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Kaune - Europos jaunimo čempionatas Kas Prezidentui buvo sunkiausia?
Kaune įvyko vienas 

didžiausių tarptautinių 
sporto renginių per visą 
nepriklausomos Lietu
vos istoriją. Liepos 21 d. 
Kaune, S.Dariaus ir S. 
Girėno stadione, atida
rytas Europos jaunimo 
(iki 20 metų) lengvosios 
atletikos čempionatas, 
kuriame dalyvavo spor
tininkai iš iš 45 šalių. 
Varžybos vyko keturias 
dienas.

“Džiaugiuosi, kad 
Europos jaunimo čem
pionatas vyksta šalyje, 
turinčioje garbingą leng
vosios atletikos istoriją 
ir garsėjančioje dabarti
niais atletų pasiekimais. 
Šis renginys - langas į
Europą, pirmiausia - jauniems spor
tininkams”, - spaudos konferencijoje sakė 
Europos lengvosios atletikos asociacijos 
(EAA) atstovas Libor Varhanik.

Po keturių varžybų dienų Kaune gimė 
16 nacionalinių ir 1 pasaulio jaunimo re

Klaipėdoje - 
Jūros šventė

(ELTA). Lie
pos 22 d. Klai
pėdoje prasidėjo 
Jūros šventės 
renginiai. Mies
tas šventę pasi
tiko pasipuošęs 
skraidančiais vėž

liais, įvairiaspalvėmis jachtų ir burlaivių 
burėmis. 46-oji Jūros šventė nuo ankstesnių 
skyrėsi jūrinių akcentų gausa, mat Klai
pėdoje šiuo metu svečiuojasi daugybė bur
laivių ir jachtų. Šventės pradžią skelbė ir 
vainikavo net du saliutai

Šventės proga išleisti specialūs vokai ir 
pašto ženklai Kitaip nei įprasta, šiemet 
renginiai vyko ne tik pagrindinėse miesto 
aikštėse ir Tiltų gatvėje, bet ir Danės kran
tinėje, nuo Jono kalnelio iki Kruizinių 
laivų terminalo. Iš viso šiemet klaipėdie
čiams ir miesto svečiams buvo pasiūlyta 
daugiau nei 100 įvairaus amžiaus publikai 
skirtų renginių. Liepos 22 d. nuo pat ryto 
Danės upėje nuo Pilies tilto restorano 
“Memelis” link vyko mažųjų laivų paroda, 
vidurdienį aikštėje prie “Lietuvos tele- 
komo” buvo atidaryta tautodailės dirbinių 
mugė, net kelios parodos surengtos Laik
rodžių muziejuje, Mažosios Lietuvos isto
rijos muziejuje bei meno galerijose. Va
karop per miestą nuo prekybos centro 
BIG iki Lietuvininkų aikštės įvyko kabrio
letų paradas, o pati Jūros šventės atidarymo 
ceremonija vyko Atgimimo aikštėje.

Tos pačios dieno vakare Tiltų gatvėje 
pradėjo šurmuliuoti tarptautinis gatvės 
teatrų festivalis “Šermukšnis”, o Piliavie tė

kordas. Lietuva apdovanojimų lentelėje 
su keliomis valstybėmis dalijasi šešiolik
tąja vieta.

Lietuvos sąskaitoje spindi sidabro 
medalis, iškovotas klaipėdietės bėgikės 
Linos Grinčikaitės. □ 

Lietuvos |vi|kių apžvalga
ję surengtas šiuolaikinio meno festivalis 
“Plartforma”.

Klaipėdoje - paroda apie 
Lietuvos karinį laivyną

(ELTA). Mažosios Lietuvos istorijos 
muziejuje liepos 22 d. buvo pristatyta Lie
tuvos jūrų muziejaus ir Mažosios Lietuvos 
istorijos muziejaus specialistų parengta 
paroda “Septyniasdešimt Lietuvos karinio 
jūrų laivyno metų”. Joje - trys teminės dalys: 
“Ištakos”, “Atkūrimas”, “Šiandiena”.

Parodoje fotografijose galima pamatyti 
istorinį pirmąjį Lietuvos karo laivą “Pre
zidentas A Smetona” ir jo įgulą. Taip pat 
išsaugota XX amžiaus ketvirtojo dešimt
mečio Lietuvos karinio jūrų laivyno vėliava, 
autentiški karo laivo įgulos narių daiktai, 
uniformos, fotografijos bei dokumentai, 
įamžinę Lietuvos karinio jūrų laivyno kū
rimosi pradžią.

Parodoje buvo galima apžiūrėti ir 1992 
m pirmąją atkurto Lietuvos karinio jūrų 
pajėgų laivyno vėliavą. Atkuriamojo lai
vyno raidą nušviečia dokumentai, spaudi
niai, fotografijos, kuriose įamžinti Lietuvos 
karinio jūrų laivyno atkūrimo organiza
toriai, vadai bei pirmieji užsienio karo laivų 
vizitai nepriklausomoje Lietuvoje. Trečia 
parodos dalis “Šiandiena” atskleidžia 
laivyno kasdienio gyvenimo akimirkas.
BALTRON minininkų eskadrai 

vadovaus Lietuva
(LETA-ELTA). Estijos karinės jūrų 

pajėgos per liepos 20 d. vykusią iškilmingą 
ceremoniją vadovavimą Baltijos šalių 
mininių laivų eskadrai BALTRON (Baltic 
Squadron) perdavė Lietuvai

Estijos laivyno kapitonas majoras Sten
Nukelta į 2 psL

(ELTA). Prezidentas Valdas Adamkus 
pripažįsta, jog sunkiausia per pirmuosius 
šios kadencijos metus buvo sudarant 
koalicinę Vyriausybę.

Jis taip pat teigia, jog nelengva buvo 
ir kaskart kelti moralios politikos būti
nybės klausimus, matant, kaip dabarti
nėje politikoje nepaisoma moralinių 
vertybių.

“Visuomet siekiau glaudaus bendra
darbiavimo su Seimu. Deja, šiandieninė 
Seimo veikla liudija, kad partinė sistema 
išgyvena gilią krizę. Partijos dažnai kon
kuruoja ne idėjomis, bet ambicijomis. Ne 
kartą atkreipiau dėmesį į tai, kad tiesio
giniame Seimo darbe įstatymų leidyboje 
vyksta smulkus techninis lopymas ir trūks
ta strateginio požiūrio į valstybės reikalus. 
Tai liudija faktas, kad Seimas neretai ne
randa bendros kalbos su savo paties pa
skirta Vyriausybe”, - sakė Prezidentas.

Jis taip pat pakartojo jau anksčiau 
išsakytą mintį, kad Vyriausybės stabilumas 
neturi būti savitikslis. “Visada pasisakiau

Lietuva pirmininkauja UNESCO 
komitetui

(ELTA). UNESCO Pasaulio paveldo 
komitetui nuo liepos 17 d. pradėjo vado
vauti Lietuvos atstovė ambasadorė 
UNESCO Ina Marčiulionytė. Ji pirminin
kaus ir kitais metais Vilniuje vyksiančiai 
jubiliejinei 30-ajai UNESCO komiteto 
sesijai. “Mūsų šaliai tai labai svarbu, nes 
visi žinos, kad tai - Lietuva. Tai nėra tik 
vienos savaitės posėdis, darbas vyksta visus 
metus, visi susiję sprendimai eina per ma
ne. Natūralu, kad turime gražiai atrodyti 
ir savo problemas išsispręsti”, - Eltai sakė 
Ina Marčiulionytė.

Pasaulio paveldo komitetas dabar taip 
pat aptarė Kuršių nerijos apsaugos klau
simus ir pasveikino šioje srityje prasidėjusį 
Lietuvos bei Rusijos bendradarbiavimą. 
Tačiau komitetas pareiškė susirūpinimą 
dėl aukštų pastatų statybos 1994 metais į 
UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įrašy
to Vilniaus senamiesčio apsauginėje zo

Krito V Uspaskich’o ir K. Prunskienės 
populiarumas

Kaip praneša ELTA, palankiausiai 
visuomenės vertinamų Lietuvos politikų 
rikiuotės viršūnėje įsitvirtinęs LR Prezi
dentas Valdas Adamkus jau kelintą mėnesį 
savo pozicijų neužleidžia. Antroje vietoje 
tvirtai laikosi policijos gen. komisaras 
Vytautas Grigaravičius, trečioje - socia
linės apsaugos ir darbo ministrė Vilija 
Blinkevičiūtė. Jiems palankūs atitinka
mai 65.6,65.5 ir 63.2% apklausos dalyvių.

Tačiau, pasak “Vilmorus” apklausos, 
krito Viktor Uspaskich’o populiarumas. 
Dar birželio pradžioje šis politikas turėjo 
daugiau palankių nuomonių nei nepa
lankių. Tuo tarpu dabar jo reitingas - su 
ryškiu minuso ženklu. Visuomenės palan
kumas V. Uspaskichui sumažėjo nuo 37.5 
iki 31.9%.

už stabilią Vyriausybę, gebančią priimti 
sprendimus valstybės ir jos žmonių nau
dai. Bet jei stabilumas ir išsilaikymas Vy
riausybei tampa savitiksliu - tai netenka 
prasmės”.

Prezidentas taip pat pripažino, jog jam 
nelengva buvo išsakyti ir griežtą poziciją 
kai kurių konkrečių politikų atžvilgiu. V. 
Adamkaus aštrios kritikos yra tekę buvu
siam ūkio ministrui Viktor Uspaskich, 
Vilniaus merui Artūrui Zuokui ir žemės 
ūkio ministrei Kazimirai Prunskienei.

Prezidentas nekomentavo Liberalų ir 
centro sąjungos vidinių ginčų bei Artūro 
Zuoko sprendimo grįžti į partijos pirmi
ninkus, teigdamas, jog tai yra partijos vi
daus reikalai

LR Prezidentas Valdas Adamkus taip 
pat teigė neturįs pakankamai galių iš
spręsti politikoje vyraujančias moralines 
problemas - šie sprendimai, anot jo, yra 
rinkėjų valioje: “Aš pasisakau už demok
ratinį procesą, neturiu nei noro, nei gali
mybių išvaikyti Seimą”. □ 

noje. Komitetas paragino Lietuvos parei
gūnus peržiūrėti Vilniaus miesto plėtros 
projektus, kurie galėtų paveikti miesto 
senamiesčio kaip pasaulio paveldo objek
to vertę.

29-oji UNESCO Pasaulio paveldo ko
miteto sesija vyko liepos 10-17 dienomis 
Durban, Pietų Afrikos Respublikoje. 
UNESCO Pasaulio paveldo komitetą 
sudaro 21 šalis, išrinkta iš 180 UNESCO 
Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo globos 
konvenciją ratifikavusių valstybių. Lietuva 
šio komiteto nare išrinkta 2003 metais.

Komitetas yra atsakingas už konven
cijos įgyvendinimą ir sprendžia dėl objektų 
įtraukimo j Pasaulio paveldo ir Pasaulio 
paveldo pavojuje sąrašus. Komitetas taip pat 
yra atsakingas už lėšų iš Pasaulio paveldo 
fondo skyrimą objektams, kuriems reikia 
pagalbos arba gresia pavojus, taip pat 
mokymams ir edukacinei veikiat □

Neliko be atgarsio ir skandalą sukėlu
si žemės ūkio ministrės Kazimiros Pruns
kienės kelionė į šventę Kaliningrade. Jos 
gerbėjų būrys gerokai aptirpo. Jei dar prieš 
mėnesį šią politikę palankiai vertino 51.9% 
respondentų, tai dabar tokių teliko 44.3%.

Daugėjo ir Vilniaus mero, Liberalų ir 
centro sąjungos pirmininko Artūro Zuoko 
oponentų. Susumavus palankias ir 
nepalankias nuomones, šis politikas yra 
reitingų lentelės paskutinėje vietoje.

