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Svečiuose ukrainiečių jubiliejuje JAV Atstovų Rūmai ragina Rusiją 
atsiprašyti

Liepos 21 dieną Sydnėjuje iškilmingai paminėtas Ukrainiečių Moterų Judėjimo 
gyvavimo jubiliejus -120 metų. Jubiliejinėje šventėje dalyvavo ir atstovai iš Lietuvių 
Bendruomenės. Nuotraukoje prie tautodailės parodėlės iš kairės: LR Garbės gene
ralinis konsulas Sydnėjuje Viktoras Šliteris su žmona Juta, Sydnėjaus Lietuvių Moterų 
Socialinės Globos Draugijos narė Martina Reisgienė ir ukrainietė menininkė Nina 
Balijen. Plačiau apie renginį skaitykite “Mūsų Pastogės” psl. 3.

££££ Lietuvos įvykių apžvalga

JAV Kongreso Atstovų Rūmai liepos 
22 d. priėmė rezoliuciją, raginančią Ru
siją atsiprašyti už Baltijos šalių okupa
ciją. Rusijos valdžiai pripažinus okupa
ciją, sustiprėtų minėtų tautų gera valia ir 
regioninis saugumas, pažymima rezoliu
cijoje.

Rezoliucija priimta šiomis dienomis 
minint 65-ąsias Baltijos šalių okupacijos 
nepripažinimo politikos metines. 1940-ųjų 
liepos 23 dieną JAV valstybės sekreto
riaus pavaduotojas Sumner Welles perskai
tė pareiškimą, kuriame deklaravo, jog 
JAV nepripažįsta Sovietų Sąjungos įvyk
dytos Baltijos šalių okupacijos. Šia proga 
Lietuvos užsienio reikalų ministras An
tanas Valionis nusiuntė JAV valstybės 
sekretorei Condoleezzai Rice laišką, kuria
me dėkoja už šią nepripažinimo politiką.

JAV Kongreso aukštieji rūmai - Sena
tas - minėtajai rezoliucijai pritarė gegu
žės viduryje. Dabar abeji Kongreso rūmai 
aiškiai išreiškė JAV poziciją Lietuvai ypač 
svarbiu klausimu.

Rezoliucijoje teigiama, kad Rusijos 
Federacijos vyriausybė turi aiškiai ir 
vienareikšmiškai pripažinti ir pasmerkti 
Sovietų Sąjungos 1940-1991 metais ne
teisėtai vykdytą Baltijos šalių - Estijos, 

Latvijos ir Lietuvos - okupaciją ir aneksiją.
Dokumente akcentuojama, kad 1939 m 

stalininės SSRS ir hitlerinės Vokietijos 
pasirašytą Molotovo-Ribbentropo paktą 
ir slaptuosius jo protokolus, nulėmusius 
Baltijos šalių okupaciją, pasmerkė pačios 
buvusios SSRS Liaudies deputatų suva
žiavimas. Dokumento preambulėje pažy
mima, kad Baltijos šalys j SSRS sudėtį bu
vo inkorporuotos prieš suverenią šių tau
tų valią, JAV keletą dešimtmečių nuosek
liai nepripažino Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
aneksijos, sovietų okupacija atnešė Balti
jos tautoms daugybę kančių, jų gyventojai 
buvo masiškai žudomi ir deportuojami j 
Sibirą, pavergtos tautos drąsiai su ginklu 
rankoje ir politinėmis priemonėmis prie
šinosi sovietinei agresijai.

Rusijos pozicija šiuo klausimu kol kas 
nesikeičia, Kremliui atsisakant pripažinti 
Baltijos šalių sovietinės okupacijos faktą.

Manoma, jog Rusijos nenorą pripa
žinti istorinius faktus lemia baimė, kad 
tokiu atveju jai teks pripažinti pagrįstais 
buvusių okupuotų šalių reikalavimus 
kompensuoti okupacijos žalą. Lietuva to
kią žalą įvertino 80-čia milijardų litų, bet 
Maskva atsisakė derėtis dėl žalos atly
ginimo. BNS

Jūros šventė 
Klaipėdoje
Liepos 22-24 

dienomis Klaipė
doje vyko 46-osios 
Jūros dienos. Jū
ros šventė, tapusi 
visos Lietuvos 
švente, šiemet jau 
užsidėjo ir tarp

tautinės šventės atspalvį. Miesto atvirumą 
visur simbolizavo burės. Dar šventėms ne
prasidėjus, Klaipėdoje vienu metu lankėsi 
trys tarptautiniai turistiniai laivai, kurie į 
Klaipėdą užsuka gan dažnai Be pertraukos 
j uostą slinko įvairaus tipo ir dydžio buri
niai laivai - tai tarptautinės “NORD/LB 
Baltic Sprint Cup” regatos jachtos. Jos už
kimšo visas prieplaukas, ypač Danės upę, 
kur^)irmą kartą Lietuvoje vyko mažųjų 
laivų paroda “Baltic Boat Show - 2005”.

