturėk 
kitos žemės”, kitos nuskambėjo galingai - 
“Žygis j Vilnių”, “Ant kalno mūrai” ir iš 
operos “Pilėnai” solo Kęstutis Protas kartu 
su choru. Dainoje “Jūra” ne vien choristų 
judesiais, bet ir dainos melodijoje jautėsi, 
kad tai tikrai jūra banguoja. Pabaigoje 
choras padainavo “Vien tik tango”. 
Aplodismentais ir bisais buvo išprašytas 
pakartoti . “Dainos” choras savo aukštu 
dainavimo lygiu ne t ik žavėjo canberriškius, 
bet nustebino ir pačius sydnėjiškius. Jie 
sakė, kad Canberroje jie geriau sudainavo 
negu Sydnėjuje. Gal būt jie nenorėjo apvilti 
canberriškių. O gal Canberros geras 
aukštumos oras, įkvėpus j plaučius, turėjo 
įtakos? Su didžiausiu malonumu 
eanberriškiai klausėsi “Dainos” choro 
akompaniatoriaus Voicech Wisniewski 
(lenkų kilmės kylanti Australijos žvaigždė) 
virtuoziškai atliekamu F. Chopin “Ballade 
in G Minor” ir L. van Beethoven “Sonata in 
Minor”. Klausytojai entuziastiškais 
plojimais įvertinojo talentą ir nuoširdžiai jį 
pagerbė. Solistas ir kartu “Dainos” choro 
dainininkas (australų kilmės) Garry 
Penhall solo padainavo A. Raudonikio7 
daina “Švelnumas”. Solistė Halina Gadd 
(lenkų kilmės, ji taip pat dainuoja chore) 
padainavo iš Puccini operos Gianni 
Schicchi ‘“Mio Bambino”, kurt susilaukė 
ilgi) plojimų. Mūsų eanberriškė poetė Laima 
Žilinskienė, kuri vis daugiau ir daugiau 
įgauna pasitikėjimo, su dideliu įsijautimu 
padeklamavo savo eilėrašti “Daina".

Kaip Danute Svaldenienė žadėjo, kad 
perdainą mus nukels į tėvynę- tikrai, mes 
mintyse ir širdyse artimai pajutome ją, 
kurioje gimėme, augome ir brendome. 
Prisiminimų vaizdai lyg ekrane sugrįžo, mes 
matėme savo bakūžes, žaliuojančius miškus, 
laukus ir žydinčias pievas, kuriose 
bėgiojom, srauniai tekančius upelius, 
kuriuose braidėme.

Iš minėjimo išėjome pakilia nuotaika. 
Programos vedėja Sigita Gailifinaitė 
padėkojo “Dainos” choristams ir kitiems 
programos dalyviams už gražią popietę. 
Dirigentei Birutei Aleknaitei ir solistei 
Halinai Gadd įteikė po šokolado dėžę, 
solistams Gariy Pcnhall ir Kęstučiui Protui 
po butelį lietuviškos degtinės, o pianistui 
vokelį.

Valstybės šventės minėjimą Canberrt je 
laikom pasisekusiu. Kartu su choru 
sugiedojus himną, ėjome vaišintis prie vyno 
taurelių ir su mielais svečiais dar ilgai 
šnekučiavomės.

Liudas Budzinauskas

Sydney Lithuanian Infor
mation Centre ( SLIC ) 

now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN 

LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au 

E-mail: LLLinfo@slic.org.au

"Dainos ’’ choras Canberros Valstybės Šventės minėjime liėi>bs'23d. Chdrb dirigentė 
Birutė Aleknaitė kairėje. (Nuotrauka T. Žilinsko)

Kanadoje vykusiame XII Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongrese (PLJK) buvo 
išrinkta nauja Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos (PUS) valdyba, patvirtinta PUS 
vizija, priimti nutarimai kaip ateityje 
puoselėti lietuviškąją veiklą, išskirti 
prioritetai.

Birželio 23 - liepos 9 dienomis 
vykusiame Kongrese dalyvavo daugiau nei 
šešiasdešimt 18-os kraštų PUS atstovi). 
Renginys buvo suskirstytas į tris dalis: 
studijų, pažintinių kelionių ir stovyklų 
dienas. Kongreso dalyviai taip pat lankėsi 
Čikagoje (JAV) vykusioje aštuntojoje 
Šiaurės Amerikos lietuvių Dainį) šventėje.

XII PUKprasidėjoToronto mieste, kur 
vyko oficiali atidarymo ceremonija. Po to 
Kongreso dalyviai nuvyko į Vasagos miestelį 
(apie 130 km. į šiaurę nuo Toronto), kur 
lietuvių “Kretingos” stovykloje vyko studijų 
dienos. Čia buvo išrinkta nauja PUS 
valdyba (jos pirmininku tapo Kanados 
lietuvių jaunimo sąjungos atstovas Stasys 
Kuliavas). nustatytos ateinančios kadencijos 
veiklos gairės, vyko vadovavimo įgūdžių 
tobulinimo kursai.

Vasagoje PUK dalyvius pasveikino ir 
Lietuvos valstybinę politiką išeivijos 
atžvilgiu pristatė Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento (TMID) prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
generalinis direktorius Antanas Petrauskas. 
Po to Departamento vadovas išvyko į Čikagą 
dalyvauti JAV Lietuvių Bendruomenės 
valdybos posėdyje ir Dainų šventėje.

Per studijų dienas Kongreso dalyviai 
patvirtino ilgalaikę PUS viziją: Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjunga vienija visus 
užsienyje gyvenančius, lietuvišką liepsną 
nešančius jaunus žmones, puoselėja 
lietuviškumą bei tautinę savimonę ir jų 
socialinę gerovę.

Kaip didžiausią vertybę. PUK įvardijo 
lietuvių kalbą. “Lietuvių kalba yra 
svarbiausia lietuviškumo išraiška. 
Kiekvienas asmuo laikantis save lietuviu 
turėtų stengtis išmokti lietuvių kalbą, ją 
tobulinti ir su kitais lietuviais bendrauti 
lietuviškai”, - rašoma Kongreso 
nutarimuose.

Vasagoje taip pat nuspręsta, kad XIII 
PUK turėtų vykti Pietų Amerikoje, jo 
organizavimas patikėtas Argentinos. 
Brazilijos ir Urugvajaus jaunimo sąjungoms.

Birželio 30 d. Kongresas persikėlė į 
Hamiltoną (apie 60 km į pietvakarius nuo 
Toronto prie Ontario ežero). Čia PUS 
atstovams buvo surengti susitikimai su 
vietos lietuvių bendruomene, parapijiečiais.
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PRENUMERATĄ?

lA(j.Kongrese - dėmesys lietuvių 
kalbai ir PUS misijai

Vėliau jie išvyko į 
Dainų šventę 
Čikagoje.

Liepos 2 d.
P LT K dalyviai vyko į St. Donat miestelį 
Quebec provincijoje. Čia buvo surengtos 
stovyklos, kurių metu PUS atstovai 
susipažino su Kanados lietuvių skautų, kitų 
organizacijų veikla.

Oficialus XII PUK uždarymas vyko 
Monrealyje.

Šiuo metu lietuvių jaunimo sąjungos 
veikia 20-yjc valstybių: Argentinoje, 
Australijoje, Baltarųsįjojc, Brazilijoje, 
Didžiojoje Britanijoje, Gruzijoje, Ispanijoje, 
JAV, Kanadoje, Kolumbijoje, Latvijoje, 
Lenkijoje, Moldovoje, Norvegijoje, 
Prancūzijoje. Rusijoje, Ukrainoje, 
Urugvajuje. Uzbekijoje ir Vokietijoje.

Tarpininkaujant TMlD, XII Kongreso 
reikmėms Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė iš rezervo fondo skyrė 200 
tūkstančių litų.

Pirmasis Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas įvyko prieš 40 metų - 1966- 
aisiais.

tragedija...
Atkelta iš 1 psl.

darbuotojai ir kariškiai, „kalti“ dėl to, kad 
kūrė sovietų valdžią Lietuvoje, ne tikžydai, 
bet ir lenkai, dvasininkijos atstovai, 
psichikos ligoniai, seniai ir kūdikiai... 
Lietuva pavirto „mirties fabriku“. Ir 
aiškintis, dėl kokių priežasčių, atrodo, turėtų 
ne istorikai, o psichiatrai ir psicho
analitikai“. - tvirtina „Rcgnum“ nenu
rodytas pratarmės autorius.

Pratarmėje taip pat pažymima, kad 
partinių ideologų nenoras sovietiniais 
laikais Lietuvoje dažniau liesti nacistų 
talkininkų piktadarybių temą „lėmė tai, kad 
nuo 1990-ųjų pradžios Lietuvoje kilusioje 
tautinės savivokos bangoje buvo galima 
įžiūrėti aiškius rusofobijos ir antisemitizmo 
požymius. Kartais atrodė, kad viskas gali 
pasikartoti iš naujo“.

Leidyklos „Europa“ internetosvetainėje 
nurodomą, kad ją 2005 m. įkūrė žurnalas 
„Ekspert“, Rusų institutas ir informacijos 
agentūra „Regnum“. Leidyklos misija - 
ugdyti politinį švietimą, stiprinti Rusijos 
kaip europietiškos valstybės politinę sistemą 
ir pilietinės visuomenės institutus.

Šiemet ši leidykla taip pat išleido ir 
Latvijos istorijai skirtą 344 puslapių knygą, 
pavadintą „Latvija po nacizmo jungu: 
archyvinių dokumentų rinkinys“. □
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^/cautu^ ^abangėje
(Red. Mūsų Pastogės skaitytojai jau pripratę skaityti apie Sydnėjaus skautų veiklą sesės 

Dovilėsaprašymuose apie stovyklasir iškylas. Paįvairinti perspektyvą. štai skautavimo sluoksnelis 
iš Amerikos lietuvių skautų pasklida inkų kursų. pykusių šan. liepos mėnesį savaitę prieš įprastą 
dviejų savaičių skautų stovyklą. Šiais metais Rako stovyklavietei (Custer MI. JA V) kur Čikagos 
skautai stovyklauja, suėjo 50-metis. Atitinkamai, stovyklos vardas buvo: ‘ Rūkas - 50metų!”)