Žmonės, nusigręžę nuo vienų politikų, 
ima suktis į kitus. Antai per mėnesį padi
dėjo vidaus reikalų ir švietimo bei mokslo 
ministrų Gintaro Furmanavičiaus ir Remi
gijaus Motuzo autoritetas. Šių visuomenės 
veikėjų reitingai kilstelėjo atitinkamai nuo 
5.5 iki 9.1% ir nuo 6.5 iki 8.7 %. □
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patašė Trumpai iš visur JAV Kongresas: Rusija turi atsiprašyti
♦ Liepos 18 d. 
mirė Sir Edward 
Heath, buvęs Didž. 
Britanijos minis
tras pirmininkas 
1970-1974 metais, 
sulaukęs 89 metų 
amžiaus. Australai 
prisimena šį Kon
servatorių partijos 
politiką dar ir kaip 

gerą sportininką, laimėjusį 1969 metų 
Sydney - Hobart jachtų lenktynes (Handicap 
Honours).
♦ Liepos 18 d. Vokietijoje tragiškai žuvo 
29 metų australe - olimpinė sportininkė 
Ainy Gillett (dviratininkė ir irkluotoja). Sun
kiai sužeistos penkios kitos Australijos mo
terų dviratininkių komandos narės. Jos tre
niravosi prieš šešių dienų dviračių lenkty
nes apie Tiuringiją. Pakeliui į Zeulenroda 
vietovę, į pietus nuo Gera, jas visas partren
kė iš priekio greitai važiavusi neseniai vai
ruotojos leidimą gavusi jauna mergina, ne- 
suvaldžiusisavo automobilio.
♦ Liepos 19 d. mirė 91 metų amžiaus JAV 
generolas William Westmoreland, vadova
vęs JAV karinėms pajėgoms Vietname nuo 
1964 m birželio mėn. iki 1968 m birželio 
mėn. Iki šiol karo istorikai nėra priėję vie
ningos nuomonės dėl gen. Westmoreland 
vaidmens Vietnamo karo pralaimėjime.
♦ Liepos 21 d. Londono miesto susisieki
mo priemonės buvo sukrėstos keturių bom
bų sprogimų, imituojant liepos 7 d. sprogi
mus. Trys bombos sprogo požeminiame ge
ležinkelyje, viena - autobuse. Pagrindinis 
skirtumas - šių bombų mechanizmas nevei
kė, sprogo tik bombų užtaisai Bombų sprog
dintojai atrodė nustebę, kad jie dar gyvi, ta
čiau visiems keturiems pasisekė pabėgti nuo 
policijos.
♦ Liepos 22 d. Londono policija per klaidą 

Lietuvos Įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
Sepper vado įgaliojimus perdavė Lietuvos 
karinių jūrų pajėgų kapitonui leitenantui 
Artūrui Andrušaičiui, kuris BALTRON 
vadovavo 2002 m Ceremonijoje dalyvavo 
aukščiausi Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
laivyno pareigūnai. Lietuva BALTRON 
vadovaus artimiausius metus.

Nuo 1997 m. Lietuva, Latvija ir Estija, 
padedant Vakarų valstybėms, kuria bendrą 
karinę jūrų eskadrą, kurios tikslas - vyk
dyti nesprogusios amunicijos neutraliza
vimo operacijas Baltijos jūroje. BALTRON 
susideda iš laivų, kuriuos į eskadrą skiria 
Lietuva, Latvija ir Estija. Eskadrai vado
vauja tarptautinis štabas, kuriam įgalio
jimus misijoms vykdyti suteikia Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos kariuomenių vadų 
komitetas.
Medininkuose siekiama atkurti 

viduramžių pilies didybę
(ELTA). Planuojama restauruoti Me

dininkų pilis, menanti Lietuvos krikštą ir 
Vytautą Didįjį, iki Lietuvos vardo tūks
tantmečio minėjimo 2009-aisiais turėtų 
tapti vienu iš pagrindinių kultūros turizmo 
centrų šalyje.

Pasak istorikų, XIII-XIV a. sandūroje 
statyta Medininkų pilis yra geriausiai iš
likusi didžiausia savo plotu gardinio arba 
aptvarinio tipo pilis Lietuvoje ir viena di
džiausių bei seniausių šio tipo pilių Rytų 
Europoje. Jos kiemas užima beveik 2 ha, o 
visas gynybinis kompleksas - 6.5 ha plotą.

Kaip sakė Trakų istorijos muziejaus 
direktorius Virgilijus Poviliūnas, jau pa
rengtas pilies restauravimo projektas, nu
matantis du darbų vykdymo etapus. Pir-

. . Mūsų Pastogė Nr. 29, 2005.07.27, psk

nušovė 27 metų brazilą elektriką, įtarę, kad 
jis yra savižudys teroristas, norėjęs susi
sprogdinti požeminiame traukinyje. Paaiš
kėjo, kad nušautas asmuo neturėjo jokių 
ryšių su teroristais ar musulmonais. Įtarimą 
sukėlė tik jo apsirengimas ir faktas, kad jis 
išėjo iš pastato, kurį policija sekė. Karšta
me ore brazilas buvo per storai apsirengęs. 
Policijai bandant jį sulaikyti, jis bėgo nuo 
ginkluotų asmenų.
♦ Liepos 22 d. Jungtinių Tautų Organiza
cija, ištyrusi susidariusią padėtį Zimbabvės 
Respublikoje, viešai paskelbė tyrimų išva
das, pasmerkdama prezidento Roberto Mu
gabe “nelegalių pastatų” griovimo akciją. 
Per 8 savaites brutaliai buvo griaunami 
pastatai miestuose, skurdžiausiose valstybės 
dalyse. Pastogės neteko virš 700,000 žmo
nių, gi dar 2,400,000 žmonių neteko darbų 
arba rinkų savo gaminiams. Vaikai turi nu
traukti mokslą mokyklose, gi žmonės išve
jami į provinciją, kur trūksta maisto ir nėra 
darbų.
♦ Liepos 23 d. Egipto Sharm el Sheikh va
sarvietėje Sinajaus pusiasalio pietiniame 
smaigalyje teroristai susprogdino tris bom
bas. Viena jų sprogo turistiniame viešbutyje, 
jį sunaikindama, kita - automobilių stovė
jimo aikštėje, trečia - miesto rinkoje. Spro
gimai užmušė 88 žmones, sužeidė virš 200. 
Be egiptiečių, žuvo daug užsieniečių, nes 
dabar yra turistinio sezono vidurys.
♦ Liepos 24 d. Bagdade prie policijos nuo
vados teroristai sunkvežimyje susprogdino 
200 kg bombą. Sprogimas grindinyje paliko 
didžiulę duobę. Žuvo virš 22 žmonių.
♦ Liepos 24 d. NSW premjeras Bob Carr 
pareiškė spaudos atstovams, kad, ryšium su 
teroristiniais sprogdinimais Londone, NSW 
valstijoje gali būti įvestos nuolatinės keleivių 
bagažo patikrinimo kratos. Dabar policija 
turi teisę patikrinti bagažą esant įtarimui, o 
tada kratos būtų pravedamos atsitiktinai. □ 

mojo metu iki 2009 m. bus restauruotas 
pagrindinis pilies bokštas (donžonas), 
šaulių galerijos - palei sieną iš kiemo pu
sės nutiesto medinio tilto, nuo kurio pro 
šaudymo angas buvo šaudoma į priešus - 
fragmentai bei įvažiavimo vartai. Be to, 
pilies kieme iškils administracinis bei 
ūkinis pastatai Antrojo restauravimo dar
bų etapo metu numatoma rekonstruoti 
pilies gynybinius griovius ir pilies kieme 
pastatyti nuolat veiksiantį viduramžių 
amatų miestelį, kuriame būtų įrengta kal
vė, puodžiaus, juvelyro, stikliaus, odinin
ko bei ginkladirbio dirbtuvės.

“Pirmajam pilies atstatymo darbų eta
pui finansuoti reikės 10-11 mln. Lt”, - sako 
V.Poviliūnas. “Tikimės sulaukti ne tik val
stybės, bet ir nevyriausybinių organizacijų 
bei privačių įmonių ir asmenų paramos”.

Anot muziejaus direktorius, Amerikos 
lietuvių inžinierių ir architektų sąjunga jau 
surinko apie 100,000 JAV dolerių (apie 
280,000 Lt) Medininkų pilies atstatymo 
fondui. Planuojama atstatyti visus penkis 
buvusius šiaurės-rytų bokšto - donžono 
aukštus ir apžvalgos aikštelę. Donžone bū
tų įrengtos keturios ekspozicinės ir viena 
reprezentacinė salė, mat šio bokšto viršu
tiniuose aukštuose rastos buvusios gyve
namosios patalpos su unikaliais XIV a. 
sienų tapybos fragmentais.

Medininkų pilies skyriaus vedėjas 
Donatas Žukauskas sakė, jog artimiausios 
Medininkų piliai pagal architektūrą yra 
Kauno pilis, taip pat dabartinėje Balta
rusijos teritorijoje esančios labai apleistos 
ir nykstančios garsios Krėvos ir Lydos pilys.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau- 
Ja,EETA,BNS,LGniCiruBemariUnain.

Prieš kelias dienas JAV Kongresas 
priėmė rezoliuciją, pagal kurią Rusijai 
pridera atsiprašyti Lietuvos ir kitų Pabal
tijo valstybių už 50 metų trukusią opera
ciją ir persekiojimus.

Rezoliuciją (Con Res 128) buvo pasiū

Vilniuje - filmas apie Joną Paulių n
(ELTA). Lietuvos kino studija vasarą 

išgyvena kūrybinio įkarščio metą. Rug
pjūčio pradžioje Vilniuje bus baigti 
vaidybinio televizijos serialo “Elžbieta I” 
su britų kino garsenybėmis Jeremy Irons 
ir Helen Mirren filmavimo darbai, įsibė
gėja amerikiečių atkuriamosios doku
mentikos projektai, o rugpjūčio viduryje 
prasidės vaidybinės juostos apie šįmet 
mirusį popiežių Joną Paulių II filmavimas.

Kaip Eltai sakė Lietuvos kino studijos 
direktorius Ramūnas Škikas, amerikiečių 
ir italų televizijos filme bus pasakojama 
apie tris busimojo popiežiaus Karol Woj
tyla gyvenimo laikotarpius - vaikystę, 
jaunystę ir brandą, taip pat Jono Pauliaus 
II veiklą iki paskutiniųjų gyvenimo metų.

“Visas filmas bus kuriamas Lietuvoje - 
Vilniuje ir Rumšiškėse, net Vatikano 
popiežiaus rūmų kambarių interjerai bus 
atkurti Lietuvos kino studijos paviljonuo

Atnaujinta roko opera “Jūratė ir Kastytis”
Kaip praneša ELTA, kompozitoriaus 

Roko Radzevičiaus ir poeto Rimvydo 
Stankevičiaus roko opera “Jūratė ir Kas
tytis” naujomis spalvomis sušvis festiva
lyje “Palangos vasara” liepos 25-osios va
karą Palangos vasaros koncertų salėje.

“Jūratė ir Kastytis” - tai muzikos, 
teatro, modernaus šokio ir įspūdingų 
šviesos efektų sintezė. Šios roko operos 
premjera įvyko beveik prieš trejus metus 
Teatro aikštėje Klaipėdoje. Tuomet spek
taklis sužavėjo daugiatūkstantinę minią ir 
buvo pripažintas vienu geriausių “Jūros 
šventės” ir Klaipėdos 750-ųjų metų jubi
liejaus minėjimo renginių. Prieš keletą mė
nesių roko opera buvo atnaujinta - papil
dyta naujais kūriniais, režisūriniais spren
dimais ir pailgėjo pusvalandžiu.

Pagrindinius vaidmenis roko operoje 
atlieka žinomi dainininkai ir aktoriai: 
Kastyčio - Marijus Mikutavičius, Jūratės - 
Aistė Smilgevičiūtė, Kastyčio motinos - 
Janina Miščiukaitė, Neptūno - Viktoras 
Malinauskas, Perkūno - Olegas Ditkovs- 
kis, Kopų senio - Kostas Smoriginas. Spek
taklyje šoka aštuonių asmenų modernaus 
šokio trupė.

Kadangi ši roko opera skirta tiek 
jaunam, tiek senam, kiekvienas joje randa 
kažką patrauklaus ir netikėto: melodinga, 
lyriška muzika, kiek komiškas tekstas, įs
pūdinga scenografija, originalūs režisū

Liūdni atgarsiai
Liepos 4 dieną britų BBC „Radio 4" 

transliavo tyrimą, kaip Lietuvos merginos 
gabenamos dirbti į Vakarų Europos vieš
namius.

“Po Europos Sąjungos plėtros drama
tiškai padaugėjo į Vakarų Europą gabe
namų merginų iš Rytų Europos. Jungtinę 
Karalystę daugelis įvardija kaip pagrin
dinį kelionės tikslą, o daugiau nei pusė 
moterų atvyksta iš Lietuvos”, - reportaže 
pasakoja žurnalistė Jill McGivering.

Reportažas pradedamas istorija apie 
lietuvaitę, kuri, patikėjusi vaikystės draugo 
pažadais, susigundė vykti į Olandiją, kur 
keturis mėnesius kentė seksualinę 
prievartą. “Jos istorija čia yra įprasta”, - 
pastebi BBC. “Lietuva prie ES prisijungė 
pernai. Nuo to laiko jaunų moterų gabe
nimas į Vakarų Europos viešnamius 

lęs kongresmenas John Shimkus.
Rezoliucijos kelionė per įprastinius 

formalumus užtruko apie metus laiko. 
Prie rezoliucijos sėkmės daug prisidėjo ir 
lietuvių ALT’as bei pabaltiečių Joint Baltic 
American National Committee. (ALT inf.) 

se, tik kai kurie vaizdai bus filmuojami 
Romoje. Manau, labai simboliška, kad 
filmas apie Krokuvos arkivyskupą Karol 
Vojtylą bus filmuojamas Vilniuje - Kro
kuvai istoriškai artimame mieste. Jau 
vyksta pasirengimas filmavimui o darbai 
turėtų prasidėti rugpjūčio viduryje. Sutar
ta, kad aštuonerių metų ir dvidešimtmetį 
Karolį Voitylą vaidins lietuvių aktoriai, 
kurie bus atrenkami pagal panašumą į 
užsienio aktorių, vaidinsiantį popiežių”, - 
sakė R. Škikas.