Šventei pasiruošimo laikotarpis buvo 
nedėkingas-pliaupė nenustojantis lietus, 
o sinoptikų prognozės žadėjo panašių die
nų. Pagrindinis šventės organizatorius 
Remigijus Mockus įsitikinęs, jog šventės 
sėkmė priklauso ne tiek nuo gražaus oro, 
kiek nuo geros organizacijos. Jis numatė 
pokyčiams alternatyvias galimybes. Šven
tės atidarymo vakarą oras praskaidrėjo ir 
daugiau nei šimtas renginių prasidėjo.

Jūros šventė savo pradžią ir pabaigą 
pirmą kartą savo istorijoje skelbė įspūdin
gais fejerverkais. Šeštadienio (liepos 23 d.) 
vidurdienį į Baltijos jūrą nuleisti vainikų 
žuvusiems jūrininkams išplaukė trisdešim
ties laivų flotilė. Prie jų prisijungė į uostą 
atplaukę istoriniai burlaiviai iš įvairių ša
lių. Klaipėdos senamiestyje, o ypač tarptau
tinių Kruizinių laivų terminale ir Teatro 

aikštėje, kur vyko renginiai, bangavo žmo
nių jūra. Iš visų miesto pusių iki vėlyvos 
nakties aidėjo muzikos, teatralų ir prekei
vių garsai. Reikia nepamiršti ir pilnų salių, 
kur vyko įvairūs renginiai.

Danės upės pakrantėse įsikūrė iš visos 
Lietuvos suvažiavę daugiau kaip 400 tau
todailininkų. Savo dirbinius atvežė meis
trai iš Latvijos. Estijos, Baltarusijos. Gat
vėse dirbę dailininkai dirbo išsijuosę. Vie
nas pagirtinas teigė per dieną nupiešęs net 
500 šaržų.

Skaičiavimai rodo, jog Klaipėdos Jūros 
dienas aplankė apie 200,000 svečių. Jų 
tarpe kur kas daugiau užsieniečių negu 
ankstyvesniais metais. Klaipėdos mieste 
gyvena apie 250,000 žmonių, tad į Jūros 
dienų renginius apsilankė ne mažiau kaip 
400,000žmonių. Nenuostabu tad, kad klai
pėdiečiai sako, jog šios Jūros dienos buvo 
pačios įdomiausios (patenkino įvairius po
mėgius), švariausios (neliko sudaužytų 
stiklų) ir gražiausios (nebuvo girtų žmo
nių). Šiaurės Vokietijos Rostock miesto 
dienraštis aprašė regatos “Baltic Sail” prem
jerą Klaipėdoje Jūros šventės metu. Teigia
mai pasisakė ir kitų šalių žiniasklaida.

Linas Linkevičius - Lietuvos 
atstovas NATO

Prezidentas Valdas Adamkus nuo rug
pjūčio 1 dienos atšaukė Gintę Damušis iš 
Lietuvos nepaprastosios ir įgaliotosios am
basadorės, Lietuvos nuolatinės atstovės 
Šiaurės Atlanto Taryboje pareigų. Nuo rug
pjūčio 2 dienos į šias pareigas Prezidentas 
paskyrė Liną Linkevičių.

Panašias pareigas Linas Linkevičius yra 
ėjęs 1997 - 2000 metais, Lietuvai dar neį
stojus į NATO. Nuo 2000 iki 2004 m. L.

Nukelta į 2 psl.

Pavojus Lietuvos energetikai
(ELTA). Rusijos naudojimasis energeti

kos ištekliais siekiant daryti įtaką politi
kai Baltijos šalyse išaugo iki 1990-ųjų ly
gio, ir priklausomybės iššūkiai Baltijos 
šalims dabar jie didesni, neiyra buvę kada 
nors anksčiau.

Tokias mintis tarptautiniame semina
re apie Lietuvos energetinę priklauso
mybę nuo Rusijos dėstė buvęs JAV am
basadorius Lietuvoje Keith Smith.

Jis teigė, kad Lietuvos situacija su
dėtinga, nes Lietuvai teko dirbti su “Jukos” 
- modernia, į pelną orientuota ir nepoli
tizuota Rusijos kompanija, dabar beveik 
galutinai sužlugdyta šalies valdžios. “Su 
“Jukos” dirbusios šalys dabar paliktos 
svarstyti, kaip reaguoti į Kremliaus pa
stangas perimti “Jukos” užsienyje turėto 
turto, tokio kaip “Mažeikių nafta”, 
kontrolę”, - sakė jis.