ŽCaip pasiHosi, taip išmiegosi/
uyr. sk. s. vAuira očiHtakienė

Lietuvos Nepriklausomybes 
Akto signataro Kazimiero 
Antanavičiaus biografija

Isolda Poželaitė — Davis AM

"Kaippasiklosi, taip išmiegosi!” Kasdien 
skambėjo šis paskiltininkų kursų šūkis 
Rako miškuose! Pereitais metais, Čikagos 
skautai įgyvendino intensyvius pradminius 
vadovavimo / skautavimo kursus 11-12 
metų amžiaus skautams ir skautėms. Šiais 

Dalis kursų dalyvių su vadovais: s Audra Lintakiene, vs. Vanda Alekniene, ps. Aru Lintaku

metąi5,jvyko;antrpjikursų:dąlis.: .
Idėja šiems kursams gimė, kai bekalbant 

su nauju skautuku, man išaiškėjo, kad jis 
nežinąs, kas Lordas Baden-Powell 
(skautybės įkūrėjas). Pasibaisėjusi, nutariau, 
kad reikia kažką keisti mūsų skautų gretose. 
Pačiame praktiškajame skautamokslyje. 
čikagiškiai nestinga... bet teorijoje... aškiai 
kai kur reikia pastiprė ti

Šiais metais, turėjome truputį daugiau 
laiko pasiruošti—beveik metus! Per tuos 
metus, suruošėme teoretines ir praktiškas 
programas; posėdžiavome, dirbome ir 
rinkome medžiagą. Kaip tyčia tik artėjant 
prie stovyklos datos iškritinėjo 
šeimininkai... baisu! Bet galų gale, sutiko 
viena geraširdė pašeimininkauti

Būtina šių kursų d alis yra lauko virtuvė, 
ir mokymas virti pietus ir vakarienę ant 
laužo. Nekepėme tiktai dešreles! Skautams 
reikėjo įrengti virtuvę visokiems 
patiekalams: ir puodams sukabinti, ir grotus 
keptuvėms; išmokti anglis paruošti ir begale 
visokiausių virimo būdų.

Suvažiavus kursantams, stojome iš karto 
prie įsikūrimo. Reik palapines pasistatyti, 
sustatyti lauko virtuves, stalus ir rūbines, 
iškelti brezentines pastoges ... darbo 
nemažai, o kursantai, nepabijoję dirbo kaip 
skruzdės, nes žinojo: Kaip pasiklosi, taip 
išmiegosi! O vakarienę tą dieną jau reikėjo 
keptis patiems!

Išdygo palapinių miesteliukas, virykles 
ir viskas kas buvo skautams užduota! Po 
vakarienės užsiėmėm teoretiniais darbais: 
kalbėjome apie skilties sistemą, jos svarbą, 
ir joje darbų pasiskirstymą. Juk stovykloje, 
juo labiau, reikia pasiskirstyti pareigomis: 
skiltininko, paskiltininko, virėjo, laužo 
kūrėjo, ūkio vadovu, indų plovėjų. Kas dieną 
skilties skautai turi keisti pareigas, kad 
kiekvienas turėtų progą prie kiekvieno 
darbo. Taip pat, kalbėjome apie skilties 
esmę: komandą; kaip išsireiškia skiltis: 
šūkiu, daina, gairele ir it. Kursantams buvo 
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užduota surašyti visus medžius, kuriuos jie 
pažįsta. Tada skiltys turėjo pasirinkti tokį 
medį, kurio nepažino, ir apie jį išmokti. 
Sesės pasirinko Cugas, o broliai 
Edamedžius. Deja, brolių gairelė po truputi 
pametinėjo raides, tad. vienų diena buvo

Edamedžiai... kitą Edamdžiaio jau savaitės 
gale—tikEmdž.

Kas rytą kėlėmės anksti, susiruošėm 
rytinei inspekcijai, pavalgėm pusryčius, 
budinčios skiltys išplovė indus ir greit 
ėjome prie darbų. Kas rytą, be išimties, vyko 
dainavimas. Mokėmės skautiškų ir liaudies 
dainų ir mišių giesmių. Po dainavimo sekė 
2-3 valandų skautiškos programos 
užsiėmimai. Dėliojome skautiškus ženklus 
ant uniformų iškarpų, mokėmės apie 
uniformos svarbą, kad visi esame vienodi— 
nei vienas negeresnis už kitą-—mus skiria 
tiktai patirtis. Kalbėjome apie Baden- 
Powell ideologiją ir jo auklėjimo būdus. 
Mokėmės įrankių naudojimo ir saugumo, 
pasidėjimoir galąndymo. 11 metų amžiaus 
vaikai nuostabiai kruopščiai išmoko galąsti 
ir tvarkingai naudotis pjūklais, kirviais ir 
peiliukais. Jie išmoko pasistatyti įrankių 
lauką, kuriame laikomi naudotiniai 
įrankiai Jie irgi pasistatė įrankių “kamarą”, 
kurioje laikė nenaudotus įrankius.

Vieną pilną dieną paskyrėme kompasui 
Kursantai mokėsi kryptis ir jų laipsnius. 
Mokėmės topografinius ženklus, skaitėme 
Rako miškų žemėlapį, stengdamiesi surasti 
pastatus, kalnus ir pelkes. Kompaso 
estafetes skautai žaidė su dideliu 
pasistengimu, džiaugsmu ir audringais 
plojimais ir šūksniais. Išėję į laukus, skautai 
buvo mokomi žingsniuoti, nutaikyti 
kompasą ir atlikti tam tikrus uždavinius, 
trikampiu vaikščiojimą, ir nutaikymus 
pagal objektus. Didžiausias juokas kilo kai 
reikėjo nueiti 100 žingsnių viena kryptimi, 
kai kurie skautai atsirado pelkėse, kiti ant 
aukšto kalno, dar kiti turėjo laipioti per 
rąstus!

Viena diena buvo grynai paskirta 
iškyloms-jų ruošai ir jų įvykdymui. Ką 
reikia atlikti PRIEŠ iškylą? Ką turi 
kiekvienas skautas neštis savo kuprinėje? 
(pvz. peiliuką, degtukus, šviestuvą, pinigų, 

_lmrtukus, nosines, pirmos pagalbos maišelį, 
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KazimierasAntanavičius: Tamsa ištirpsta 
šviesoje”, Autorė:Aldona Žemaitytė, Seimo 
leidykla "Valstybėsžinios”. Vilnius, 2006

Malonu paimti į rankas skoningai ir 
kultūringai apipavidalintą bei išsamiai 
dokumentuotą knygų. Reikia tikėtis, kad 
šios serijos leidiniai bus visi taip leidžiami. 
Šiuo atveju, tai yra biografija apie taurų 
lietuvį. Vyčio kryžiaus ordino medaliu 
apdovanotą Profesorių habii dr. Kazimierą 
Antanavičių.

Knygoje autorė sumaniai išryškind 
mokslininko, pedagogo ir politiko žvilgsnį 
į Nepriklausomos Lietuvos vystymosi 
galimybes politikos ir ekonomikos srityse. 
Be to vaizdžiai atkūrė profesoriaus 
Antanavičiaus kovą su siaurais, inertiškais 
ir atsakomybės už ve iksmus bijančias ne tik 
biurokratijos, bet ir politikų horizontais. 
Aišku, tai yra nemalonus paveldas 
penkiasdešimt metų trukusios sovietų 
okupacijos, kai svarbios direktyvos ir 
sprendimai ateidavo iš viršūnių Maskvoje. 
Per tą pusšimtį metų, tauta nustojo 
pasitikėjimo į savo pačių pažangos 
galimybes. Ojai reikėjo nedelsiant pasivyti 
Vakarų Europos demokratinės sistemos 
darnesnę eigą, tiek vidaus kiek ir užsienio 
politikoje. Kazimieras Antanavičius 
sielojosi dėl nesibaigiančių ginčų 
Ekonomikos komitete ir kolegų politikų 
nenusimanymą Seimo svarstybose. partijų 
rietenas, bei įsišaknyjusią korupciją krašte. 
O jis buvo intelektualiai pajėgus, turėjo 
blaivų samprotavimų ir norą bei valią veikti 
Svarbiausia tai, kad jis bandė pakreipti 
Lietuvos ekonomiką nauja linkme ir tik 
išskirtini bendraamžiai pajėgė sekti jo 
siūlomų naujovių svarbą Lietuvos ateičiai 
Apie tai byloja faktas, kad per trumpą 
laikotarpį jis sukūrė apie 100 įstatymų 
ekonomikos srityje.

Autorė Aldona Žemaitytė atkūrė jo 
gyvybingą portretą pilnoje visumoje. Ji 
nepraleido skaudžių momentų jo jaunystėje 
- tėvų išvežimą į Sibirą, mokymąsi 
prisidengus kita pavarde, kliūtis policijai 
išaiškinus jo kilmę. O vėliau daugybės 
nusivylimų ir pagaliau mirtinos ligos 
poveikio jo asmenybei bendradarbiavime su 
Seimo nariais, kolegomis socialdemokratais 
ir mokslininkais - ekonomistais. O to 
skaudulio buvo ganėtinai daug Jis privertė 
profesorių atsisakyti Seimo ekonomikos 
komiteto vadybos pareigų, pasitraukti iš 
Seimo ir Socialdemokratų partijos, kurią jis 
buvo atkūręs Lietuvoje ir grįžti į pedagoginį 
profesoriaus darbą Vilniaus universitete.