Pasak R. Škiko, šįmet Lietuvos kino 
studijoje bus pradėtas filmuoti ir lietuviš
kas kino filmas pagal 1993 metais išleis
tą ir tuomet prieštaringai įvertintą rašyto
jos Jurgos Ivanauskaitės romaną “Ragana 
ir lietus”. Numatyta, kad šis ilgo metražo 
filmas bus kuriamas dvejus metus. Šių metų 
filmavimo darbams iš valstybės biudžeto 
skirta 350,000 litų. □

riniai sprendimai, dinamiškas veiksmas, 
papuoštas šokio bei šviesos elementais, 
puikus Lietuvos žvaigždžių dainavimas.

Roko opera “Jūratė ir Kastytis” - tai 
gerai žinomos legendos apie jūros deivę 
Jūratę ir mirtingojo žvejo Kastyčio meilę 
tęsinys, pasakojantis, kas įvyko po Ginta
rinių rūmų griūties. Tai pasakojimas apie 
Jūratės prikėlimą, pergalę prieš Perkūną, 
Jūratės ir Kastyčio jungtuves ir Gintarinių 
rūmų atstatymą sausumoje. Roko operos 
siužetas prasideda kaip tik tuo, kuo baigiasi 
legenda - Kastytis klūpi ant jūros kranto 
apraudodamas Perkūno nukirstą savo 
mylimąją Jūratę. Toliau siužetas vystosi 
netikėtai, pagrindinės siužetinės linijos - 
meilė ir kova tarp didžiųjų stichijų. Vis
kas baigiasi Jūratės bei Kastyčio vestuvė
mis bei sumanymu sudaužytus gintaro 
rūmus atstatyti krante. □ 

dramatiškai padidėjo”.
“Britų tyrėjai (...) tikina, kad nusi

kaltėliai iš šio verslo užsidirba milijonus. 
Merginų gabenimas yra toks pat naudin
gas kaip prekyba narkotikais ir ginklais, 
tačiau rizika yra mažesnė”, - pabrėžia 
korespondentė. Reportažą galima rasti ir 
BBC interneto svetainėje.

Europolo duomenimis, Europoje nuo 
prekeivių žmonėmis kasmet nukenčia 
apie 120,000 žmonių. Iš trijų Baltijos ša
lių kasmet išvežama arba savo noru išva
žiuoja apie 3,000 moterų, iš jų 1,000 -1,200 
- iš Lietuvos. Į Lietuvą moterys iš Rytų 
Europos valstybių, kaip teigiama, dažniau
siai atvyksta pačios, nemažai jų - ketinda
mos verstis prostitucija. Bendrai prekyba 
žmonėmis nusikaltėliams atneša daugiau 
nei 300% pelno. □
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Bendruomenės baruose
Padėkime SLIC’ui

Isolda Poželaitė-Davis AM

Liepos mėnesį suėjo truputį virš dvejų 
metų nuo Sydney lietuvių svetainės 
www.slic.org.au įkūrimo. Svetainės už
davinys dvejopas: žiniasklaida anglų kal
ba apie lietuvius ir lietuvių kalbos pa
mokų ciklas svetimšaliams ir mažai mo
kančioms lietuvių kalbą mūsų atžaloms.

Tad svetainė skleidžia žinias ir doku
mentuoja Australijos lietuvių gyvenimo 
poslinkius bei suteikia žinių apie Lietu
vą, t.y. apžvelgia jos reikšmingiausius 
politinius įvykius, bei kultūrinius ir spor
to pasiekimus. Svetainėje taip pat yra ži
nių apie turizmo galimybes Lietuvoje ir 
apie ten vykstančius lietuvių kalbos kur
sus. Netrūksta ir įvairių lietuviškų orga
nizacijų adresų bei kitų naudingų vienetų 
nuorodų. Norint apibūdinti šią veiklą vie
nu prasmingu sakiniu, siūlyčiau tokį 
variantą: “ Palikti mūsų buvimo bei pasie
kimų pėdsaką Australijoje.”

Užsimojimas didžiulis! Finansinė pa
rama menka! Pasišventusių bendradarbių 
mažai!

Dirbama už mažą atlyginimą, arba “pro 
bono publico”! Tai kam gi visa tai? Šį dar
bą gal geriausiai įvertins mūsų atžalyno 
kartos, gimusios ir užaugusios svečioj ša
lyje, toli nuo savo tėvynainių žemės, kai jos 
panorės “atrasti” savo šaknis. Naudosis 
surinktom žiniom ir akademikai, besido
mintys Australijos istorija, taip pat ir so
ciologai, kaip ir meno ir kultūros tyri
nėtojai. Manau, kad ir kiti žinovai, anali
zuojantys šiam žemynui padarytą emig
rantų įtaką, nepraleis progos joje surink
ti sau tinkamų žinių. Jiems visiems gi bus 
prieinamos sukauptos žinios svetainėje 
anglų kalba.

Tad žvilgterėkim ką www.slic.org.au 
vadovybė ir bendradarbiai nuveikė per 
tuos dvejus metus:

Svetainėje yra įrašyta ciklas lietuvių 
kalbos pamokų pagal modernią užsienio 
kalbų metodologiją. Jau sukurta 24 
pamokų, kaip kad buvo užsimota. Fi
nansinei padėčiai leidžiant, jos bus tobuli
namos ir gal net praplėstos.

Svetainės žinios suskirstytos į aštuo
nis skyrius: News - Calendar - Contacts - 
Community - Culture - Lithuania: Places 
of Interest - Links - SLIC. Susumavus 

lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje

mūsų visų reikalas
Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 

pajamų mokesčio (Tax deductible)
Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 

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

Th tint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tek (03) 9578 4319.

straipsnius, organizacijų veiklos aprašy
mus, turistinių nuorodų, interneto svetai
nių sąrašo, adresų ir kitų žinių jau yra virš 
770 vienetų. Kiek darbo čia įdėta!

Taigi per dvejus metus vien tik žinių iš 
Australijos lietuvių ir Lietuvos tėvynainių 
veiklos politikoje, pasiekimų kultūroje ir 
sporte yra virš šešių šimtų! Jų tematika 
įvairuoja. Rubrikoje rasime ir Vasario 16- 
tos minėjimo atgarsius NSW Parlamento 
Rūmuose, ir širdies specialisto prof. dr. 
Vytauto Sirvydo išrinkimą į aukštą postą 
pasaulyje, ir “Dainos” choro 50-ties metų 
jubiliejaus aprašymą, ir 100-mečio sole- 
niząnto Stepo Jarembausko pagerbimą ir 
daug kitų įdomių naujienų. Norėčiau dar 
pridurti, kad vien tik “Culture” rubrikose 
yra virš 33 straipsnių, bylojančių apie 
lietuvių pasiekimus. Leiskite tik paminėti 
Broniaus (Bob) Šrederso vardą. Jis do
vanojo NSW valstijai 88 vertingų paveiks
lų ir curio kolekcijas, kurios 2000-iais 
metais buvo įvertintos 1.5 milijonų 
australiškų dolerių, o 2005 metais gal dar 
ir daugiau.

Per savaite SLIC’o svetainė sulaukia 
virš pusės šimto lankytojų, kurie suteikia 
svetainei virš šimto “hits - page loads”. 
Didelė dalis šių lankytojų seka LLL lietu
vių kalbos pamokas. Apie pusė lankytojų 
yra iš Australijos, po to seka lankytojai iš 
JAV, o kiti iš viso pasaulio kraštų - iš 
Lietuvos, Anglijos, Airijos, Prancūzijos, 
Vokietijos, Danijos, Norvegijos, Brazili
jos, Argentinos ir daug daug kitų šalių. Ir 
tai iš tikrųjų yra tik pradžia - lankytojų 
skaičius - ir iš Australijos, ir iš kitų pasau
lio kampų, vis didėja. Galima progno
zuoti, kad per kokius metus į SLIC’o 
svetainę galėtų apsilankyti arti 10,000 
lankytojų - beveik tiek, kiek lietuvių po
karį atvažiavo į Australiją!

Turime, tikrai turime kuo pasididžiuo
ti. Deja, kaip ir visados, trūksta tų finansų. 
Liūdna būtų, jei dėl ALB-Sydney finan
sinės padėties reikėtų svetainės veiklą 
nutraukti, nes už „hosting & connectivity“ 
yra sumokėta tik už kelis mėnesius ir 
daugiau pinigų už SLIC veiklą nėra. Ar 
sudarant testamentą, nereikėtų mums 
pagalvoti palikti SLIC svetainei per ALB 
Sydney Apylinkės Valdybą kiek lėšų? Tai 
būtų prasmingas įnašas mūsų “pėdsako” 
įamžinimui Australijoje. □

Valstybės Diena Melbourne
Šių metų liepos 10 dieną Melboumo 

Lietuvių Klubo salėje susirinko skaitlin
gas būrys tautiečių atšvęsti Lietuvos Vals
tybės Dieną. Šios Dienos šaknys siekia 
pirmo Lietuvos karaliaus Mindaugo krikš
to datą 1251 metais.

Valstybės Dienos šventę Melbourne or
ganizavo Melboumo Pensininkų Sąjunga, 
kuriai vadovauja judri Aldona Vyšniauskie
nė. Ji ir atidarė šio minėjimo programą. 
Kun. Algis Šimkus sukalbėjo invokaciją.

Po invokacijos sekė daina, žinoma kaip 
antras Lietuvos Himnas - “Graži tu mano 
brangi tėvyne”. Ją jautriai sugiedojo visa 
publika. LR Garbės generalinis konsulas 
Melbourne Andrius Žilinskas pasveikino 
susirinkusius Valstybės Dienos šventės 
proga. Po to atėjo laikas mūsų minėjimo 
prelegentui dr. Algimantui Taškūnui, 
atvykusiam iš Tasmanijos, prabilti Į Mel
boumo lietuvius. Jis savo paskaitoje primi
nė apie lietuvių pastangas, naudotas išlai
kyti Lietuvos gyvastingumą ilgais šimtme
čiais. Mindaugas sėkmingai įrašė Lietuvos 
vardą Europos Valstybių istorijoje. Tačiau 
dr. Algimantas Taškūnas pabrėžė, kad da
bartinės Lietuvos nepriklausomybės lai

Lietuvos Valstybės Dienos Melbourne minėjimo dalyviai. Iš kairės: ALB Melboumo 
Apylinkės Valdybos pirmininkas Andrius Vaitiekūnas, Melboumo Lietuvių Pensinin
kų Sąjungos pirmininkė Aldona Vyšniauskienė ir paskaitininkas - svečias iš Tasma
nijos - dr. Algimantas Taškūnas. Nuotr. Z. Pugaičio.

Padėka
Į visus minėjimus daugiausiai susirenka vyresnio amžiaus tautiečiai Išeiname 

iš namų 9-10 vai. ryto. Šv. Mišios, pietūs, minėjimas, kavutė - visa tai užtrunka 
maždaug apie šešias valandas.

Melboumo Lietuvių Pensininkų Sąjunga, kuri ruošė Valstybės Dienos minėji
mą, nenorėdama varginti susirinkusiųjų, per spaudą dėkoja visiems, kurie prisi
dėjo prie šio minėjimo suruošimo:

Kun. Algiui Šimkui už šv. Mišias, tai dienai pritaikytą pamokslą, Invokaciją.
LR Garbės gen. konsului Melbourne Andriui Žilinskui už pasveikinimą.
ALB Melboumo Apylinkės Valdybos pirmininkui Andriui Vaitiekūnui už 

perduotus linkėjimus iš Lietuvos ir pagerbimą tylos minute, prisimenant tragiškai 
žuvusius Londone.

Dr. Algimantui Taškūnui - svečiui iš Tasmanijos, kuris visada laukiamas 
Melbourne - už įdomią paskaitą.