Jo nuomone, tai kad “Jukos” turto 
konfiskavimas ir Rusijos energetikos sek
toriaus centralizacija vyksta tuo pat metu, 
kaip ir didėjanti nacionalizmo banga Ru
sijoje, nėra sutapimas.

“Augančios nacionalizmo išraiškos 
tarp jaunų Rusijos grupių ypač kelia 
nerimą, juolab manoma, kad didžiausia 
finansinės paramos dalis jiems ateina iš 
valstybinių Rusijos energetikos kompa
nijų”, - sakė Keitb Smith.

Jis perspėjo apie pavojingą “kokteilį”, 
susidariusį Lietuvos energetikos sekto
riuje dėl to, kad Rusija yra vienintelė naftos 
ir dujų importuotoja į šalį ir monopolinin
ke energetikos infrastruktūros ir rinkos 
srityje. To keliami pavojai tik didėja, nes 
energetinių išteklių suvartojimas Baltijos 

šalyse kasmet didėja maždaug trečdaliu 
bendrojo vidaus produkto (BVP) augimo 
dydžio. “Tuo pat metu Rusija susitarė pirk
ti visus eksportui skirtus Turkmenistano 
dujų išteklius iki 2007-ųjų dvigubai pi
giau, nei parduoda savo pačios dujas 
Vakarams. Tai Centrinės Europos šalims 
paliks mažiau galimybių įsigyti dujų ne iš 
Rusijos šaltinio ir dar padidins ekonomi
nę ir politinę “Gazprom” įtaką”, - vardino 
Keith Smith.

Jis ir ES politiką įvertino kaip ne 
mažinančią, o dar labiau didinančią grės
mes Lietuvai ir panašioje padėtyje atsi- 
dūrusioms šalims. “Griežtesni ES aplin
kosaugos standartai privers Baltijos šalis 
imtis priemonių, kurios tik padidins jų 
energetinę priklausomybę”, - pažymėjo 
Keith Smith. Atominės elektrinės užda
rymas, perėjimas nuo dujų, anglių ir kito 
kuro prie dujų, kitos priemonės padi
dins energetinių išteklių importo porei
kį, taip suteikiant Rusijai didesnę politi
nę įtaką regione.

Keith Smith šiuo metu yra JAV Euro
pos programos Strateginių ir tarptautinių 
reikalų centre vyresnysis narys. Prieš tai 
jis dirbo šio centro Rusijos ir Eurazijos 
programos patarėju. 2000 - 2002 metais 
Keith Smith buvo tarptautinis energetikos 
klausimų konsultantas. 2002 - 2004 metais 
parašė po monografiją: pirmąją - apie Ru
sijos ir Baltijos šalių santykius, antroji va
dinosi “Rusijos energetikos politika Bal
tijos šalyse, Lenkijoje ir Ukrainoje”. Iki 
2000 metų Keith Smith dirbo Amerikos 
amba-sadoriumi Vengrijoje, Norvegijoje, 
Estijoje ir Lietuvoje. □
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Vytautas 
Patašius

♦ Indijos did
miestis Mumbai 
(Bombėjus) ir visa 
sritis kenčia nuo 
musono sukeltų 
liūčių, pačių di
džiausių miesto 
istorijoje. Vien lie
pos 26 d. mieste 
užregistruotas be
veik vienas metras 

kritulių. Dalis miesto apsemta. Nuo potvy
nių ir purvo griūčių per keletą dienų žu
vo apie 1000 žmonių.
♦ Liepos 26 d. Australijos užsienio rei
kalų ministras Alexander Downer prane
šė, kad Australija pirmą kartą yra pakvies
ta dalyvauti Rytų Azijos viršūnių konfe
rencijoje. Pakvietimas gautas po to, kai 
Australija pakeitė savo ligšiolinį nusista
tymą ir sutiko prisidėti prie Pietryčių Azi
jos nepuolimo paketo. Liepos 27 d. A. 
Downer atvyko konferencijai į Laos sosti
nę Vientianą.
♦ Liepos 27 d. NSW valstijos premjeras 
Bob Carr spaudos atstovams pareiškė, kad 
nuo rugpjūčio 3 dienos jis pasitrauks iš 
vyriausybės. 10 metų išbuvęs valstijos 
premjeru, jis galės pailsėti nuo politikos ir 
pasidžiaugti šeimyniniu gyvenimu. Bob 
Carr įpėdiniu NSW premjero pareigose 
darbiečių partijos dešiniojo sparno frak
cija parinko dabartinį sveikatos ministrą 
Morris Iemma. Naujasis premjeras yra 
italų kilmės ir atstovauja Lakembos elek
toratui NSW Parlamente.
♦ Liepos 27 d. iš Cape Canaveral Flori
doje skrydžiui pakilo grįžtamoji raketa 
(shuttle) “Discovery”. Tai pirmas tokios 
raketos skrydis po raketos “Columbia” tra
giško žuvimo 2003 metais. Vienas iš rake
tos astronautų yra australas dr. Andy Tho
mas. Raketai kylant, atskilo ir nukrito 4