švilpuką....) Ką turi kiekviena skiltis neštis? 
(pvz. puodus, žemėlapį, pirmos pagalbos 
dėžutę). Reikia turėti iškylai tikslą, 
išvaikščioti kelią, sužinoti kas leidžiama ir 
kas draudžiama miškuose, pranešti 
tėveliams, suponuoti menu ir sugalvoti kaip 
reikės valgį iškepti, surinktiužsiėmimams 
medžiagą. Darbas atrodo begalinis-mat 
vadovo įsipareigojimas nemažas. Kiekviena 
skiltis surašė planus pavyzdinei iškylai - nuo 
A iki Z. Kalbėjome apie skirtumus tarp 
iškylų ir išvykų ... išvykoms nebuvo laiko 
stovyklos metu. Iš tikrųjų reikėtų dviejų 
savaičių vien tik pravesti šiuos kursus!

Didelė skautavimo dalis šio amžiaus 
vaikams yra specialybės. Skautai ir skautės 
atliko dvi kursų eigoje: vėliavininko ir 
signalizacijos. Skautai išmoko kaip reikšti 
vėliavai pagarbą, vėliavų sulankstymą, 
privalomą elgesį prie vėliavos, jų 
iškabinimą, pakėlimą, nuleidimą, vėliavų 
aikštės išdėstymus. Skautai irgi mokėsi

Profesorius buvo šviesi, skaidri asmenybė, 
kuri savo moralinių principų neatsisakė. 
Autorė, matyt, gerai suprato idealistinius jo 
bruožus ir taip apibūdino paskutiniuosius 
metus: “Asmenybės vienišumas tarp 
iliuzijos bokšto griuvėsių.”

Šio straipssnio skaitytojams, kuriems gal 
neteks skaityti šios lengvu stiliumi parašytos 
biografijos, cituoju pažodžiu trumpą knygos 
santrauką:

“Knygoje pasakojama apie 1990 metą 
Kovo 11-osios Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto Signataro, prof. Kazimiero 
Antanavičiaus (1937 -1998) gyvenimą ir 
veiklą - vaikystę, jaunystę, komplikuotą 
mokslininko kelią sovietinėje sistemoje, 
(KAntanavičiaus tėvai buvo ištremti į Sibirą 
19-48m gegužės 28d. Šeimos 10 vaikų spėjo 
pasislėpti ir liko Lietuvoje. Jų tarpe buvo ir 
11-os metų Kazimieras. L Davis); 
entuziastingą profesoriaus įsiliejimą į Sąjūdį, 
nepaprastą jo energiją, kuriant ekonominio 
savarankiškumo koncepciją. Profesorius K 
Antanavičius tarp Sąjūdžio vadovų buvo itin 
ryški asmenybė, savo nuoširdumu, 
sąžiningumu ir žmonėms priimtu bendra
vimu visuomenėje pelnęs didelį autoritetą.’

Reikėtų dar paminėti, kad autorė įtraukė 
penkis priedus ir nuorodas, kurios padeda 
orientuotis veiksmų eigoje ir susipažinti su 
kita literatūra šiais klausimais: Pagrindines 
K. Antanavičiaus gyvenimo datas; Šaltinių 
nuorodas; Bibliografiją; Asmenvardžių 
rodyklę ir “Summary” anglų kalba.

Knyga įdomi savo turiniu ir pateikia 
nešališkai svarbių įvykių vyksmą Lietuvoje 
Nepriklausomybės atgavimo fone. Manyčiau, 
kad būtų pravartu mūsų bibliotekoms įsigyti 
bent kelis egzempliorius.

atpažinti įvairių tautų vėliavas.
Signalizacijos specialybė apėmė Morzės 

kodą, skirtingus signalizacijos būdus: 
vėliavėlėmis, švilpukais, lemputėmis. Taip 
pat skautai mokėsi aviacijos kodus, ir 
indėnų ieroglifus. Rašėme pasakas, 
signalizavome, priėmėme kodus ir 
sprendėme galvosūkius.

Prie vėliavų nuleidimo kasdien vyko 
rikiuotės ir žygiuotės pamokos: cilėnstot! 
linijon stot! Ką gerbti kada, pagal ką 
rikiuotis, kaip tvarkingai įžygiuoti aikštėn, 
kur stovi skili įninkąs, tylūs signalai, šūkiai 
komandos, kampų sukimai Vieną kartą, 
pačios pamokos įkarštyje net užmiršome 
vėliavas nuleisti! Kadbėgovisiatgalįaikšte 
kikendami!

Vakarais, po visų pamokų, vykdavo 
mokomieji laužai Buvo proga padainuoti 
ir paišdykauti, bet tuo pačiu metu ir 
pasimokyti laužavedystės: kur ką susodinti

Nukelta į 7 psL
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Aleksandras Zinovjevas, amžinasis disidentas
(Akiračiai, 2006, nr.6) Aleksandras 

Zinovjevas, Sovietų disidentas, satyrikas 
parašęs „Homo Sovieticus“, mirė Maskvoje, 
(Red. Š.m. gegužės 10d.) būdamas 83 metų. 
Filosofas buvo išsiųstas iš SSRS daugiau nei 
lOmetų po jo “sociologinių istorijų”, kurios 
vaizdavo nepagražintą sovietinį gyvenimą. 
1999 metais grįžęs į Rusiją, jis tapo tokiu 
pat nuožmiu post-komunistinės Rusijos 
kritiku. Praėjusiais metais interviu jis 
apgailestavo, kad jis “taikėsi j komunizmą, 
o pataikė Rusiją.” “Bet aš atsakau už 
kiekvieną eilutę savo knygoje, kadangi visa, 
ką parašiau buvo nuoširdų:”, - jis pasakė 
“Maskvos Echo” radijo stočiai rugsėjo 
inėnesį.

Per šaltąjį karą disidentai buvo pirmųjų 
liniją kariai valios ir idėjų mūšiuose. 
Suniekinti ir persekiojami Sovietinės 
imperijos komunistinių režimų, jie buvo 
idealizuojami vakaruose. Kai jie 
emigraodavo, jie tapdavo stabais.

Įtikinama, bet per daug grubu manyti, 
kad antisovietiniai jausmai automatiškai 
reiškė provakarietiškus sentimentus. Vieni 
disidentai emigracijoje gyveno gana turtingai 
ir patogiai, kiti buvo šokiruoti cinizmo ir 
nuopuolio kurį jie surado. Aleksandras 
Solženycinas buvo vienas iš tų, kurie atvirai 
kalbėjo apie nusivylimą. Kitas buvo - 
Aleksandras Zinovjevas.

Apdovanotas karo meto pilotas ir geras 
matematikas - logikas, ponas Zinovjevas 
galėjo džiaugtis ramiu ir privilegijuotu 
gyvenimu Sovietų Sąjungoje. Bet jis tapo 
bebaimis ir kandus jo šalies brežnevinio 
senėjimo kritiku. Jis jau buvo pajutęs 
nemalonę iki savo didžiausio darbo 
“Nuobodžios aukštumos” pasirodymo, 
1976 metais Šveicarijoje. Kūrinyje jis su 
sviftiško talento žybsniais aprašo tarybinį 
miestą Jabansko (grubiai rusiškai, 
dulkinmiestis). Valdomas menkysčių ir 
perpildytas nuobodulio bei veidmainystės 
Jabąnskas atskleidė vis didėjančią sovietų 
provincijos gyvenimo stagnaciją. Sovietų

valdžia buvo sugluminta. nusikaltimais, lyderiu. Jis tapo aistringu
Pono Zinovjevo įkalinimas būtų Sovietų Sąjungos gynėju. Visgi, Stalinas 

parodęs, kad satyra nėra vien fantazijos 
vaisius, o jo ignoravimas būtų paliudijęs 
silpnumą. Taigi jie atėmė medalius ir 
akademines pozicijas. Po poros metų jis buvo 
paskatintas emigruoti. Jis išvyko į 
Miuncheną, tuomet disidentinio 
emigracinio gyvenimo centrą, bet jo 
nepamėgo. Jo kita knyga “Homo 
Sovieticus” (1985) buvo pripažinta už 
sovietinės mąstysenos atskleidimą. Šiandien 
ji atrodo negailestinga dėl savo išpuolių 
prieš išlepusius, veidmainiškus Vakarus. 
“Tik tarp mūsų, sovietinių žmonių, galima 
surasti tikrų vakarietiškų vertybių gynėjų”, 
rašė Zinovjevas.

Dar labiau jį liūdino save 
susircikšminusios ir subsidijuojamos 
emigrantų pasaulio marionetės. Todėl jam 
teko bėgti nuo “idiotizmo klampynės, 
vulgarybės ir melo, kas ir buvo sovietų 
ideologija, tik priversta panardinti galvą j 
dar labiau idiotišką, suvulgarintą ir melu 
persunktą antisovietizmo maršą”.

Tai buvo šiek tiek šiurkštų. Ne visa 
Vakarų pagalba buvo savanaudiška, 
džiūgaujant dėl bet kokių sovietinio priešo 
nesėkmių. Kai kurie vakariečiai nuoširdžiai 
norėjo, kad Rusija taptų laisva. Bet net ir 
tuomet, kai pagaliau tos laisvės atėjo, ponas 
Zinovjevas dar vis nebuvo patenkintas. Jis 
nenoriai priėmė Michailo Gorbačiovo 
pusiau iškeptas reformas, parodijuodamas 
jas kitoje savo knygoje - “Katastroika”. Jis 
nekentė Boriso Jelcino, pirmojo 
postsovietinės Rusijos prezidento, 
traktuodamas jį kaip pasipūtėliškų šaltojo 
karo nugalėtojų marionetę.