Aidai Gogelytei, kuri sugeba taip jausmingai perduoti poetų žodžius.
Chorui “Dainos Sambūris” už taip ugningai sudainuotas ir Šventei pritaikytas 

dainas.
Dirigentėms - Gražinai Pranauskienei, Ritai Mačiulaitienei - nuoširdus ačiū.
Duetui “Tembras” - Ritai ir Birutei, kurios daugelį metų žavi savo talentu.
Akompanuotojams - Rolandui Imbrasui ir Ritai Mačiulaitienei.
Šviesų tvarkytojui R. Strungai ir trijų mikrofonų paruošėjams - Z. Augaičiui 

ir G. Antanaičiui
Aukų rinkėjoms - Judrinai ir Kazytei.
Dėkojame dr. A Butkutei, A Kaladei, A Kairaitienei už transportą svečiui iš 

Tasmanijos.
Ačiū M. Matulionienei už $100 auką dr. A Taškūnui - “Lithuanian Papers”, 

Australijos Lietuvių Fondui už $200, kurie padėjo padengti šio minėjimo išlaidas.
Ačiū visiems. Mes visi savo talentais, darbais, aukomis, dalyvavimu pagerbė

me Lietuvą, kuri taip sunkiai keliasi iš savo patirtų kančių.
Melbourne Lietuvių Pensininkų Sąjunga

kotarpis neužtikrina ateityje laisvos Lietu
vos egzistencijos ir todėl šiandien lietuviai 
turi visokiais būdais remti Lietuvą ir gar
sinti jos vardą pasaulyje. Jo nuomone, Aus
tralijos lietuviai irgi privalo prisidėti prie 
šitos veiklos.

Paskaita buvo kruopščiai paruošta, ta
čiau neįmanoma jos turinio išsamiai per
duoti skaitytojams eiliniame pranešime. 
Tikiuosi, kad dr. A Taškūnas patalpins 
pilną savo paskaitą, girdėtą Melbourne, ku
riame nors lietuviškame laikraštyje.

Po paskaitos sekė meninė minėjimo 
dalis. Džiugu buvo matyti ir išgirsti chorą 
“Dainos Sambūris”, kuris dabar turi dvi 
dirigentes - būtent Ritą Mačiulaitienę ir 
Gražiną Pranauskienę. Pianinu akompa
navo Rolandas Imbrasas.

Rita Mačiulaitienė su Birute Kyman- 
tiene tęsė programą su Slėnio daina “Ger
vės”, o Aida Gogelytė padeklamavo tris 
Justino Marcinkevičiaus eilėraščius.

Minėjimas buvo užbaigdas Valstybės 
Himnu. Po to Aldona visus pavaišino kava 
ir pyragaičiais. Atrodo, kad tautiečiai, ku
rie neatvyko į šį minėjimą, šį kartą pralošė.

Elvira Šurnienė
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Lietuva iš arti
Vis sunkėjant! valdžios našta

“Valdininkų skaičius Lietuvoje turi 
tendenciją didėti”, - sako Finansų mi
nisterijos Biudžeto departamento vadovas 
Rimas Večkys. “Pastarasis didėjimas sie
jamas su Europos Sąjungos lėšų adminis
travimu, papildomų funkcijų atsiradimu”.

Tai kiek vis dėlto Lietuvoje skiriama 
valdžios aparatui?

R. Večkio teigimu, Lietuvoje valdymui 
centrinės valdžios ir savivaldybių lygiu 
išleidžiama apie 1 mlrd. Lt. Tai sudaro 
apie 8% valstybės ir savivaldybių biudže
to, arba 1.9% BVP (2004 m - 2$)”.

Kokia situacija Europoje? Pagal Fi
nansų ministerijos skaičiavimus, Vengri
joje valdžios aparato administravimo 
sąnaudos sudaro 4.8% BVP, Danijoje - 
5.1%., Slovakijoje - 2.6%, Slovėnijoje - 
4.8 %, Latvijoje - 4.9%.

Latviai, anot pašnekovo, valstybės val
dymui skiria išties nemažai lėšų. Jų meilė

Iš sporto aukštumų - į verslo sukurį
Remigijus Jurgelaitis 

(Sutrumpinta “K.d.”)
Tęsinys iš AtPnr.28.

Šiemet Europos čempionato medaliu 
pasipuošęs sunkiaatletis Ramūnas Vyš
niauskas taip pat kuria verslo planus. Kar
tu su savo treneriu ir tėvu Klaipėdoje jis 
ketina statyti sporto kompleksą. “Kol kas 
valdome tik sporto salę. Artimiausiu metu 
ketiname įrengti dar vieną”, - sakė Ramū
nas Vyšniauskas.

Pagal projektą, greta sunkiaatlečio 
sporto salių įsikurs ir modernus viešbu
tis, kavinės. “Kol kas dabartinės savo 
veiklos negaliu vadinti verslu, nes dau
giausiai dotacijų gauname iš valstybės, 
tačiau artimiausioje ateityje įkursime mo
demų sporto centrą”, - pasakojo sunkia
atletis ir televizijos laidos vedėjas.

Kol kas daugiausiai iš sporto uždirbtų 
pinigų jis investuoja į sporto salių mo
dernizavimą. “Neuždirbu tiek, kad dide
lius projektus galėčiau įgyvendinti ne
imdamas paskolų”, - atvirai kalbėjo R.Vyš- 
niauskas.

Verslininkais tapo daug praeityje gar
sių sportininkų. Buvęs krepšininkas Šarū
nas Marčiulionis Vilniuje valdo savo 
vardo viešbutį. Anksčiau jam su verslo 
partneriais priklausė ir sostinės pramogų 
centras “Forum Palace”. Taip pat Š.Mar- 
čiulionis valdė ir sostinės centre esančius 
žemės sklypus. Prieš pusantrų metų vieną 
jų, neoficialiomis žiniomis, statybų ben
drovei “Kausta” jis pardavė už 12 mln. litų.

Artūras Karnišovas. Seaton Hall Universitete jis buvo pasirin-
-------------------- —---------------------------- _ ,.kęs finansininko specialybę. □ 
Mūsų Pastogė Nr. 29, 2005.07.27, psl. 4

sau matyti plika akimi. “Atvykę į Briuselį 
Latvijos valdininkai apsigyvena tik bran
giausiuose viešbučiuose”, - vieną, bet itin 
iliustratyvų pavyzdį pateikia R.Večkys. 
“Taigį palyginti su kitomis Europos Są
jungos šalimis, mūsų valdžia nėra brangi. 
Kitas klausimas, gerai ar blogai ji dirba”, - 
sako pašnekovas.

Ministerijos specialistai, ant kurių pe
čių gula visas “juodas” darbas, uždirba 
apie 2,000 litų. Taį pasak pašnekovo, lašas 
jūroje, palyginti su valstybinėse įmonėse 
mokamais atlyginimais. Galime prisimin
ti, kokius atlyginimus vos prieš pusmetį 
gaudavo Registrų centro, kitų valstybinių 
įmonių vadovai. Tarkim, Registrų centro 
vadovo mėnesio darbo užmokestis su 
įvairiomis priemokomis buvo pakilęs iki 
21,000 Lt ir gerokai perkopęs šalies pre
zidento darbo užmokesčio kartelę. Nie
kieno nekontroliuojamos valstybinės įmo-

Ramūnas Vyšniauskas.

Arvydas Sabonis krepšinio aikštelėje 
uždirbtus pinigus taip pat yra investavęs į 
nekilnojamąjį turtą. Palangoje jis valdo 
vieną prabangiausių viešbučių “Pušų pa
unksnyje”, kelis sporto centrus Kaune. 
Jis vienas stambiausių bendrovės “Sabo
nio klubas ir partneriai” akcininkų.

Krepšininkas Eurelijus Žukauskas su 
partneriais yra įkūręs plastikinių langų ir 
konstrukcijų gamybos įmone “Eurelijus 
Žukauskas ir partneriai”. Tvarkyti savo 
verslo reikalus jis yra patikėjęs samdo
miems darbuotojams.

Buvęs krepšininkas Gintaras Staniulis 
kelerius metus sėkmingai užsiima lažybų 
verslu. “Šią mintį brandinau dešimt me
tų. Tam didžiausios įtakos turėjo Čekija, 
kurioje dvejus metus žaidžiau krepšinį”, - 
“Kauno dienai” yra sakęs vienas iš trijų 
bendrovės “Top Sport” savininkų, direk
torius Gintaras Staniulis. “Iš Čekijos atsi- 
vežėme programą, šios šalies specialistai 
taip pat mus ir konsultavo. Į šį verslą jau 
investavome kelis milijonus litų”.

Tuo tarpu Artūras Karnišovas šaknis 
įleido JAV. 33-ejų metų sportininkas, daug 
metų atidavęs krepšiniui, dabar savo gy
venimą sieja su JAV kompanija “Assamte”. 
Ši firma padeda dideles pajamas turin
tiems žmonėms tvarkyti finansinius ir 
buities reikalus. Tarp “Assamte” klientų - 
daugybė žymių sporto, pramogų verslo ir 
muzikos žvaigždžių. Ši darbo sritis AKar- 
nišovui nėra nepažįstama. Mokydamasis 

nės “nuo dūšios” lepino save.
Šiuo metu bendras Lietuvos gyventojų 

darbo užmokestis neatskaičiavus mokes
čių yra 1,270 Lt. Vyrai vidutiniškai uždir
ba 1,390 Lt, moterys -1,155 Lt. Bendras 
darbininkų darbo užmokestis sudaro 
898Lt, šalies tarnautojų - 1,603 Lt. Sta
tistikos departamento duomenimis, 
privataus sektoriaus darbuotojų viduti
nis darbo užmokestis pirmąjį šių metų 
ketvirtį siekė 1,220 Lt.

Iš visų veiklos sričių darbuotojų dau
giausiai uždirbo finansų tarpininkaį jų 
atlyginimas “ant popieriaus” buvo 2,684 
Lt, draudimo ir pensijų lėšų kaupimo 
(išskyrus privalomąjį socialinį draudimą) 
sferos darbuotojai - 2,286 Lt, elektros 
gamybos ir paskirstymo darbuotojai - 
2,183 Lt. Valstybės tarnautojų darbo už
mokesčio vidurkis - 2,058 Lt. Nuo šių dar
buotojų darbo užmokesčio gerokai skiriasi 
visų kitų sferų darbuotojų atlyginimai.

Mažiausiai uždirbo restoranų bei 
viešbučių darbuotojai - jų “popierinis” 
atlyginimas sudarė 824 Lt. Sveikatos 
priežiūros atstovai uždirbo 1,034 Lt, gy
dytojų atlyginimų vidurkis siekė 1,604 Lt, 
mokytojų -1,315 Lt. Apdirbamosios pra
monės darbuotojų darbo užmokestis buvo 
1188 Lt, statybininkų -1,129 Lt.

Sausą statistiką norėtųsi papildyti šiek 
tiek kitais skaičiais, bylojančiais apie tas 
darbo užmokesčio žirkles, kurių teoriškai 
šalyje neturėtų būti. “Veidui” pavyko gau
ti šių metų ministerijų darbo užmokesčio 
fondo duomenis. Beveik 3,000 trylikoje 
ministerijų sėdinčių valdininkų viduti
niškai uždirba apie 3,000. litų, tiksliau, 
3,116 Lt. Galime akivaizdžiai įsitikinti, 
kiek mums vidutiniškai kainuoja aukš
čiausios grandies politikai, teisėjai ir vals
tybės pareigūnai. Darbo ir socialinių tyri
mų instituto 2003 metais atlikto tyrimo 
rezultatai paneigia bet kokius svarstymus

Nusipirkti diplomą
Kiekvienas, panorėjęs gauti bet kurio 

Rusijos universiteto diplomą, gali tai pa
daryti per kelias ar keliolika dienų. Norint 
įsigyti Rusijos aukštosios mokyklos dip
lomą, nebūtina vykti j Maskvą. Užtenka 
turėti priėjimą prie interneto ir kelis šim
tus dolerių banko kreditinėje kortelėje.

Keliose Rusijos interneto svetainėse ga
lima įsigyti bet kurio universiteto diplo
mus ir priedus prie jų. Pvz., www.bykva.ru 
siūloma pirkti ant valstybės spaustuvėje 
“Goznak” spausdinto blanko surašytą 
diplomą arba galima rinktis jo kopiją. 
Diplomai pagaminami per 3-5 dienas, jų 
pristatymo terminas priklauso nuo užsa
kovo gyvenamosios vietos.

Senojo pavyzdžio (naudotas iki 1996 
m) diplomas ant “Goznak” blanko kai
nuoja 450dolerių (apie 1260 litų), naujes
nio (iki 2003 m.) pavyzdžio - 500 dolerių, 
naujausio - 700 dolerių. Ant šių blankų 
kopijų surašyti diplomai kainuoja po 200 
dolerių. Pažymos apie lankytus mokymus 
ir kursus kainuoja 150 dolerių, bet kurios 
vidurinės mokyklos originalus atestatas - 
450 dolerių, atestato kopija - 250 dolerių. 
Mokslų daktaro ar kandidato diplomas - 
900 dolerių (apie 2520 litų). Galima užsi
sakyti ir šių metų diplomus, kaina ta pati.

Tačiau diplomą nusipirkti Lietuvoje 
darosi vis sunkiau. Lietuvoje dirbantys 
diplomų klastotojai viešai nesiskelbia. 2000 
m Kaune buvo sulaikyta grupė asmenų, 
kurių butuose rasta daugiau kaip 2,000 
universitetų (daugiausia Kauno techno
logijos universiteto) netikrų diplomų. 2001 
m Klaipėdoje buvo išaiškinta klastotojų 
grupė, kuri padirbinėjo Rusijos ir Latvijos 
jūreivystės mokyklų diplomus.

Šiuo metu Lietuvoje Valstybės doku
mentų technologinės apsaugos tarnybos 
prie Finansų ministerijos licencijas 
spausdinti diplomus (ir kitus panašius 

apie taį kad mūsų valdininkija uždirba, na, 
tik šiek tiek daugiau nei statistinis Lietu
vos pilietis. Lietuvos generalinės proku
ratūros darbuotojo vidutinis darbo už
mokestis (skaičiuojant vadovų, skyrių 
vedėjų, specialistų darbo užmokestį su 
priedais ir priemokomis) - 6,536 Lt, 
Nacionalinės teismų administracijos - 
4,440 Lt, Valstybinės mokesčių inspekci
jos - 4,735 Lt, Muitinės departamento -
3.289 Lt, Statistikos departamento - 3,184 
Lt, Lietuvos archyvų departamento - 3,500 
Lt, Valstybinės lošimų priežiūros komisi
jos - 4025 Lt, Valstybinės ligonių kasos -
4.290 Lt, Vilniaus miesto savivaldybės - 
2,797 Lt. Galime paminėti ir kitų šiek tiek 
paradoksalių faktų. Kone didžiausius 
atlyginimus raško Kultūros, Švietimo, 
Sveikatos ministerijų aukščiausios gran
dies vadovai. Ministerijų, kurių žinyboje 
esantys biudžetininkai uždirba vos tūks
tantį o kartais ir tos kartelės nesiekiančias 
algas. Tarkim, Kultūros ministerijos vals
tybės sekretorius gauna 7,100 Lt, minis
terijos sekretorius-5,691 Lt, departamento 
vadovas - 5,350 Lt, skyriaus vedėjas - 4,087 
Lt. Sveikatos ministerijoje tokias pačias 
pareigas užimantys valdininkai atitinka
mai gauna 6,437 Lt, 5,729 Lt, 5,006 Lt ir 
4,965 Lt. Tokios sumos buvo užfiksuotos 
dar 2003 m Pagaliau kad ir kurią minis
teriją paimtume, matyti labai panašios 
sumos. Galima kalbėti apie taį kokį at
sakingą darbą dirba mūsų valdininkai, 
kokio išsilavinimo iš jų reikalaujama, kokia 
atsakomybė krinta ant jų pečių. Tačiau 
turbūt niekas nesiginčys, kad ne mažesnė 
atsakomybė krinta ant gydytojų pečių, po 
visų skambių atlyginimų kėlimų vidu
tiniškai uždirbančių vos 1,600 Lt, mokyto
jų, kas mėnesį “ant popieriaus” reginčių 
vos 1,300 Lt, profesorių, turinčių tenkintis 
2,000 Lt.

Eugenija Grižibauskienė, “Veidas”

Lietuvoje ne lengva
dokumentus) turi penkios spaustuvės.

Valstybės dokumentų technologinės 
apsaugos tarnybos direktorius Vaclovas 
Juknevičius “Kauno dienai” sakė, kad 
diplomo blankai teoriškai gali dingti ir iš 
universiteto, ir iš spaustuvės, tačiau pasta
rasis variantas mažai tikėtinas. Pasak jo, 
Lietuvoje padirbinėjami maždaug iki 1997 
m. išduoti diplomai. “Paskui įsigaliojo 
griežta tvarka, kai diplomus spausdina tik 
licencijuotos spaustuvės, kurios griežtai 
kontroliuojamos”, - sakė V. Juknevičius.

Vytauto Didžiojo universiteto studijų 
prorektorius Povilas Zakarevičius “Kauno 
dienai” teigė, kad nėra matęs padirbto 
VDU diplomo ir netiki, kad tai būtų 
įmanoma. “Diplomai be vandens žymių bu
vo 1993-1994 m Kai įvesta nauja tvarka, 
diplomų padirbimas neįmanomas. Teoriš
kai galima įsivaizduoti, kad kas nors iš 
universiteto akademinės tarnybos (už dip
lomus atsako du žmonės), paimtų ir par
duotų. Bet juk ant diplomo reikalingi rek
toriaus ir fakulteto dekano parašaį univer
siteto herbinis antspaudas”. Pasako jo, 
nesunku patikrinti, ar asmuo tikrai stu
dijavo universitete. “Diplomai išduodami 
rektoriaus įsakymu, kuriame surašomos 
absolventų pavardės. Jeigu žmogaus tame 
sąraše nėra, o jis vis tiek įrodinėtų, kad bai
gė universitetą, eitume į archyvą, kuriame 
lieka asmens bylos. Per kelias valandas 
rastume bylą, kur surašytas viskas: prašy
mas dėl priėmimo, egzaminų rezultataį 
įsakymai dėl akademinių atostogų ir pa
našiai”, - sakė PZakarevičius.

Jeigu VDU norėtų studijuoti užsienyje 
diplomą gavęs asmuo, universitetas jo 
nepriimtų. “Diplomus tikrina Studijų ko
kybės vertinimo centras. Jei gauname atsa
kymą, kad diplomas tikras, tada studentą 
priimame”, - sakė P.Zakarevičius.

Pagal “K.d.”
J.; į. : ‘ į <. ..;
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Vytautas Patašius VALSTYBES DIENA
Paskaita, skaityta Sydnėjaus Lietuvių Klube liepos 10 dieną

Tęsinvs LŠAfPnr.28.
Svarbiausia tai, kad Lietuva ginklu ir 

diplomatija apgynė Žemaitiją, neleisdama 
susijungti Kryžiuočių Ordino Prūsijos ir 
Livonijos šakoms, tuo apsaugodama latvių 
ir estų žemes nuo vokiečių kolonistų ant
plūdžio ir padėdama išsilaikyti latvių ir 
estų tautoms.

Lietuvos valdovai dėjo visas pastangas, 
kad jų valdomose srityse viešpatautų reli
ginė santaika. Jie siekė įgyvendinti Rytų ir 
Vakarų Bažnyčių uniją, globojo žydų ben
druomenes. Jei jų pastangos ir nedavė no
rėtų vaisių, visgi jos stabdė ir švelnino re
liginio ekstremizmo pasireiškimus.

Lietuvai turėtų būti dėkinga ir Vakarų 
Europa. Nuolatinėse kovose per keletą 
šimtmečių Lietuva sulaikė Maskvos verži
mąsi į Vakarus. Pradžioje pačių valdovų ir 
kunigaikščių, vėliau etmonų ir vaivadų 
vadovaujami lietuvių kariai gynė valsty
bės teritoriją nuo vis skaitlingesnių įsi
veržiančių rusų armijų. Savo pergalėmis 
garsėjo etmonai Konstantinas Ostrogiš
kis, Jurgis Radvila, Kristupas Radvila 
Perkūnas ir daugelis kitų. Šiais metais 
rugsėjo 27 dieną sueina 400 metų nuo ypač 
šaunios etmono Jono Karolio Chodke
vičiaus pergalės ties Salaspiliu 1605 
metais, nors šį kartą ne prieš rusus, o prieš 
įsiveržus} Švedijos karalių Karolį IX, 
garsiojo 30-ties metų karo karvedžio 
Gustavo Adolfo tėvą.

Dar kartą sugrįšiu prie Mindaugo. Savo 
1253 m. liepos 6 d. popiežiaus Inocento 
IV atsiųsta karūna vainikavimo aktu jis 
įsigijo tarptautinį pripažinimą savo 
pastangomis įkurtai Lietuvos karalystei ir

Laiškai iš kito pasaulio
Dovilė Zduobienė

Mariachi, Tequila ir 
Iguanos naktis

Tęsinys iš MP nr. 19
Yra trys keliavimo klasės: antra, pirma 

ir liuksusinė. Keliauti antraja klase patar- 
tumėm tik stipriems, jeigu kelionė tęsiasi 
ilgiau negu 4 valandas ($12-$ 15). Pirma 
klasė patogi ($25), o liuksusinė ($30) 
aukščiausio lygio.

Kad apsisaugoti nuo „Montezuma's 
Revenge“ (baisios vidurių ligos), patar
tina gerti tiktai buteliuose pirktą vandenį. 
Todėl reikia saugotis valgyti ir šviežių 
daržovių, kurios plautos nevirtu vietiniu 
vandeniu.

Neužilgo namo, bet dar...
Lapkričio 25, 2004. Kelionė jau 

neužilgo baigsis. Mes, dabar jau beveik 
metus savo namų nematę, pradedame jų iš 
tikrųjų pasiilgti. Pamažu gyvenimo rūpes
čiai įsiterpia į atostogaujančias mintis.

Nuotraukoje - paminklas Lietuvos kara
liui Mindaugui Vilniuje.

įsijungė įvainikuotų Europos valdovų šei
mą. Tuo metu Europos sostuose sėdėjo 
bent 17 karalių, jų tarpe vienas musulmo
nas - Granados karalius Mohamedas L

Du karaliai kovojo dėl Vokietijos sos
to - Hohenstaufen dinastijos šulas Konra
das II, popiežiaus Inocento IV priešas ir jo 
konkurentas popiežiaus palaikomas Vil
helmas, Olandijos grafas. Prancūziją val
dė šv. Liudvikas IX, gi Čekiją 1253 m. 
paveldėjo Pšemislas Otakaras II, kuris 
1255 metais, t.y. lygiai prieš 750 metų, su 
didžiule čekų kariuomene padėjo kry
žiuočiams malšinti sukilusius prūsus Sam

Turbūt užtruks šeši mėnesiai sugrįžus na
mo viską susitvarkyti po tokios ilgos 
kelionės!

Iš Puerto Vallarta keliavome į Barra de 
Navidad. Tai mažytis kurortas prie pap- 
lūdymio. Negalvokite, kad visos vietos, 
kurias mes lankėme, buvo šaunios, gražios, 
patogios ir vertos ilgai prisimintų nuo
tykių. Barra de Navidad buvo viena iš to
kių klaidų. Gal mes jau išsilepinom Ka
ribų salose ir Puerto Vallarta, bet čia 
triukšmas nuo artimo disco ir karštis 
(kambarys be vėsinimo) bei vis tirštėjanti 
smarvė iš tualetinių vamzdžių mus sekan
tį rytą išvijo laukti autobuso, kuris išva
žiavo tik vakare į sekantį mūsų kelionės 
tikslą - Zihuatanejo.

Zihuatanejo, palyginant su Barra de 
Navidad, dangaus kampelis. O šalia, se
kančioje įlankoje - Ixtapa - komercinis, 
brangus miestelis, kuriame viskas kas 
meksikietiška jau prarasta. Mes apsisto
jome Zihuatanejo. Ilgai prisiminsime 
paplūdymyje vakarienę, apšviestą tik 

žvakėmis. Vie
nintelis garsas - 
bangos.

Į pietus nuo 
Zihuatanejo va
žiavome į Aca
pulco. Tai ten, 
kur filmavosi 
Elvis, ir kur gar
sieji „los clava- 
distas de La 
Quebrada“ ne
ria, šokdami nuo 
nepaprastų 
skardžių į van
denyną.

Acapulco 
paplūdymiaiyra 
deimantiniai ir .. ..

bijoje. Jo garbei Ordinas tais metais pa
statė Koenigsberg - Karaliaučiaus pilį, 
kurios 750 metų sukaktį dabar ruošiasi 
švęsti Vladimir Putin, nekviesdamas į 
svečius lietuvių.

Tais pačiais metais iš popiežiaus Ino
cento IV karūnos susilaukė ir Haličo - 
Valuinės valdovas Danilo (Danielius), 
būsimo Lietuvos valdovo Švarno tėvas, 
savo antrąja žmona vedęs lietuvaitę, Min
daugo brolio Dausprungo dukterį.

Įdomu, kad to meto valdovų sąraše 
nėra Lenkijos karaliaus. Suskilusi į kelias 
dėl vyriausios valdžios tarp savęs kovojan
čias kunigaikštijas, Lenkija jau senokai (nuo 
1079 m.) nebeturėjo karalių, nors Kroku
vą valdančiam kunigaikščiui (1253 m. 
Boleslovui Nekaltajam) buvo pripažįsta
ma teoretinė pirmenybė prieš kitus lenkų 
kunigaikščius.

Gal todėl lenkų XV a. istorikas Jan 
Dlugosz pagailėjo karaliaus titulo savo 
“Historia Polonica” po Mindaugo Lietuvą 
valdžiusiems valdovams - ne tik uzur
patoriui Treniotai, bet ir krikščionims Vai- 
šelgai, Švarnui bei prie lietuvių tautinio 
tikėjimo grįžusiems Traideniui, Butgei- 
džiui, Pukuverui, Vyteniui, Gediminui, 
Jaunučiui, Algirdui, Kęstučiui ir Jogailai, 
nors visuose išsilaikiusiuose dokumen
tuose jie save titulavo karaliais, o taip pat 
juos karaliais titulavo anų laikų kronikų 
autoriai, kaimyniniai valdovai ir net 
popiežius.