Dar prieš grįždamas gyventi į Maskvą 
1999 metais, jis padarė žingsnių, kurie 
nuliūdino jo gerbėjus ir pamalonino 
komunistus. Jis stipriai palaikė Serbiją prieš, 
kaip jis matė, Vakarų agresiją, o vėliau tapo 
grupuotės, bandžiusios apginti Slobodaną 
Miloševičių nuo kaltinimų karo

teisingai jį nubaudęs už “terorizmą”. 
Brežnevas disidentams buvo per 
minkštas. Jo individualizmas 
vakarietiškąjį konformizmą traktavo 
blogiau negu sovietų kolektyvizmą. Jis 
suniekino Vladimiro Putino Rusiją, 
pereitą rugsėjį ją apibūdindamas kaip 
“hibridą, kiškį su ragais”. Jo ingredientai, 
jis sakė, yra “paslėptas sovietizmas, 
vakarietiškų vertybių elementai ir 
vėluojantis Rusijos Ortodoksų bažnyčios 
feodalizmas”.

Pono Zinovjevoprieštaringumas savo 
pažiūrose (ciniškas ir idealistiškas) 
pristato vieną Rusijos inteligentijos 
mokyklą. Ponas Solženycinas, kitas 
eksemigrantas, priešingai nerodė 
palankumo nei Vakarams, nei moderniai 
Rusijai, bet išliko tvirtai proklerikališkai 
ir patriotiškai. Bet pono Zinovjevo 
emigracijos bičiuliai jo intelektualinę 
kelionę laiko gana įstabia. Dimitrįjus 
Mikejevas, buvęs politinis kalinys ir 
gydytojas, tapęs Maskvos verslininkų 
vakarietiškojo tipo lyderiavimo mokytoju, 
Zinovjevą palygino su vienu Dostojevskio 
novelės herojumi: “kažkas ne visiškai sveiko 
proto, bet gana idealistiškas, jausmingas, 
emocionalus ir pilnas prieštaravimų”. Jo 
intelektualinis šelmiškumas gali būti 
beskonis, bet jis nebuvo pagiežingas, jame 
buvo žaismės ir geranoriškumo 
sluoksnis. Vladimiras Bukovskis, nuoseklus 
antikomunistinis disidentas, gyvenantis 
Cambridge, vieną kartą Zinovjevo paklausė, 
kam jis savo draugų nuostabai gynė Staliną. 
“Bet kas gali pulti Staliną, - atsakė 
Zinovjevas. “Kur kas įdomiau rasti Stalinui 
palankių argumentų, be Stalino mano šeima 
vis dar būtų valstiečiai”. Ponas Bukovskis 
prieštaravo, kad Stalino valymų aukos yra 
kiek per didelė kaina, sumokėta už pono 
Zinovjevo šeimos iškilimą; ponas 
Zinovjevas labai mandagiai sutiko. Jo

intelektualinės kelionės ženklinimas 
sukomplikuotas jo pomėgio klaidinti 
lengvatikius vakariečius. Savo paauglystės 
metais, jis teigė, kad jis buvo išsiųstas į Sibirą 
už ketinimą nužudyti Staliną. Bet vienas iš 
jo seniausių draugų teigia, kad ši istorija yra 
grynas pramanas. Ponas Zinovjevas buvo 
“puikus mistifikatorius”. Tai tinka ir jo 
pažiūroms ir jo gyvenimui.

Viename iš savo darbų, „Eik į Golgotą 
(1982) rašytojas, kuris palyginamas su airių 
satyriku Jonathan Swift, parašė apie tai, ką jis 
vadina “rusų polinkis skausmui”:

„Mes rusai, turime turtingą skausmo 
patirties istoriją. Skausmas tapo mūsų įprastas 
gyvenimo būdas ir prigimtis. Mes turime 
gabumų skausmui, turime tam talentą.”

„Mes tai darome su didele drąsa ir 
kantrybe, ir galima sakyti, profesionaliai. Ir 
su malonumu, žinoma.”

„Mes rusai,pristorriė pasaulio kultūrai ne' 
vien tik komunistines idėjas, šnipus, degtinę 
(vodka), ikonas ir matrioškas, bet taip pat 
pirmos klasės kankinius.”

Pilietybės dokumentai 
Unė Babickaitė-Graič iūnienė

(Lietuvos Rytas) Unė Babickaitė-Graičiūnienė (1897-1961) gimė Kupiškyje, studijavo 
Petrogrado Imperatoriškoje konservatorijoje, vaidino  Amerikos teatrų spektakliuose ir kino 
jilinuose, kūrė vaidmenis Paryžiuje, Londone, o grįžusi į Lietuvą pateko į patį tragiškų įvykių 
sūkurį. Aktorė išgyveno pirmąją sovietų okupaciją, vėliau nacių, po karo vėl užėjus sovietams 
buvo suimta, kalinama Maskvoje, po to - Kuibyševo srityje, iš tremties grįžo į Lietuvą ir 
gyveno Kaune. (Red. Sekanti ištrauka iš knygos „Unė Babickaitė-Graičiūnienė, atsiminimai, 
dienoraštis, laiškai", Scena, Vilnius,2001)

Kelintą kartą dėdė Andrius sako: „Eik 
pasiimti savo pilietybės dokumentų. Po 
dviejų metų juos gauna kiekvienas, atvykęs 
įšįkraštą, ir tada nebevadina jo „grinorium“.

- Ar būtinai turiu pasiimti?
- Ne, nebūtinai. Šioje šalyje prievartos 

nėra. Bet tau įdomu bus iš arčiau pamatyti 
Amerikos valdžios aparatą.

Atvykusi į City Hali (miesto rotušę), 
nustebau, radusi didžiulę salę, pilną 
pilniausią vienų vyrų, sėdinčių eilėmis kaip 
teatre. Oras buvo tvankus. Visi sėdėjo 
vienmarškiniai, švarkus pasikabinę ant 
kėdžių atlošų, atsisegioję marškinių 
apykakles ir iki alkūnių atsiraitę rankoves. 
Jų veidai rasojo prakaitu. Pasijutau taip 
nejaukiai, lyg būčiau netikėtai pakliuvusi į 
vyrų pirties prieangį.

Susigėdusi sėstelėjau čia pat prie durų. 
Vyrai taip pat, atrodo, nemažiau nustebę 
mano atsiradimu tarp jų, atsisukinėjo, 
šnibždėjosi ir vėlspoksojo įmanė.

Pradžioj salės ant pakylos už ilgo stalo, 
apkrauto didelėmis knygomis sėdėjo daug 
valdininkų.

Beviltiška buvo tikėtis tą dieną gauti tuos 
' dokumentus, bet nusprendžiau valandėlę 

pasėdėti, pasiklausyti. Staiga pasigirsta:
- Oh miss! - iš už stalo atsistojęs šaukia 

mane vienas valdininkų

-1?! - labai nustebusi atsiliepiu.
- Yes, you. Ateikite čia, prašom.
- Vaje, vaje... -nukaitau aš, šitaip netikėtai 

išskirta, pagerbta. -Tik pamanykite, kokia 
šalis Amerika! - galvojau eidama, - kaip 
subtiliai ji moka pagerbti moteris. Net darbo 
metu nėra joms eilės. Jos niekur nestovi, jos 
niekur nelaukia. Visur visada ladies first 
(pirma ponios). Gražu gyventi džentelmenų 
šalyje!

Priėjau ir užlipau ant pakylos. 
Valdininkas nusišypsojo, o mane vėl 
nuplieskė raudonis, - šypsena taip netiko jo 
veidui ir salės rimtumui.

- You, miss, atėjote išsiimti „naturaliza
tion papers" (natūralizacijos dokumentų)?

-Jūsų vardas?
-Jūsų paskutinis vardas, pavardė?
- How do you spell? Kaip tai rašoma? 

Sakykite paraidžiui.
- Kada atvykote į mūsų šalį?
- Kokiu laivu?
- Iš kokios šalies?
- Lithuania?! - skiemenimis kartoja 

valdininkas.
-Tokiosšalies nėra.
- Tokia šalis yra.
- Kaip ji anksčiau vadinosi?
-Visada ji vadinosi Lithuania.
Pauzė.

- Koks didžiausias jūsų šalies miestas?
- Kaunas.
- ?! - valdininkas nepajėgė ištarti. Kiti 

valdininkai pakėlė galvas nuo savo popierių.
- O kaip anksčiau tas miestas vadinosi? 

-Aš dvejojau, bet reikėjo pasakyti.
- Anksčiau, kai mano tėvynė buvo 

pavergta, jį vadino „Kowno“ - pašaipiai 
ištariau rusišką žodį.

- Oh, Kowno - Russia1. - nudžiugo 
valdininkas.

- No, Kaunas - Lithuania.
- Betgi aš sakau jums, kad tokios šalies 

nėra, - spyrėsi valdininkas.
- O aš atvykau iš tos‘šalies su pirmąja 

diplomatine misija.
Salėje sėdintieji ir visi valdininkai nustoję 

dirbti klausėsi mudviejų ginčo.
- Kaip jūs mane matote čia stovinčią, taip 

tikrai yra tokia šalis-Lithuania.
„Mano“ valdininkas jau spėjo atsiversti 

kelias žemėlapių knygas, visur pieštuku 
pabrėždamas rodė man parašyta Kowno - 
Russia.

- Mano šalis laisva jau penkeri metai. 
Jūsų žemėlapiai pasenę, - sakau. - 
Atsiklauskite jūsų prezidento ir ištaisykite 
juos.

Valdininkai lyg susitarę visi nusišypsojo 
ir vėl įniko dirbti.

Mano valdininkas rašė į kelis lapus iš 
karto, vis šypsodamasis, protarpiais 
purtydamas galvą.

- Pasirašykite čia, miss, ir čia, miss, ir 
dar čia, miss.

Antrąjį popierių pasirašydama norėjau 
paskaityti, ant ko čia pasirašau, bet 
valdininkas nedavė atsikvėpti. Jis vis 
šypsojos ir nardė tarp stalų, piupitrų labai 
gerai nusiteikęs.