Didžiojo kunigaikščio titulą pirmas 
pavartojo Vytautas, 1392 m. Jogailos 
paskirtas savo, kaip Lietuvos karaliaus 
vietininku Lietuvoje. Vytautas, kaip Didy
sis Lietuvos kunigaikštis, faktiškai sava
rankiškai valdė kraštą, tačiau ir jis 1429 m. 
su Jogailos pritarimu, Lietuvos bajorų 
Lucke išrinktas, priėmė imperatoriaus 

Nuotraukoje -Acapulco įlanka per mūsų viešbučio langą.

vanduo kristalinis. Čia mes beveik ne
išlipome iš vandens, nes maudytis - ma
lonumas. Ramiojo Vandenyno pusėje bu
vo visai kitaip, pvz. Puerto Vallarta mes 
visai nesimaudėm, nes vanduo rudas, 
purvinas, o miesto nešvarus vanduo va
romas tiesiai į paplūdymius.

Iš Acapulco mes keliavome į Puerto 
Escondido, ir toliau - į Bahia de Huatulco. 
Bahia de Huatulco kurortas aprėpia 35 
km, 9 įlankas, 35 paplūdinius, kurių pusė 
yra valstybiniai parkai. Vanduo toks tyras, 
kad matyt 10 m į gelmę. Saulė spigina, 
smėlis be dėmės. Ar negalima pasilikti 
čia, tokiame natūraliame rojuje? Bet są
žinė mus griaužė, kad reikia vėl įsitraukti į 
kultūrą.

Taigi, palikom turistinį rojų ir atsira
dome San Cristobal de la Casas, kuris 
apsuptas žalių kalnų ir prisiglaudęs prie 
Lacandon džiunglių. Vietiniai žmonės 
(majai) gyvena tradiciniai, meksikietiškai. 
Kartais ši vieta yra nerami ir pavojinga, 
nes čia prasidėjo Zapatista sukilimas, bet 
praeiti penkeri metai buvę ramūs.

Chamula kaimelyje gyvena 18,00(Į 
-S . t Mūsų Pastogė Nr. 29, 2005.07.27, psl. 5 .•

Zigmanto pasiūlytą karaliaus titulą. Len
kai, pagrobdami vainiką, sutrukdė tik ofi
cialią karūnacijos ceremoniją. Vytautui 
mirus, lenkų sukurstytas sukilimas Lietu
voje sutrukdė Švitrigailai pasiekti karaliaus 
vainiką, o Žygimantas titulo nebesiekė, 
kad neprarastų pilietiniame kare prieš 
Švitrigailą lenkų paramos.

Didžiojo kunigaikščio titulas yra 
skambus ir didingas. Jį savo pasiekimais 
išgarsino Vytautas Didysis, juo garbingai 
puošėsi Vytauto įpėdiniai Lietuvos soste. 
Visgi šio titulo priskyrimas jo niekada 
nevartojusiems valdovams yra istorijos 
iškreipimas. Man visuomet suskauda šir
dį, kai išgirstu paskaitininkus pristatant 
Mindaugą kaip pirmą ir vienintelį Lietu
vos karalių. Taip, jis buvo pirmas, bet jo
kiu būdu ne paskutinis. Jis buvo tik 
vienintelis vainikuotas Lietuvos kara
lius, o tai nėra tas pats kaip vienintelis 
karalius.

Lenkų XV a. diplomatija nuskriaudė 
Lietuvą, atimdama karaliaus titulą iš Vy
tauto įpėdinių Lietuvos soste. Tol, kol is
torikai tituluos Gediminą ir kitus Lietuvą 
prieš Vytautą valdžiusius asmenis didžiai
siais kunigaikščiais, jie kartos Jan Dlugosz 
padarytą klaidą ar jo tyčinį Lietuvos isto
rijos klastojimą.

Dabarties Lietuva yra dėkinga vidur
amžių Lietuvos valdovams, kurių pasie
kimai davė vilties XIX a. nuo caro pries
paudos kenčiančiai tautai ir inspiravo 
Daukantą, Basanavičių, Maironį, 1918 - 
1919 metų savanorius.

Vienas būdas praktiškai jiems atsidė
koti - tai grąžinti mūsų istorijos vado
vėliuose jiems jų faktiškai turėtus titulus. 
Tai Lietuvos iždui atsieitų pigiau, negu 
Valdovų rūmų atstatymas Vilniuje.

□

tzotziles (majų gi
minė). Jų tikėjimas 
yra 95% majų ir 5% 
katalikiškas. Vie
nintelėje bažnytė
lėje vyksta “shaman” 
apeigos. Paskutinis 
kunigas čia gyveno 
1869 m., o dabar 
kunigas įleidžiamas 
kaiman tik vieną 
kartą į metus, kad 
apkrikštytų nau
jagimius. Visi kiti 
tikėjimo ir bendruo
menės reikalai yra 
tvarkomi 20 narių 
„mayordomos“ ko
miteto. Kiekvieno 

komiteto nario vienų metų kadencijoje jis 
šelpia vieno pasirinkto šventojo šventes.

Šis savanoriškas darbas suteikia šei
mai daug garbės, bet ir daug skolos, kar
tais iki 50,000 JAV dolerių. Svarbiausias
šventasis yra šv. Jonas Krikštytojas, o Jė
zus - majų „Saulės Dievas“. Neleidžiama 
fotografuoti bažnyčią, tikėjimo apeigas, ar 
žmones. Tiktai tikintieji gali gyventi 
Chamula. Tie, kurie neprisilaiko šio ti
kėjimo, yra išvejami.

San Cristobal sutikome „EI Dia de los 
Muertos“ - Vėlinių festivalį. Kaip ir seno
vės lietuvių papročiuose, Meksikoje šią 
dieną šeimos lanko kapines, puošia pa
minklus eglių spygliais ir gėlėmis ir šven
čia mirusiųjų gyvenimus su „fiesta“.

Šeimos valgo, geria, dainuoja linksmas 
dainas, mariachi orchestrai groja - 
kapinėse.

Meksikiečiai tiki, kad ši šventė pa
skleidžia gerą energiją, kuri yra reikalin
ga įnirusiems keliauti per mirusiųjų pa
saulį, pilną blogos energijos.

Tęsinys kitame MPnr.
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Sportas
Žydrūnui Savickui - Europos auksas
Lietuvos stipruolis Žydrūnas Savickas 

(žiūr. nuotr. dešinėje), liepos 15 d. pami
nėjęs 30 metų sukaktį, per kitas dvi dienas 
Rygoje nurungė 16 varžovų ir pirmą kartą 
tapo Europos galiūnų čempionu.

„Geresnės dovanos nesugalvosi. Tai - 
labai ilgai lauktas titulas, nes iki šiol 
keturiskart Europoje būdavau antras“, - 
sakė stipriausiu pasaulio vyru laikomas 
Žydrūnas Savickas.

Rygoje Ž.Savickas pagerino ir du pla
netos rekordus - iškėlė 202.5 kg sverian
tį metalinį rąstą bei su 410 kg svorio naš
čiais nubėgo 30 m per rekordinį laiką - 
17.71 sek. Aštuoniose rungtyse Žydrūnas 
surinko 122 taškus bei solidžia persvara 
aplenkė visus kitus atletus.

Keturias pirmąsias vietas Latvijoje už
ėmę stipruoliai iškovojo teisę be atrankos 
varžybų dalyvauti planetos pirmenybėse 
rugsėjo pabaigoje Kanadoje, kur Žydrūnas 
Savickas bus laikomas pagrindiniu favoritu.

V. Neimi laikinai pavaduos A. Raslanas

Jauniesiems Lietuvos krepšininkams - 
Europos sidabras

Lietuvos jaunieji krepšininkai grįžo 
namo su sidabro medaliais, kurių vertę 
tikriausiai pajaus tik vėliau. Apdovanojimus 
žaidėjai atsiėmė nelinksmais veidais - 
lietuviai pralaimėjo Europos jaunimo (iki 
20 metų) čempionato finalą Rusijos 
rinktinei rezultatu 53:61.

„Emocijos nėra geriausios, nes prieš 
finalą visi drauge su treneriais kalbėjome,

v

ZilgsMiai į <£ietuvą XXI a. pradžioje 
« * i »

Nijolė 
Jankutė

(Tęsinys iš 
“M.P.” nr. 22)

Be grybauto
jų pakelėse sto
viniavo nemažai

jaunų žmonių, prašančių pavėžėti. Ame
rikietiškai pasakius, keliautojų “ant 
nykščio”. Amerikoje populiarėja šūkis: 
“thumbs down on hitch-hikers”, tai 
stebėjausi čia tokia kelione rizikuojan
čiais. Anot pusbrolio, yra pasitaikę žmog
žudysčių, bet žmonės ne per daug iš
gąsdinti. Grįžus Čikagon perskaičiau 
žinutę, kad “pakelės maniakas” Jonaitis 
įtariamas net 86 moteris nužudęs!

Pakelės vietovių, upių ir ežerų vardais, 
baltose lentose aiškiai užrašytais, mėga
vausi labiau negu bobausiais. Kokie jie 
įdomūs, keisti: Glebas, Nedingė, Ančia, 
Ratnyčia, Vokė, Musė, Štangė, Pirčiupis...

Sustojom Perlojoj. Būtinai norėjau 
pamatyti “Kun. Perliaus respubliką”, kaip 
šis miestelis ir apylinkės buvo pasivadinę, 
ir Vytauto Didžiojo paminklą, kurio, 
neįtikėtinai keista, komunistai nenugrio
vė ir ši graži vietelė nebuvo Leninu su
bjaurota.

1918 -1923 m. Perloja išgarsėjo šaulių 
- partizanų kautynėmis su rusais, vokie
čiais ir ypač lenkais. Miestas ėjęs iš rankų į 
rankas. Besikurianti Lietuva negalėjo 
perlojiečiams padėti, todėl jie, apsigynę 
nuo trigubų okupantų, pasivadino Perlo
jos Respublika. Vytauto Didžiojo pamink
las, tose kovose žuvusiems pagerbti, stovi 
kaip stovėjęs - aukštas, masyvus, iškil
mingas. Užrašas: “Vytaute Didysai, gyvas 
būsi, kol gyvas nors vienas lietuvis”. Čia 
Vytautas be žirgo man, tiesą sakant, įspū
dingiau atrodė, negu Vilniuj Gediminas
-------------■------------------------------ ——;—------ Prieš Druskininkus sustojomu užkąst
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jog čia atvykome kautis dėl aukso, o ne 
sidabro medalių“, - po paskutinės čem
pionato Čechove (Rusija) dvikovos sakė 
vienas Lietuvos rinktinės lyderių Artūras 
Jomantas.

Europos vicečempionais kartu su juo 
tapo šie Lietuvos krepšininkai: Modestas 
Šidlauskas, Rolandas Alijevas, Jonas 
Mačiulis, Mantas Kalnietis, Renaldas Sei- 

šalia žirgo ... Gal ir gerai, kad šalia. Yra 
tūkstančiai paminklų su karaliais ant žir
gų. Bet kažkaip norėtųsi, kad Gediminas 
nebūtų tokioj “nersiu j Nerį” pozoj. 
Girdėjau vilniečius juokaujant - Gedimi
nai, nešok!

Pakeliui ir istorinė Merkinė. Būtų 
nusikaltimas čia nesustoti. Taigi,

ŽVILGSNIS Į MERKINĘ
Jau iš tolo matėsi žalias, kūpsantis 

piliakalnio kūgis. Tiltukas per linksmai 
gurguliuojančią Štangę, ir atsidūrėm jo 
papėdėj. Piliakalnis neatrodė toks aukš
tas, kol nepradėjau lipti. Uždusau gero
kai, bet už tai, koks vaizdas nuo jo plokš
čios viršūnės! Nemuno ir Merkio vande
nys liejos vienas į kitą žybsėdami bangelių 
veidrodėliais, o aplink, kiek akys užmato, 
žali, žalesnį, žaliausi laukai ir giraitės. 
Sunku tikėt, kad šis rojaus kampelis jau 
nuo XIV a. buvo nuožmių kovų su neat
lyžtančiais kryžiuočiais laukas.

Nuo Merkinės ir Druskininkai netoli. 
Bet Lietuvoj viskas netoli. Jei nuo Vil
niaus iki Nidos yra 360 km, tai trumpesnis 
kelias, negu čikagiškiams į skautų stovyk
lą Rako miške!

Užsukom ir į “Girios Aido” trobelę, 
man tik Lietuvos vaizdų albumuose ma
tytą. Patrauklus “A” formos pastatas, tikras 
pasakų namelis “ant vištos kojos”. Visur 
daug lietuviškos ornamentikos, drožinių 
ir medžio skulptūrų; taip pat informacijos 
apie vietinę gamtą.