- Prieikite čionai,please;rnišs. Padėkite 
kairę ranką ant šitos šv. Biblijos, miss, dešinę 
pakelkite į viršų, miss, ir kartokite paskui 
mane žodžius, miss.

- Ar turėsiu prisiekti?
- Yes, miss.
- Tai aš noriu iš anksto žinoti priesaikos 

tekstą. Būkite malonus perskaityti man.
-All-right, - truputį patylėjęs nenorom 

sutiko valdininkas, išjungė iš savo veido 
šypseną ir greitakalbe ėmė skaityti šiurpius 
priesaikos žodžius:

-1 call God to witness, - aš šaukiu Dievą 
liudininku, kad aš atsižadu savo šalies 
Lietuvos...

Jei mano buvusi šalis stoš į karą su 
Amerika, aš kariausiu Amerikos pusėje... 
It is my bona fide intention to renounce for
ever all allegiances and fidelity to any foreign 
prince, potentate, state, or sovereignity; I am 
not an anarchist, a polygamist, nor a believer 
in the practice of polygamy; and it is my 
inention in good faith to become a citizen of 
the United States of America and to perma
nently reside therein. So help me God. (Mano 
bona fide ketinimas yra nepripažinti 
visiems laikams priklausomybės ir 
ištikimybės bet kuriam užsienio valdovui, 
monarchui, bet kuriai užsienio valstybei ar 
vyriausiajai valdžiai, ypač Lietuvos 
Respublikai ar Rusijai, kurių pilietis dabar 
esu. Aš nesu nei anarchistas, nei 
poligamistas ir nepraktikuoju poligamijos; 
mano nuoširdžiausias ketinimas yra tapti 
Jungtinių Amerikos Valstijų piliečiu ir 
nuolat jose gyventi. Tepadeda man Dievas).

- Negaliu prisiekti, - sujaudinta iki 
gilumos širdies, pasakiau.

(Tęsinys kitame MP numeryje)
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SPORTAS
Rusai nugalėti

Federacijų supcrtaurės paskutinėse 
rungtynėse Vilniaus “Siemens” arenoje 
Lietuvos rinktinė rezultatu 77:61 nugalėjo 
Rusijos krepšininkus ir turnyre iškovojo 
pirmąją vietą.

Rungtynės prasidėjo apylygiai, tačiau po 
Nikitos Šabalkino tritaškio varžovai 
išsiveržė j prieki 12:7. Kiek vėliau 
Nikolajus Radiusas taip pat pataikė iš toil ir 
padidino savo komandos pranašumą iki 6 
taškų -15:9. Vis dėlto lietuviai vis mažino 
atsilikimą, o po pirmojo ketvirčio pabaigoje 
Giedrius Gustas pelnė du lengvus taškus ir 
išlygino rezultatą -17:17. Tokiu rezultatu 
ir baigėsi pirmasis kėlinukas. ■.

Antrajame ketvirtyje ncivienai, neikitai 
komandai nepavyko ženkliai išsiveržti į 
priekį ir kova vyko taškas j tašką. I ,ie tuviams 
sunkiai sekėsi atakuoti krepšį iš toli, tačiau 
tik aikštėje pasirodęs Tomas Delininkaitis 
pataikė tritaškį, persverdamas rezultatą 
mūsiškių naudai - 30:29. Prieš pat didžiąją 
pertrauką jis dar kartą pataikė iš toli ir 
rinktinės išėjo ilsėtis lietuviams pirmaujant 
38:32.

Po didžiosios pertraukos geriau sekėsi 
mūsiškiams, kurie po D.I.avrinovičiaus įgijo 
dviženklį pranašumą - 45:34. Jį lietuviai 
išlaikė viso trečiojo ketvirčio metu, kuris 
baigėsi rezultatu 54:44. Paskutiniajame 
kėlinuke rusams buvo pavykę sumažinti 
deficitą iki 8 taškų, tačiau po to visiškai 
iniciatyvą perėmę lietuviai šansų varžovams 
nepaliko, o Mantas Kalnietis susirinkusius 
žiūrovus pamalonino dviem įspūdingdis 
dėjimais.

Rezultatyviausiai mūsiškių gretose žaidė 
Kšyštofas Lavrinovičius, surinkęsl9 taškų, 
Linas Kleiza pelnė 14 , D.Lavrinovičius - 
13, Darius Songailą -11.

ŽVILGSNIAI KELIAUJANT DIDŽIUOJU
VANDENYNO KELIU

Nijolė
Jankutė

Tęsinys iš “M.P.” 
n r. 26

Prisimenu fan
tastiškąjį “Crater 
Lake” su “Wiz

ard” sala viduty, Amerikos Oregon valstijoj, 
kuris žymiai įspūdingesnis. Tačiau čia, 
eukaliptų miškų siūbuojančiuose šlaituose, 
gyvena koalos. Visi mes Pegaso keleiviai, 
foto aparatais ginkluoti, žioplinėjam galvas 
užvertę į medžių viršūnes. Ir pamatom du 
Australijos mylimuosius meiliuosius, visą 
pasaulį žavinčius, meškiukus! Vienas jų 
pusryčiauja skindamas lapus ir žvelgdamas 
j mus iš savo aukštybių, kitas gi, kaip 
koaloms dera, saldžiai miega pasikabinęs 
po šaka - tartum kailinė kepurė.

Grįždami j Warmambool dar aplankom 
Port Fairy, kuriame baigiasi 
DidysisVandcnyno Kelias, vėl tapdamas 
Princesės vieškeliu. Šis kelias nuo Angclsea 
iki Port Fairy miesto Victoria valstybės 
pietiniu pakraščiu turi ir kitą, bauginantį 
vardą-Shipwreck Coast (Laivų skandin- 
tojas). Apskaičiuojama, kad tarp 1837-1920 
m. čia į tas 70 m. aukščio uolas sudužo ir 
paskendo virs 800 laivų su šimtais keleivių. 
Todėl ši pakrantė garsi paskendusių laivų 
istorijomis. Viena iš jų apie Loch Ard 
burlaivį sudužusį į uolas 1878 m. biržely, 
pati populiariausia, tapusi beveik australų 
liaudies pasaka. Šį vakarą važiuosimi Flag
staff Hill muziejų tos istorijos pasiklausyti 
ir net pasižiūrėti “sound and laser show”

LAIVAS SKENDUOLIS, EVA, TOM 
IR...ŽALIAS POVAS

Sėdim “Grave Sand” teatre. Flagstaff 
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E. Pučinskaitė 
trečia pasaulyje
(ELTA) Tarptautinės dviračių sporto 

sąjungos (UCI)paskclbtojc pasaulio plento 
dviratininkių reitingų lentelėje “Giro 
d’Italia” lenktynių nugalėtoja lietuvė Edita 
Pučinskaitė, atstovaujanti Italijos komandai 
“Nobili Rubine tterie”, užimti trečiąją vietą 
(689 tšk.). 30-metė lietuvė prieš tris savaites 
šioje klasifikacijoje buvo antra.

Į pirmąją vietą iš ketvirtosios pakilo 
brite Nicole Cooke, “Univega”, 955.33 tšk. 
Į antrąją vietą iš pirmosios nukrito švedė 
Susanne Ljungskog, “Buitenpoort” 936.33 
tšk.

Diana Žiliūtė (“Safi-Pasta Žara”) iš 17- 
osios pozicijos pakilo j 14-ąją (331 tšk.), 
Modesta Vžesniauskaitė (FRW) iš 26-osios 
vietos smuktelėjo į 50-ąją (114 tšk.), o 
Jolanta Polikevičiūtė (be komandos) iš 56- 
osios vietos nukrito į 58-ąją (88 tšk.).

Kitos Lietuvos dviratininkės į pirmąjį 
šimtuką nepatenka.

Iš viso klasifikuotos 376 dviratininkės.
Salių reitinge pirmauja Vokietija, turinti 

2351.24 taško. Antrąją vietą užima 
Olandija, surinkusi 1559.91 taško. Lietuvos 
dviratininkės, surinkusios 1258 taškų, 
užima trečiąją vietą.

Iš viso klasifikuotos 43 šalys.

Jaunuolis U.S. Open 
čempionate

Lietuvos tenisininkas Ričardas 
Berankis, praėjusią savaitę Italijoje pelnęs 
Europos jaunių (iki 16 metų) teniso 
čempionato bronzos medalį, rugsėjo: 
pradžioje pirmą kartą dalyvaus atvirojo JAV 
teniso čempionato (“US Open”) jaunių (iki 
18 metų) varžybose. . . , , . '

Hill muziejuje, nekantriai laukdami “sound 
and laser show”. Vynikas senoviškoj kapi
tono uniformoj vaizduoja “Master under 
God”, kaip to meto laivų kapitonai buvo 
vadinami, ir ekr ane rodo 18-19 a. burlaivius, 
jų keleivius, piešinius, dienoraščius, ruoš
damas mus “Shipwrecked” (“Skęstančio 
laivo”) spektakliui. Iš čia atvirais vago
nėliais nudardam j pajūrį. Ten įrengtas 
teatras, kurio scena—maža įlanka. Čia 
prasideda tragiškoji burlaivio Loch Ard 
istorija.

Pats laivas, jo keleivių veidai, balsai 
(aktoriai to meto drabužiais), vandenyno 
bangos, ledkalniai, audros, žaibai, net lietus 
gyvais miražais kyla prieš tikis iš oro ir skęsta 
bangose. Kada keleiviams denyje 
bedžiūgaujant pamačius Australijos 
krantus, vėl kyla audra ir I .och Ard, varomas 
bangų, griūte griūva pro uolą tiesiai į 
žiūrovus, “laser” spindulių sudarytas vaizdas 
absoliučiai tikroviškas: užima kvapą ir 
verčia sudrebėti.

Birželio mėn. Australijoj prasideda 
žiema ir ypač blogas oras bei audros šioje 
baisioje pakrantėje. Kaip tik tokiu metu čia 
artinosi tas Loch Ard burlaivis iš Anglijos 
su 52 keleiviais ir įvairiausiu kroviniu. Visą 
ilgą kelionę Ramusis vandenynas buvęs 
pakenčiamai ramus, gegužės pabaigoj 
pašėlo ir Loch Ard birželio 1 d. 1878 m., 
bandydamas įplaukt į siaurą įlanką, sudužo 
į uolas. Keleivių išsigelbėjo tik du 
jaunuoliai: Eva Carmichael irlbmPearce. 
Juos gražiai priėmė, gydė ir šelpė vietos 
ūkininkai; miestelių laikraščiai plačiai 
aprašė. Eva grįžo namo į Angliją, ten 
ištekėjo ir niekad nebenorėjo Australijos 
matyti. GiTomas, laikui bėgant, tapo laivo 
kapitonu, išgyveno dar tris laivų skendimus

Lietuvos irkluotojai 
pateko į pusfinalį
Olandijoje prasidėjusio pasaulio jaunių 

(iki 19-os metų amžiaus) akademinio 
irklavimo čempionate pirmąją varžybų 
dieną atrankos varžybose.sėkmingiausiai 
startavo vaikinų porinė keturvietė, savo 
plaukime nusileidusi tik Urugvajaus 
irkluotojams ir patekusi į pusfinalį.

Kiti Lietuvos atstovai dėl kelialapių į 
pusfinalį varžysis paguodos plaukimuose.

Trečiąją vietą atrankos varžybose užėmė 
vienvietininkė Donata Vistartaitė, ketvirti 
liko vaikinų pavienes ir porines dvivietes 
irklavę sportininkai.

Penktosiomis vietomis savo 
plaukimuose tenkinosi vienvietininkas 
Vytautas Sadauskas bei vaikinų aštuonvietė.

Plaukikas finale
Vengrijoje vykstančiame Europos 

plaukimo čempionate Vytautas Janušaitis 
200 metrų kompleksiniu būdu distanciją 
pusfinalyje įveikė per 2 minutes 2.4 
sekundės bei. užėmęs septintąją vietą, 
pateko į rugpjūčio 2 d. vykstantį finalą.

Į užsienio šalis - mokyti lietuvių vaikų
(Bernardinai) Naujuosius mokslo metus 

120 mokytojų - lietuvių kalbos, 
etnokultūros ir kitų dalykų specialistų sutiks 
už Lietuvos ribų. Jie laimėjo Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamento prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbtą 
konkursą mokytojams, dėstytojams bei 
kultūros ir meno darbuotojams, 
vykstantiems į užsienio valstybes dirbti 
lietuvių švietimo, kultūros įstaigose, 
aukštųjų mokyklų lituanistikos ar 
baltistikos centruose ir lietuvių 
bendruomenėse.

Apie 30 mokytojų mokys lietuvių kilmės 
vaikus 25-iuose kaimyninio Rusijos

Port Campbell; LochArd laivas; išsigelbėję jaunuoliai Tom ir Eva; laimingasis povas
(!) ir mirė namie savo lovoje. Jūrų 
kapitonui—tikra ironija!

Bet ko čia dėtas povas? Kas ir kur jis? 
Tai didelė keramikos statula vaizduojanti 
ant uolos tupintį povą su žemyn nuleista 
spalvinga uodega, tartum karaliaus 
apsiaustu. Sis povas, vadinamas 
meistriškiausiu to meto keramikos kūriniu 
Anglijoje, buvo italo skulptoriaus, Paul 
Comolera, darbas. Skulptorius gyveno 
Anglijoje ir darbavosi garsioje Minton Ltd. 
firmoje. Si statula buvo siunčiama į 
Melboumą ten rengiamai pirmajai didžiajai 
tarptautinei parodai 1880 m Kadangi povas 
buvo ypač tvirtai supakuotas, bangos jo 
nesudaužė (nuo trankymo nuskilęs tik pats 
snapo galiukas!). Apie visą tai rašo J.M. 
McKenzie, anūkas Chas. McGillivray. 
Charles tą povą surado tarp Loch Ard 
burlaivio liekanų, ir nuo tada “Peacock of 
the Sea” tapo pamėgta šių pakrančių istorija.

Dabar jis stovi stiklinėje spintoje įvertintas 
$2,000,000. Jo replikos po $140,000!

Medaliai lietuviamss 
matematikams

Slovėnijoje vykusioje 47-ojopje 
tarptautinėje mokinių matematikuos 
olimpiadoje Lietuvos mokiniai laimėjijo 
vieną sidabro ir du bronzos medaliusis.

Medalininkais tapo trečius metuus 
tarptautinėse matematikos olimpiadoose 
laimintis Vilniaus licėjaus abiturientitas 
Daumilas Ardickas, Kaunno 
technologijos universiteto gimnazijoįos 
vienuoliktokai Kęstutis Česnavičius is ir 
Laurynas Mikšys.

Pagyrimo raštu apdovanotatas 
Vilniaus licėjaus mokinys Aistitis 
Alminas, garbės raštais - minėtosioms 
mokyklos auklėtinis Vytautas Grusljslys 
ir Kauno technologijos universitetėto 
gimnazijos abiturientas Jonas Šukys./s.

Lietuvos mokinių komandtdai 
vadovavo Matematikos ir informatikdkos 
instituto mokslo darbuotojas Juozazas 
Juvencijus Mačys bei Vilniauaus 
universiteto Matematikos metodikokos 
katedros dėstytojas Romualdas Kašubrba.

Federacijos Karaliaučiaus krašto mokyklklų 
lietuvių kalbos ir etnokultūnros 
fakultatyvuose.

Naujų mokytojų iš Lietuvos sulaukks 
Baltarusijos Pelesos nevalstybinės lietuvirių 
bendrojo lavinimo vidurinės mokyklnos, 
Rimdžiūnų vidurinės mokyklos lietuvirių 
mokomąja kalba, Latvijos, Ukrainos irkkitų 
šalių lietuvių ugdymo įstaigų vaikai

Praėjusiais mokslo metais 25 užsieninio 
šalyse veikė 150 lietuvių ugdymo įstaigų, o, o 
jose mokėsi apie 5700 vaikų. Daugiausi.sia 
ugdymo įstaigų yra Rusijos Federacijojos 
Karaliaučiaus krašte - 28 ir Jungtinėėse 
Amerikos Valstijose - 21.

VII DIENA. Apniukę, šalta. Visųsų 
nuotaika šiek tiek prislėgta, nes vakar velaiai 
mūsų “Ryklį” išvežė ligoninėn. Kritętęs 
vonioje ir susimušęs akį. Tikimės, kad n ne 
per daug pavojingai. Pusryčiaujant apie je jį 
kalbėdami.

Bevalgant iš ligoninės grįžta ir “Ryklys”/s”. 
Vargšas—jo dešinė akis užtinusi ir juoda ly lyg 
skylė. “Ha-ha! Kritau vonioj”,kikenajisisir 
skubiai krauna lėkštėn kaugę pusryčių.

Šiandien Pegasas rieda jau kitu kelitiiu, 
tolyn nuo įspūdingųjų “laivų skandintojųjų” 
pakrančių. Mažam, rožėmis žydinčiamm 
miestely sustojam “for a cuppa” - būtinatnm 
australų ritualui. Čia mūsų “Ryklį” vėžė! 
ištinka nelaimė: jis išpila karštą arbatą anint 
Lynette kojų ir, alsiprašinėdamasstumtcleli 
“Miss Desperaciją”, kuri Išpila kitą puodclelj 
vėl ant Lynette kojų.. .Nei verkt, nei juoktisis. 
Bet Lynette tikra “business woman”-----
mandagiai ramina susijaudinusiuos 
“iškncbnaghis”.

(Tęsinys kitame MP numeryje))
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„Maža garbė svetima kalba kalbėti, 
didi gėda savos gerai nemokėti”

(EL1A) Lankstinukuose apie Europos 
Sąjungos šalis Lietuvos puslapyje parašyta, 
kad iš posovietinių šalių Lietuvoje 
daugiausiai sava kalba, nebe rusiškai, 
kalbančių žmonių. Tačiau, pasiklausius 
šalies politikų, taip neatrodo.

Lietuvos valdžios atstovams mažai rūpi 
gramatikos taisyklės, kirčiavimas, tartis, 
žodžių reikšmės, lietuviški, o ne iš rusų 
kalbos kilę posakiai.

Mūsų politikų kalba — labai 
netaisyklinga, o patys politikai nerodo noro 
išmokti kalbėt i gražiai. Vartodami užterštų 
kalbą, valdininkai to moko ir visuomenę, 
tačiau neaišku, kaip su šia problema kovoti, 
nes įsigali neteisingas požiūris, jog 
svarbiausia esą susišnekėti, o kalba —juokų 
darbas, teigia Valstybinės lietuvių kalbos 
inspekcijos viršininko pavaduotojas 
kalbininkas Arūnas Dambrauskas.

Netaisyklingai viešai kalbantys Seimo 
nariai, taip pat šalies prezidentas, anot 
kalbininko, daro didžiulę įtaką žmonėms, 
kurie,prisiklausę kalbos klaidų, nejučia ima 
patys jas vartoti. A. Dambrausko teigimu, 
žmogus privalo pats rūpintis savo kalba, o 
jei jis tuo nesiriipina, jam ir piniginės baudos 
nepadės.

Pasak specialisto, valdžios atstovai 
nenori išmokti taisyklingos kalbos.