Už didžiulio lango įrengtas pavyzdinis 
miško sklypelis. Turbūt, kad būtų auten
tiškiau, čia uždaryta ir mažutė voverytė. 
Išputusi savo rudą uodegą lyg burę, 
kraipydama kutuotas ausytes, bėgiojo ji 
už stiklo sienos, ieškodama angos ištrūk
ti Pilkakailės, nutriušuodegės Čikagos 
voverės prieš ją būtų lyg “bag-ladies”. O ji 
tokia gražutė... tokia vargšytė... Nors imk ir 
išdaužk tą langą!

Iš Lietuvos Kūno kultūros ir sporto 
departamento generalinio direktoriaus 
pareigų pasitraukusį Vytą Nėnių laikinai 
pavaduos direktoriaus pavaduotojas Al
girdas Raslanas. Jis eis šias pareigas, kol 
bus paskirtas naujas departamento vado
vas. Manoma, jog tai įvyks ne anksčiau 
kaip rugsėjo mėnesį, pasibaigus atostogų 
sezonui, kai bus paskelbtas konkursas 
šioms pareigoms užimti.Vytas Nėnius ir 
toliau vadovaus sporto draugijai “Žalgiris”.

Kaip prisimena Australijos lietuviai, 
Algirdas Raslanas kelis kartus lankėsi 
Australijoje ir Sydnėjaus olimpinėse 
žaidynėse dalyvavo kaip Lietuvos delega
cijos vadovas.

Sprendimą palikti direktoriaus postą 
VNėnius priėmė po pokalbio su Ministru 
Pirmininku Algirdu Brazausku. Premjeras 
jo pareiškimą patenkino. Diena anksčiau 
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pa
skelbė, kad V. Nėnius, pernai pasirašęs įsa
kymą papildomai skirti lėšų sporto d-jai 

būtis, Mantas Ruikis, Tomas Jasiulionis, 
Martynas Mažeika, Laimonas Kisielius, 
Aurimas Truškauskas ir Juozas Rama
nauskas.

Nesėkmė finale Rimo Kurtinaičio tre
niruojamai komandai buvo antroji pir
menybėse, kuriose ekipa kovojo be NBA 
vasaros lygoje rungtyniavusių Martyno 
Andriuškevičiaus ir Lino Kleizos. Iki finalo 
Lietuvos krepšininkai dar buvo suklupę 
nieko nelėmusiose rungtynėse su latviais.

Čempionate Lietuvos krepšininkai iš
kovojo šešias pergales, viena svarbiausių jų 
pasiekta liepos 16 d. pusfinalyje - 67:66 

vienoj iš tų patraukliųjų pakelės užeigų 
vardu

“PASAGA”
Man ši užeiga atrodė geras pavyzdys, 

kaip Lietuvai prisiviliot daugiau turistų. 
Aplinka - ūkininko kiemas, pristatytas 
dailių, senoviško stiliaus trobelių. Kiek
viena jų su praktiška paskirtim: čia dide
lė pirtis, čia maži namukai ant ratų - per
nakvot svečiams ar vasarotojams. Visur 
gėlėmis marguoja darželiai, stovi baltai 
nudažytos vežėčios, įvairūs ūkio padar
gai. Už tvoros net raguota mama ožka su 
linksmučiais ožkiukais! O vaikams sū
pynės - lenta permesta per statinę. Susi
rask draugą, sėsk ir linguok! Ką mudvi su 
pusbrolio žmona ir padarėm, vaikystei 
prisiminti.

“Pasagos” vidus gana ištaigingas. Nors 
senojo stiliaus, bet nauji šviesaus medžio 
baldai ir sienos, ir laiptai. Bet mums ge
riausiai patiko užkandžiaut kieme. Čia 
staliukai iš didelių tikrų kelmų, kėdės iš 
mažesnių. O kad lietus neužlytų ar saulė 
nekepintų - šiaudinės pastogės su žirge
liais šelmenyse. Po tais žirgeliais sėdė
dami ir prisivalgėm, lengva spėti ko, aišku 
- Dzūkijos grybų, žaliuokių.

Išvažiuodama pasiėmiau spalvotą, 
nuotraukom išpuoštą, trimis kalbomis 
(lietuvių, anglų, lenkų) išrašytą “Pasagos” 
lankstinuką:../Pasaga” gali pasiūlyt... ko 
nerasit mieste... skanus maistas, kom
fortabili nakvynė... rusiškos pirties malo
numai...” Jei ne tas “komfortabilus” 
barbarizmas, žymėčiau “Pasagą” pen
kiomis žvaigždutėmis. Taip pat norėčiau 
žinoti, kuo malonesnė rusiška pirtis už 
lietuvišką?
ŽVILGSNIS Į DRUSKININKUS

Įvažiuojant į miestelį pagalvojau, kad 
štai savo gyvenime būsiu aplankius du 
druskos miestus: Austrijos Salzburg ir 
Lietuvos Druskininkus! Nuo seniausių 
laikų druska žmonijai brangiausias 
mineralas, todėl ir jos vardas miestams, esu 
tikra, buvo garbė.

“Žalgiris”, sukėlė interesų konfliktą. Anot 
etikos sargų, VNėnius, būdamas sporto d- 
jos “Žalgiris” prezidentas, nenusišalin
damas ir dalyvaudamas priimant sprendi
mus dėl lėšų šiai draugijai skyrimo pažeidė 
Viešųjų ir privačių interesų derinimo 
valstybinėje tarnyboje reikalavimus. □ 

įveiktas Izraelis. Bet šis sunkiai išplėštas 
laimėjimas kainavo per daug jėgų prieš 
mūšį su rusais.

- Ką sakėte žaidėjams po finalo - guo- 
dėte ar sveikinote iškovojus sidabrą? - 
paklausė „Lietuvos rytas“ R.Kurtinaičio.

- Padėkojau vyrams už pastangas ren
giantis čempionatui ir dalyvaujant jame. 
Norėjome pirmos vietos ir buvome netoli 
šio tikslo. Finale žaidimas nesusiklostė 
taip, kaip buvome suplanavę, nes nepavyko 
tritaškiai metimai - iš 29 pataikėme tiktai 
5. Pirmą kartą šiose pirmenybėse pralai
mėjome kovą ir dėl atšokusių kamuolių.

Lietuva, neturėdama savo druskos 
klodų, ją gabendavosi iš kitur. Jau VIII- XI 
a. didelis prekybos druska miestas buvęs 
vikingų valdomas Trasas. Spėjama, kad 
žodis “draska” kilęs iš to vardo. Sūrios 
versmės Druskininkuose buvę žinomos 
seniai, bet jų gydomąją galią suprato ir 
pelningai panaudojo tik XVIII a. ūkinin
kas Pranciškus Surmetis ir jo sūnus Be
nediktas.

1841 m. caro valdžia Druskininkuose 
įsteigė kurortą, kuris ilgą laiką buvęs gana 
garsus. Sūrios versmės gydė podagrą, 
virškinimo, nervų, širdies ligas. Čia sezo
no metu suplūsdavę kartais net iki 10,000 
svečių ir ligonių. Po 1945 m Druskininkai 
būdavę užpildyti rusais vasarotojais.

Dabar šis gražus kurortinis kampelis, 
pristatytas sanatorijų, bendrabučių, 
puošnių XIX a. stiliaus namų ir gydyklų, 
tuščias, tartum užmirštas. Staiga nebėra 
ligonių ir vasarotojų, o vietiniams gyven
tojams nebėra darbų... Sakoma, kad tik 
gudai čia vasaroja, suteikdami šiokį tokį 
uždarbį druskininkiečiams.

Kodėl taip? Atrodo, kad nežiūrint šio 
kurorto įrangų ir patogumų, nekalbant jau 
apie apylinkių grožį, Lietuvos turtingieji 
veržiasi poilsiauti į svečius kraštus. O gi jie 
galėtų sudaryt sąlygas Druskininkams 
klestėti!

Jau daug metų, kaip šis miestelis gar
sus ne tik savo gydyklomis, bet ir didžiojo 
Lietuvos genijaus čia įmintomis pėdomis. 
Taigi ir nusekėme jomis į M.K. Čiurlionio 
muziejų.

Tai keli kuklūs nameliai - senoviškos 
trobos. Pirmasis dabartinės sodybos, bet 
senojo stiliaus, jaukus, šviesus. Jame vyks
ta įvairūs su M. K. Čiurlioniu, jo muzika ir 
menu susiję renginiai, menininkų, muzikų 
susirinkimai; čia rodomi filmai skaidrės.

Kitos trobelės jau Čiurlionio laikų. Čia 
gyveno jo šeima, jis pats čia praleisdavo 
atostogas, grįžęs iš Varšuvos ar Leipcigo, 
kur tęsė muzikos studijas.

Tęsinys kitame IMP Nr.
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Politinės minties enciklopedija
nių straipsnių apie kinų, indų, islamo 
politinę mintį.

Knygą iš anglų kalbos išvertė Algirdas 
Degutis ir Elena Macevičiūtė. Knygos 
leidimą rėmė Atviros Lietuvos fondas.

Leidyklos “Mintis” pradžia siekia 
1945-uosius, kai ji buvo Valstybinė po
litinės ir mokslinės literatūros leidykla. 
“Minties” vardas leidyklai suteiktas 1964 
metais.

Po Nepriklausomybės atgavimo “Min
tis” buvo viena iš tuo metu egzistavusių 
penkių valstybinių Lietuvos leidyklų. Ji lei
do ne tik politinę, istorinę, sociologinę, 
filosofinę, teisės, medicinos ir kitą moks
linę literatūrą, knygas apie Lietuvos re
gionus ir gamtą, mitologiją, bet taip pat ir 
leidinius, reprezentavusius tuometinę 
Lietuvą užsienio skaitytojams bei grožinę 
literatūrą. □

(ELTA). Šįmet 60 metų veiklos su
kaktį pažyminti “Minties” leidykla išleido 
solidžią knygą “Politinės minties encik
lopedija”.

Pasaulinio garso leidybos namų “Black- 
well” (Oxford, Anglija) parengta “Politinės 
minties enciklopedija” - tai bene pats 
išsamiausias enciklopedinis žinynas, ap
žvelgiantis visą politikos istorijos ir teori
jos spektrą nuo Sokrato iki dabarties.

Anot leidėjų, politinės minties tyrėjui- 
ir profesionalui, ir mėgėjui - ši knyga bus 
patikimas vadovas po pagrindines idėjas ir 
doktrinas, darančias poveikį šiuolaikiniam 
pasauliui. Joje aptariamos svarbiausių 
praeities ir dabarties politinių teoretikų 
idėjos, taip pat istorinė politinės minties 
raida. Daugiausia medžiagos knygoje 
pateikta iš Vakarų politinės minties tra
dicijos, tačiau yra ir gana plačiu apžvalgi- 

JAV literatūros klasikui -100 metų
(ELTA). Kaip primena Čikagoje lei

džiamas dienraštis “Draugas”, literatūros 
pasaulis šįmet pažymi amerikiečių rašytojo 
Upton Sinclair romano “The Jungle” 
(“Džiunglės”), pasakojančio apie lietuvių 
šeimos gyvenimą ir darbą Čikagos sker
dyklose, sukūrimo šimtmetį.

Romane aprašytos prieš 100 metų bu
vusios nežmoniškos darbo sąlygos buvu
siose Čikagos skerdyklose ir atpasakotas 
lietuvių šeimos gyvenimas skerdyklų ra
jone. Knyga, sukėlusi iki tol negirdėtą sam
brūzdį ne tik Amerikoje, bet ir Europoje, 
dar tais pačiais metais buvo išversta į 36 
Europos kalbas

Prie išlikusių skerdyklų vartų - vienin
telio buvusių skerdyklų ženklo, neseniai 
buvo iškilmingai atidengta paminklinė 
lenta. Joje anglų kalba rašoma: “Upton 
Sinclair romane “Džiunglės”, išleistame 
1906 m, aprašytos pasibaisėtinos darbo 
sąlygos už šių skerdyklų vartų. Veikale 
atpasakota lietuvio emigranto Jurgio Rud- 
kaus kova už žmogiškumą sujaudino šalį, 
paspartino darbo sąjungų plėtrą ir pa
skatino Maisto ir vaistų švaros įstatymo 
priėmimą. Ši vieta įvardinta kaip litera
tūrinis paminklas”.

Tekstą pasirašė JAV Bibliotekų 
draugija, Illinois knygos centras, vi
suomeninės organizacijos, romano auto
riaus palikuonys ir Amerikos Lietuvių 
Taryba (ALT).

Pasak išeivijos kritiko ir vertėjo Alfonso 
Tyruolio, romanas “Džiunglės” yra garsiau
sias Upton Sinclair kūrinys. Darbo sąly
gas ir mėsos pramonę Čikagos skerdyklo
se rašytojas pavaizdavo su tokiu įtikinamu 
atvirumu ir vaizdų šiurpumu, kad tai tu
rėjo sukrėsti ne tik paprastus skaitytojus, 
bet ir aukšto rango politikus.