„Sakome ‘ai, nesvarbu, kaip čia 
pasakysiu, vis tiek visi supras’. Ir, deja, 
kalbėdami netaisyklingai, mes jau visi 
susišnekame, o tai — labai negerai. Kalba 
reikia rūpintis, nes ji yra sena, unikali ir 
saugotina”, teigė A. Dambrauskas.

Prabilęs apie Prezidento Valdo 
Adamkaus kalbą, inspekcijos atstovas iškart 
prisiminė Lietuvos vadovo pamėgtus 
parazitinius žodelius „reiškia”, „taip 
sakant” ir „vadinasi”, virtusius žodžių 
nuotrupomis „ške”, „tsakant” ir „vansi”.

„Kai žmogus galvoja ne ką, o kaip sako, 
parazitiniai žodeliai, dar vadinami pertarais, 
nebėra reguliuojami sąmoningai. Manau, 
pats prezidentas puikiai žino apie savo 
žodelyčius, bet tai yra kalbinis įgūdis, taip 
pat psichologinis dalykas, todėl nėra taip 
lengva jų atsisakyti. Visą gyvenimą kalbėjus 
vienaip, sunkoka pasikeisti”, — aiškino 
kalbininkas.

Prezidento kalboje dar yra tarties, kuri 
susijusi su anglų kalbos įtaka, klaidų, ir kitų, 
išlendančių tuomet, kai valstybės vadovas 
kalba „gyva kalba”, o ne skaito.

Kalbos inspekcija neturi teisės kiek 
griežčiau kontroliuoti politikų kalbos ir 
bausti piniginėmis baudomis, nes to 
nenumato Administracinių teisės 
pažeidimų kodeksas. Priešingai nei 
žurnalistus, politikus kalbos inspekcija gali

Sunkiau įsivaikinti vaikus iš Lietuvos
(Bernardinai) Vadovaujantis Socialinės 

apsaugos ir darbo ministro įsakymu, nuo 
rugpjūčio 1 dienos nebebus priimami 
užsienio valstybių institucijų nauji prašymai 
dėl įgaliojimų veikti vykdant tarptautinį 
Įvaikinimą Lietuvoje suteikimo, pranešė 
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir 
įvaikinimo tarnyba.

Per vienerius kalendorinius metus tokį 
įgaliojimą anksčiau gavusi kitos šalies 
įvaikinimo organizacijos gali pateikti ne 
daugiau kaip dviejų užsienio šeimų ar 
asmenų prašymus įvaikinti vaiką arba 
vaikus iki šešerių metų iš Lietuvos. Be 
apribojimų užsieniečiai galės Lietuvoje 
įsivaikinti tik specialių poreikių vaikus.

Anot pranešimo, šiuo apribojimu 
siekiama operatyvesnio ir efektyvesnio 
tarptautinių įvaikinimo procedūrų 
vykdymo, o taip pat sumažinti bereikalingą 

tik konsultuoti ir raginti kalbėti taisyklinga 
lietuvių kalba. Tačiau ir tą darytisunku, nes 
politikų — daug, neužtenka laiko, o net ir 
pamokius juos kalbos, tai duoda mažai 
naudos, nes greit ateina nauja valdžia, ir 
tarties, kirčiavimo, žodyno klaidų ratas 
pradeda suktis iš naujo.

Kalbos įstatyme nėra tiesiogiai ir aiškiai 
parašyta, kad politikai privalo kalbėti 
taisyklingai, pateikiamos tik bendros 
formuluotės, kad kalba turi būti taisyklinga.

„Mat jau leidžiant įstatymą, 1995 
metais, buvo aišku, kad politikas turi pats 
rūpintis savo kalba, neprižiūrimas 
įstatymo”, paaiškino A Dambrauskas.

Pasak kalbininko, daugelio politikų, 
kaip ir visų žmonių, kalbai įtakos darė rasų 
kalba ir kultūra.

Kalbininkas mano, kad piniginės baudos 
nepriverstų valdininkų kalbėti gražiai, o 
paklaustas, kaip tuomet kovoti su šia 
problema, prisiminė, kaip prieš penkerius 
metus kalbininkai stebėdavo Seimo 
posėdžius ir fiksuodavo Seimo narių kaltos 
klaidas. Tačiau A Dambrauskas pridūrė, 
kad tokios akcijos daromos itin retai, nes 
tai duoda mažai naudos, be to, nėra laiko.

„Pateikiame klaidų sąrašus jiems 
asmeniškai ir tikimės, kad įsimins klaidas, 
klaus, aiškinsis, mokysis, konsultuosis. Deja, 
to nėra”, nusivylė kalbos specialistas.

„Šiandien neturime nei laiko, nei tikslo 
imti ir išmokyti juos kalbėti. Jei kas nors 
paprašytų, tada mielai, bet niekada niekas 
nėra kreipęsis, domėjęsis, prašęs, kad 
įvertintume jų kalbą”, sakė kalbos 
prižiūrėtojas.

„Tada nors imk ir mokyk visus, nors tą 
jau seniausiai turėjo padaryti ir vidurinė, ir 
aukštoji mokyklos”, sakė A. Dambrauskas.

Iš dabartinių politikų vienas prasčiausių 
kalbėtojų yra Viktoras Uspaskich.

„Pradedant nuo tarties klaidų, baigiant 
pačiomis netaisyklingiausiomis konstruk
cijomis”, teigė Kalbos inspekcijos atstovas. 
Jo nuomone, yra grupė labai blogai 
šnekančių politikų, ir grupė šnekančių 
vidutiniškai, daugiau yra labai prastai 
kalbančių.

Kalbininkas pažymi, kad dažniausios 
politikų klaidos — tarties ir kirčiavimo, ir 
priduria, kad mūsų kirčiavimo sistema — 
viena sudėtingiausių pasaulyje, todėl lietuvių 
kalba nėra lengva net patiems lietuviams.

Lietuvių bendrinė kalba susiformavo tik 
XIX amžiaus pabaigoje—XX amžiaus 
pradžioje. Pagrindinis jos kūrėjas, ugdytojas 
ir tobulintojas buvo kalbininkas Jonas 
Jablonskis. Jo žodžiai „Maža garbė svetima 
kalba kalbėti, didi gėda savos gerai 
nemokėti” labai tinka ir šiandien.

užsienio piliečių, pageidaujančių įvaikinti 
mažus vaikus, laukimą eilėje.

Šiuo metu 16 užsienio valstybių 
įvaikinimo organizacijų turi įgaliojimus 
veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą 
Lietuvoje. Didesnis tokių institucijų skaičius 
keltų pavojų kokybiškam ir skaidriam 
įvaikinimo vykdymui, todėl stabdoma naujų 
įvaikinimo organizacijų akreditacija.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir 
įvaikinimo tarnybos duomenimis, pernai 
Lietuvoje buvo įvaikinti 197 vaikai. 81 
Lietuvos piliečių šeima įvaikino 87 be tėvų 
globos likusius vaikus, dar 110 vaikų tėvais 
tapo 77 užsieniečių poros.

Šiemet 50 beglobių vaikų įvaikino 
Lietuvos piliečių šeimos, o 55 mažyliai rado 
naujuosius namus užsienyje.

Daugiausiai vaikų iš Lietuvos įvaikina 
JAV, Prancūzijos ir Italijos piliečiai.

Padėka
Po širdies operacijos daug giminių, artimųjų, bičiulių ir pažįstamų pareiškė 

daug nuoširdžių žodžių ir linkėjimų greit sustiprėti.
Širdingaidėkoju “Dainos” Chomi, “Sutartinei”, Hampden Park mokyklai, 

mano krikšto dukrelei Jacintei Ankutci ir pavieniems draugams, kurie atsiuntė 
arba atnešė puokštes gėlių, dovanų, gausybę kortelių, telefoninių linkėjimų ir 
kurie mane aplankė ligoninėje ir namuose.

Ačiū už maldas, kurios mane stiprino ir davė pasitikėijimą, kad operaciją 
pavyks, ir pavyko. Jaučiuosi puikiai. Ačiū visiems.

Jadvyga Burokicnč

Pagerbiant ilgametį choristą, Melbourno “Dainos Sambūrio” garbės narį 

A'lfA VillC^ LaZaUSkčį, vietoje gėlių buvo renkamos
aukos Melbourno “Dainos Sambūriui”. “Dainos Sambūris” nuoširdžiai
dėkoja visiems aukotojams: *

$ 100 - Z. Mackevičius G. Staugaitytė
$ 25 - S. Volkienė St. Tamošaitis
$ 20 - Z. Augaitis A. ir J. Šimkai
Po$ 10 J. Šneideris
D. ir A. Antanaičiai Po $5
J. Bartašienė E. Dainutienė
P Bimba D. Levickienė
D. Lynikicnė V. Lukaitis
R. Mačiulaitienė A Miškinis
A. ir Z. Muceniekai L. Petruševičienė
Z. Poškaitis Strungų šeima
Z. Prašmutaitė E. ir Aug. Tomkins
B. Prašmutaitė p. Vaičiulevičius.
B. Staugaitienė

Nuoširdus ačiū!

Kryžių kalno 
rekonstrukcija

(ELTA) Kryžių kalne pradėti šios 
sakralinės vietos rekonstrukcijos darbai, 
kainuojantys beveik 3 mln. litų.

Šiaulių rajono mero Raimundo Jakučio 
teigimu, 1.8 mln. litų Kryžių kalno 
rekonstnikcijai gauta iš valstybės investicijų

Kaip pasiklosi...
Atkelta iš 4psl.
kaip paruošti laužo planą, kaip jį įvykdyti, 
dainų pravedimas, dainų mokymas.

Paskutinę dieną, įvyko šių kursų 
kulminacija. Iškyla! Kursantai turėjo 
susipakuoti viską, ko reikėjo iškylai, ir 
sekdami takeliu iškabintus kaspinėlius 
atlikti uždavinius : pvz. surasti tam tikro 
ilgio pagalį, surasti kuoliukus, išrašyti 
skautų įstatus, padainuoti dainą. 
Nužygiavę iškylavietėn, skautai turėjo 
išsikelti gairelę, patys suruošti lauko 
virtuvę pagal nustatytą menu, ir bendrai 
susitvarkyti iškylavietę. Skautai visą tai 
atliko pavyzdingai.