Pagrindinis romano veikėjas Jurgis 
Rudkus pirmaisiais praėjusio šimtmečio 
metais atvyko į Ameriką “laimės ieškoti” 
su dvylikos asmenų šeima. Dėl nepaprastai 
žiaurių darbo ir gyvenimo sąlygų per tre
jus metus dalis šios šeimos mirė, kiti nu
sirito į visuomenės dugną ir tik Jurgis išli
ko galutinai nepalaužtas.

Savo atsiminimuose ir autobiografijoje

Upton Sinclair (1878-1968) pasakoja, kas 
jį paskatino rašyti “Džiungles” ir kaip 
pagrindiniu veikėju jis pasirinkęs lietuvį. 
Baigęs Kolumbijos Universitetą New 
York’e, kaip laikraščio žurnalistas jis buvęs 
pakviestas aprašyti darbo sąlygas Čikagos 
skerdyklose.

1904 m. rudenį atvykęs į Čikagą, jis 
vakarais sėdėdavęs darbininkų namuose, 
klausydavęs jų istorijų ir jas užrašinė- 
davęs. Dienomis vaikščiodavęs po sker
dyklos teritoriją, savo akimis matęs to 
meto realybę, kalbėjęsis su įvairių sluoks
nių visuomenės atstovais ir po mėnesio 
jau turėjęs faktus straipsniui, tačiau su
manęs visa tai išdėstyti literatūrine forma. 
Atsitiktinai užklydęs j lietuviškas vestu
ves, čia atradęs prototipus savo busima
jam romanui. Iš kai kurių autoriaus užuo
minų galima spėti, kad naujieji imigrantai 
galėjo būti iš Dzūkijos ar Vilniaus krašto. 
Rašytojui nemažą įspūdį vestuvėse padarė 
lietuviškos dainos ir vienos iš jų - Antano 
Vienažindžio “Sudiev, kvietkeli tu bran
giausias” jis užrašė ištisą strofą.

Upton Sinclair savo romane paaiškina 
ir kaip keitėsi skerdyklose dirbusios etni
nės grupės. Čikagos skerdyklose pirmieji 
buvo įsitvirtinę vokiečiai, bet jie, uždarbiui 
sumažėjus, pasitraukę. Vėliau dirbę airiai 
po didžiojo streiko irgi pasitraukė, o į jų 
vietas stojo čekai, po to - lenkai, kuriuos 
išstūmė tūkstančiai lietuvių, o į šių vietas 
jau veržėsi slovakai

Tokiu pat žurnalistiniu faktų rinkimo 
metodu parašyti ir kiti Upton Sinclair ro
manai, kaip “The Metropolis” apie New 
Yorko gyvenimą, “Oil! ”, “Boston”, tačiau 
“The Jungle” realizmas liko nepralenktas.

Ketvirtojo dešimtmečio pradžioje ra
šytojui buvo numatyta Nobelio literatūros 
premija, kuri vis dėlto nebuvo paskirta. 
Rašytojo kandidatūra premijai buvo svars
tyta romanu “The Jungle”, tačiau šis kūri
nys vertintas ne tiek dėl literatūrinių aukš
tumų, kiek dėl socialinių negerovių iškė
limo.

1942 m. Upton Sinclair romanas 
“Dragon’s Teeth” apie nacizmo iškilimą 
pelnė autoriui garsiąją Pulitzer premiją. □

In memoriam
Valediction to 

Gediminas Steponas Patupis 
(1927.06.22 - 2005.07.12)

I know you would rather I spoke to you 
in Lithuanian. But I am speaking to more 
than you, and many who would not 
understand, to Dole or Pajauta who of 
course would understand and Rasa and 
Rimas who would also, but then also to 
many family and friends who would not. 
We all want to reflect on your life, your 
wordly travel Reflect and celebrate.

Gediminas (Steve to most) was bom the 
day after the summer solstice, June 22, in 
1927 in Panevėžys, a substantial town in 
North Eastern Lithuania. His father an ex- 
serviceman, NCO, of the Great War, his 
mother equally middleclass, and both 
joined in a good business, a, or perhaps the, 
bakery in town. There were five children of 
whom one died in infancy. Gediminas was 
in the very middle, and in many ways the 
cheekiest and wildest, but only in the best 
sense. Vytautas, aka Vicka and Victor is 
the eldest, and at the moment visiting in 
Lithuania.

There is a memorial service in Panevėžis 
for you, I believe, today. But of course you 
know. Vicka and Aldona, your sister Vanda, 
your young brother Kazys, their families, 
many of your old friends from school, 
perhaps also military, are there, also 
reflecting on your life, and mourning your 
passing.

You did reach a respectable age. But 
still, you died young, left us saddened and 
grieving. Paricularty Pajauta and Rasa, and 
Rimas. Also Vanda, Vicka and Kazys. 
Collective sympathies of all others of us go 
to your closest, Pajauta, Rasa, Rimas, 
Vicka, Vanda, Kazys.

Gediminas was thirteen when the Red 
Army rode and rolled into Lithuania in 
1940, still at Panevėžys High School He 
was a bright spark, brilliant in school work 
and leader in schoolboy pranks. He 
completed as an exceptionally early 
finisher in 1943 or 1944. He joined 
General Plechavičius’s Lithuanian Defence 
Force. That force dissolved itself overnight 
when Germans in a doublecross attempted 
to put it under German command. Rather 
than be caught as a deserter, Gediminas 
found refuge in another military unit, an 
auxiliary of the German Luftwaffe. With 
that he got to the West, eventually serving 
as a civilian helper of US forces, and in 
1948 coming to Australia, one of the first 
post-war Balts to come here.

His youthful experience of military - 
he was in at least one pitched battle of tanks, 
machineguns, crossfire, the lot, and 
survived it unscathed - that left an enduring 
interest in him in twentieth - century 
military history. Gediminas/Steve was 
always an avid reader, of the press, but 
realty of anything factual humorous and 
political, foremost of war history. He 
became a veritable encyclopedia on battles 
and battlefields, tactics, strategy and 
commanders, be they Rommel or Kesselring, 
Patton or Eisenhower, Montgomery or 
Zhukov - Gediminas knew it, maybe not 
ah, but close.

But of course that was only an avocation. 

Gediminas was serious about life and work, 
about getting things done and getting on. 
He married one day before his twentyfifth 
birthday, obviously having in his life’s plan 
that he be a married man at twenty-five. He 
married Pajauta Andriekutė, then nineteen. 
No doubt, it was love. But also a judgement 
of her worth as a capable and industrious 
helpmate. Gediminas was willing to work 
hard, but was never averse to asking others 
to help in the lifting. Help lift she did. She 
also helped to save some of the coins from 
rolling out of their coffers, and accumulate 
the starter assets needed for further and 
greater liftings. Steve himself was good at 
earning, but also good at spending, and 
generous to a fault, deriving pleasure from 
giving, helping, supporting Lithuanian 
causes, family at home, visitors from there. 
Generosity of heart and hand - a most 
laudable and endearing trait, but not asset
building.

However the Patupis managed to build 
assets by a succession of enterprises. 
Smallgoods and delicatessen in Adelaide, 
also taxi driving, then interstate road 
hauling, and finally, the last forty years, the 
Road House and Motor Hotel at Eucla. 
Eucla is the crowning glory on your now 
resting head, Gedai

Gediminas is known as Steve in the 
Nullarbor, as Mr Steve for those who work 
for him He is or was the lord of Eucla, by 
now a township with Patupis Road as its 
main street. Steve came to be a true, almost 
blue Nullarbor character himself. 
Humorous and witty, respected and loved 
by all staff and casuals, even the police. 
Enjoyed the company and yams of many 
other characters, rabbit trappers, 
bushwhackers and eccentrics.

Gediminas was big in spirit, sometimes 
excessive with spirits, but that only in 
younger days, abusive to his body - like 
with nicotine - but never to his mind which 
was ever clear as a bell and always able to 
see the funny side of things. He was a loyal 
person. Loyal to his roots, to his tribe, and 
I daresay to his adopted country. Perhaps 
not a strong believer, but most respectftil 
of belief and tradition. He erected a cross 
on the bluff at Eucla, visible from afar, and 
dedicated to all travellers, irrespective of 
their beliefs or lack of them

His end came rather fast. Last week he 
was still tipping football winners, and was 
happy on Friday that he had correctly tipped 
both the Dockers and Eagles. But he 
foresaw also his end, and we can be sure 
that his thoughts were equally in Lithuania, 
and maybe feeling that he was going to join 
his forebears, or go where his forebears had 
gone. More recently Christians and maybe 
also the older pagans, perhaps even Grand 
Duke Gediminas, the founder of Vilnius, 
after whom Steve was actually named.

Putting it in Lithuanian, I say to him: 
Gediminai, sudiev. Tu jau ten, kur mes 

visi nueisim, kur negęstanti Šviesa, kur 
nesibaigianti tiesa, kur ramybė arniina.

Zigmas Budrikis,
2005.07.15

A'frA Antuanui Stasiūnaičiui
mirus, skausmo valandose nuoširdžiai užjaučiame žmoną Angelę, brolius 

Juozą, Vytautą, artimuosius, draugus ir kartu liūdime.
Sydnėjaus choras “Daina”

Pagerbiant

AA Antano Stasiūnaičio
atminimą, aukojame “Mūsų Pastogei” $50.

Juta ir Viktoras Šliteriai
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Tickets On Sale!
12/08/2005 & 14/08/2005 
Sydney Entertainment Centre 
International Basketball at its Best!

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.Iitbuanianclub.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.

Schedule:
Date: 12/08/2005
18:15 China VS Lithuania
20:30 Australia VS New Zealand
Date: 14/08/2005
15;00 Lithuania VS New Zealand 
17:15 China VS Australia

Tickets Hotline
Ticketmaster 7:136100 
Special Group Discount 
Contact: Dita Svaldenytc 
Number: (02) 9708 1414 
lictuva(a optusnct.com.au

Primename Klubo nariams, 
kad jau atėjo laikas susimokėti nario mokestį. 
Pagal valdžios įstatymus, Klubo nariai, nesumo
kėję mokesčio iki liepos 31 dienos, pra
randa Klubo narystę.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Competition format and schedule

Tuesday, 9 August - Challenge
Stadium, Perth

6.00 pm New Zealand v China
8.00 pm Australia v Lithuania

Wednesday, 10 August - Challenge
Stadium, Perth

6.00 pm New Zealand v Lithuania
8.00 pm Australia v China

Valstybės Šventė Canberroje
Valstybės Šventės minėjimas Canberroje įvyks sekmadienį, liepos 31 d.

Canberra Club, Civic, 1 vai. p. p.
Paskaitą skaitys svečias iš Sydnėjaus Algis Bučinskas.
Meninę dalį išpildys solistės iš Melboumo -
Rita Mačiulaitienė ir Birutė Kymantienė.
Taip pat pasirodys mūsų vietinė poetė Laima Žilinskienė.
Seks tradiciniai pietūs, dėl kurių prašome iki liepos 26 d. užsiregistruoti pas 

Barbarą Šilinis tek: 6288 6283.
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Friday, 12 August - Sydney 
Entertainment Centre

6.15 pm China v Lithuania
8.30 pm Australia v New Zealand 

Sunday, 14 August - Sydney 
Entertainment Centre

3.00 pm New Zealand v Lithuania
5.15 pm Australia v China

Kviečia ir 
lietuvius 

menininkus
Neseniai Sydnėjuje, Bondi Beach 

(99-103 Curlewis Street) duris atidarė 
nauja Hrt foment Gallery.

Galerijos savininkė - ukrainiečių 
kilmės Irina Markovsky (žiūr. nuo
traukoje kairėje, kur ji prie savo tapyto 
paveikslo). Kaip sakė Irina, j savo ga
leriją pardavimui ji mielai priims ir 
lietuvių menininkų darbus.

Suinteresuotieji gali kreiptis:
tek (02) 9365 4999; mob.:0411695 089 
fax: (02) 9365 2299;
e-mail: irina@tpg.com.au
Web: www.inna.id.au

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

“MUSU Pastogė”: Skelbimai, užuojautos ir pan. priimami 
ne vėliau pirmadienio 10 vai. ryto.

(Po pietų laikraštis perduodamas spaustuvei)
Deadline for ads - Monday 10 a.m.

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 an. - 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 ajn. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:...... Victoria and Tasmania.................................................................
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul-General
56 Somers Street Tel.: (03) 9819 5515
Burwood, VIC 3125 Fax: (03) 9808 8300
Hours of Business: Fridays: 9.00 a.m. — 5.00 pan. 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@bigpond.com 

Tinklapis: wwwiusersJ>igpond.coni/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 - neapmokamL

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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