Džiaugiuosi, kad šie kursai taip gerai 
pavyko ir kad skautai daug išmoko ir 
pasilinksmino. Svarbiausia pamoka buvo 
praktiškai išmokta: pasitikėti savimi ir 
savo sugebėjimais ir panaudoti šią progą 
parodyti galimybę, kiek daug galima 
atsiekti skautiškuoju būdu. Kursai buvo 
sėkmingi, nes turėjome nuostabius 
vadovus, ir dar nuostabesnius, 
pasiruošusius ir entuziastiškus skautus! 
Dėkoju vs. Vandai Aleknienei, ps Arui 
Lintakui, vvg. Tarai Mikužytei ir si. v. 
Kazimierui Šoliūnui už įdėtas pastangas, 
kantrybę ir laiką! Be jų, nebūtų buvę tiek 
atsiekta! □ 

programos. Už šias lėšas jau šiemet prie 
Kryžių kalno turi būti pastatytas turizmo 
informacijos centras, prekybos suvenyrais 
paviljonas, įrengta nauja automobilių 
stovėjimo aikštelė bei požeminė perėja po 
keliu, vedančiu į sakralinę vietą. Pasak mero, 
dalis pastatų bus įleisti į žemę, kad 
neužgožtų Kryžių kalno vaizdo nuo kelio 
Šiauliai-Joniškis.

Kryžių kalno infrastruktūros plėtrai 
beveik 1.2 mln. litų skirtą iš Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų,. Už juos bus 
sutvarkytas takas į Kryžių kalną, įrengtas 
vandentiekis, kanalizacija, dujos, elektra, 
sutvarkyta beveik 9 hektarus užimanti kalno 
teritorija. Rekonstrukcijos darbus ketinama 
užbaigti iki kitų metų gruodžio 1 -osios.

Šį penktadienį prie Kryžių kalno bus 
padėtas kertinis informacijos centro 
akmuo, jį pašventins Šiaulių vyskupas 
Eugenijus Bartulis, iškilmėse planuoja 
dalyvauti ūkio ministras Vytautas Navickas.

Lietuva savižudybėse 
pirmauja

(BNS) Saulėtame Viduržemio jūros 
regione gyvenantys europiečiai yra mažiau 
linkę į savižudybes, nei Baltijos jūros 
gyventojai, ypač lietuviai, kurie žudosi 
beveik dvigubai dažniau negu estai ir 18 
kartų dažniau negu graikai, rodo ES 
statistikos biuro “Eurostat” duomenys.

Baltijos valstybių (Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos) gyventojai žudosi daug dažniau nei 
graikai, ispanai, italai ar portugalai.

Labiausiai) savižudybes linkusioje 20- 
44 metų amžiaus grupėje Lietuvoje 100,000 
gyventojų teko 90.5 savižudybės atvejo, 
Estijoje - 54.9, tuo tarpu Graikijoje bei 
Italijoje atitinkamai 4.8 ir 10.3 atvejo.

Bendras Europos Sąjungos savižudybių 
vidurkis yra 20.7 savižudybės atvejo 
100,000jaunų vyrų ir 4.9 atvejo tampačiam 
skaičiui jaunų moterų. Statistika rodo, kad 
moterys savo noru pasaulį palieka rečiau 
nei vyrai. Paaiškinimo šiems duomenims 
biuras nepateikia.

Daugelyje prie ES 2004 metais 
prisijungusių buvusio sovietinio bloko šabų, 
tarp jų Vengrijoje, Slovėnijoje, Čekijoje, 
savižudybių vidurkis viršija vidutinį 
europinį, nors gana dideliu savižudybių 
skaičiumi išsiskiria ir klestinti Suomija.
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nuo šeštadienio, rugpjūčio 12 d.

TALKA - SYDNEY
veiks naujose patalpose: 

16-20 Meredith St., Bankstown 
(naujame Sydnėjaus lietuvių klube)

Darbo valandos: ŠEŠTADIENIAIS, nuo 10 v.r. iki 12 v.r.

Mobile : E. Kains, 0431-893-507

NAUJOS PATALPOS
16-20 Meredith St., Bankstown

Sydnėjaus Lietuvių Klubas nariams bus atidarytas rugpjūčio 12 ir 19 dienomis 
nuo 10 valandos ryte iki vidurdienio.

Rugpjūčio 20 ir 27 dieną galėsite papietauti naujajame Klubo restorane. 
Šeimininkai Algis ir Gary lauks Jūsų nuo vidurdienio iki 5 valandos popiet. Baras 
bus atidaromas rugsėjo pradžioje, tikslią datą paskelbsime artimiausiuose „Mūsų 
Pastogės“ numeriuose. Kartu su baru pradės veikti ir pokerio mašinos.

Narių dėmesiui: patogiausia automobilį parkuoti Marion St. stovėjimo 
aikštelėje. Atvykę nariai raštinėje galės Įsigyti korteles, leisiančias parkuoti mašinas 
Klubo stovėjimo aikštelėje. Užstatas už kortelę $15.00. Taip pat jau galite užsisakyti 
Klubo patalpas įvairiems renginiams.

Kviečiame gausiai apsilankyti, sumokėti $2.00 metinį nario mokestį ir apžiūrėti 
naujas Klubo patalpas! Sydnėjaus Lietuvių Klubo Valdyba

Sydnėjaus Lietuvių Klubas ieško darbuotojų 
naujose patalpose Meredith St., Bankstown. Šiuo metu reikalingi baro ir raštinės 
darbuotojai. Susidomėjusius prašome skambinti menedžeriui Carlos Becerra i 
Klubo raštinę telefonu (02) 97081414.

crabs
Australasia Chapter

Call for Papers 
13"’ Baltic Studies Conference in Australia 

“Baltic Identity and Europe: Past, Present & Future 
Perspectives.” 

October 20-21,2006
Lithuanian House - Melbourne 

44 Errol Street - North Melbourne 
Friday 20 October - Conference Dinner 

Saturday 21 October - Conference Papers

The field of Baltic Studies is necessarily broad and previous papers have focused on:
* Linguistics & Literature * Cultural Studies
* Geography-Topography * Historical Studies

* Sociology • Political Science

It is customary that at least one section of the conference be devoted to papers by 
students. If you have a topic you would like to explore in a presentation please 
submit a brief abstract of 150 words for review to both:
Dr. Paul Kabaila: Mr. Andrew Blumbergs:
Tel: (03)9479 2594 Tel: (03)969 05225
Mob: 0421191404 Mob: 0434144728
Email: P.Kabaila@latrobe.cdu.au Email:a.blumbcrgs@pgrad.unimelb.edu.au

DAINA VA
LITHUANIAN CLUB

We invite you to come and visit the new Sydney I .ithuanian Club “Dainava”. 
16-20 Meredith St.. Bankstown. which will open its doors to members on August 
12lhand 19th from 10 am to noon. The Club restaurant will open August 20thand 
27th from noon to 5pm. and the Club bar and gaming area will open in the begin
ning of September (the date will be advertised in future issues of “Mūsų Pastogė”)

Parking is available at the MarionSt. carpark. Members may purchase a parking 
card from the Club for $15.

We look forward to seeing all members at the NEW Lithuanian Club!
The Board of the Sydney Lithuanian Club

Melbourne Katalikių Moterų 
Draugijos pranešimas

Draugijos metinės šventės šv. Mišios ir pietūs įvyks rugpjūčio mėn. 19 d., 
(šeštadienį) 1 vai vai p.p. Lietuvių Namuose. Draugijos nares kviečiame dalyvauti 
suvytais. Užsirašyti pas pirm. H. Statkuvienę -telef. 9819 1434.

Draugijos ruošiamas loterijos traukimas įvyks Lietuvių Namuose rugpjūčio 
mėn. 13 d. Pelnas už parduotus bilietus bus skiriamas Tilžės Kristaus Prisikėlimo 
parapijoje varge gyvenantiems lietuviams, ypač vaikams, paremti. Pagalba bus 
suteikta per parapijos kunigą ir vienuoles seseles, kurie juos globoja.

MKM Draugija

Learn Lithuanian !
Lithuanian language classes are held for high school students 

(Y7 toYIS], Saturdays, 8:3Oam - 1 O:3Oam 
Strathfield Girls’ High School 

for more information, please contact 
Violeta Kondratienė 0413-35H-107

lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks 
rugpjūčio mėn. 20 d. 1130 vai. ryte šv. Joachimo 
bažnyčioje, Lidcombe. Tautiečius kviečiame 
dalyvauti.

Parapijos komitetas

“Musų Pastogės” laikinos patalpos
Prieš persikeliant į naują Klubą, “Mūsų Pastogės” redakcija dirba laikinose 
patalpose: Suite 16,17 Kitchener Parade, Bankstown 2200.
Redakcijai skirtą korespondenciją prašome siųsti pašto dėžutės adresu:

R O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.
M1‘ redakcija

Šį “Mūsų Pastogės” numerį redagavo Dovilė Zduobicnė

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 Te|.; (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@chariot.net.au
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:.......Victoria and Jhsmania..................
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul-General
56 Somers Street Tel.: 9819 551s
Burwood, VIC 3125 Fax: (03) 9808 8300
Hours of Business: Thursdays: 9.00 a.m. - 5.00 p.m. e-mail: litconmelb@bigpond.com

Mūsų 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: mpastoge@bigpohd.com 

Tinklapis: wwwiusers.bigpond.com/mpastoge
Redaktorė Dalia Donicla

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 S65.

Užsienyje oro paštu - S140.00. N.Zelandijojc 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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