Trumpai iš visur
cm ilgio izoliacinės plytelės dalis. Pana
šus įvykis 2003 metais buvo raketos 
“Columbia” užsidegimo grįžtant priežas
timi. Liepos 28 d. atvykusi į tarptautinę 
erdvės stotį orbitoje, grįžtamosios rake
tos įgula sutaisė raketos izoliacinėje 
dangoje atsiradusius plyšius.
♦ Liepos 27 d. Britų policija Birmingham 
mieste suėmė iš Somalijos kilusį Yasin 
Hassan Omar, kuris buvo atpažintas kaip 
vienas iš teroristų, nesėkmingai bandžiusių 
susisprogdinti Londone liepos 21 d.
♦ Liepos 28 d. Airių Respublikonų 
Armija (IRA) (šiaurės Airijos pogrindinė 
organizacija) visiems savo padaliniams 
įsakė nusiginkluoti, galiausiai įgyvendinant 
1998 m. Didžiojo Penktadienio susitarimą 
su Didž. Britanijos vyriausybe. Pagal IRA 
vadovybės pareiškimą, nuo dabar šios 
organizacijos veikla bus grynai politinio 
ir demokratinio pobūdžio.
♦ Liepos 29 d. Britų policija Londone, 
Notting Hill priemiestyje, suėmė dar du 
liepos 21 d. teroristus. Ketvirtasis tero
ristas, irgi kilęs iš Somalijos, tą pačią die
ną buvo italų policijos suimtas Romoje. 
Jis buvo susektas, kai naudojo mobilų 
telefoną susisiekti su giminėmis. Didž. 
Britanijoje liepos 21 d. teroristų grupės 
nariai visi turėjo ryšius su Rytų Afrika 
(Somalija ir Eritrėja), skirtingai nuo lie
pos 7 d. savižudžių, kurių ryšiai bazavosi 
Pakistanu.
♦ Liepos 29 d. Pakistano policija suėmė 
virš 200 musulmonų pamokslininkų, kurie 
kaltinami per penktadienio pamaldas savo 
pamoksluose kurstę maldininkus prieš 
kitatikius ir prieš Vakarus. Pakistano prezi
dentas Pervez Musharraf įsakė, kad Pa
kistano musulmonų seminarijos pašalintų 
visus užsieniečius moksleivius, turinčius 
dvigubas pilietybes. Numatoma užsienie
čius ištemti į jų kilmės kraštus. □

Uspaskich’o Darbo partija lieka 
valdančiojoje koalicijoje

(ELTA). Darbo partija, nepaisant kai 
kurių jos lyderių viešų kalbų apie augan
čią įtampą koalicijoje, lieka valdančiojoje 
daugumoje. Taip žurnalistams teigė po 
atostogų gimtojoje Rusijoje grįžęs “dar
biečių” lyderis, buvęs ūkio ministras ir 
Seimo narys Viktor Uspaskich.

Pasak jo, šiuo metu nėra pakankamai 
argumentų trauktis iš koalicijos. Politikas 
patikino, kad “darbiečiai” į valdančiosios 
daugumos partnerius “žiūri be nuoskaudų”.

Jo teigimu, partijos prezidiumo posė
dyje buvo diskutuojama, ar nereikėtų pa
siūlyti partijos tarybai apsvarstyti toles
nio darbo valdančiojoje daugumoje, tačiau 
šių planų buvo atsisakyta.

Praėjusią savaitę kai kurie Darbo par
tijos lyderiai viešai pripažino, kad koali
cijoje tvyro įtampa. Seimo Darbo partijos 
frakcijos seniūnė Loreta Graužinienė at
sakomybę dėl susidariusios situacijos bu
vo linkusi suversti A Brazausko socialde
mokratams, kurie esą elgiasi neetiškai,

Leidinys apie tremties vietas
(ELTA). Knygynuose pasirodė leidi

nys apie Lietuvos gyventojų tremties ir 
kalinimo vietų įamžinimą - Rimvydo 
Racėno knyga “Paminklai Lietuvos 
gyventojų tremties ir kalinimo vietose”.

Lietuvių, rusų ir anglų kalbomis išleis
tame leidinyje gausu iliustruotų pamink
lų iš Komijos, Krasnojarsko, Altajaus 
krašto, Tadžikijos, Buriatuos, Kolymos ir 
Kazachstano lagerių.

Tremties ir kalinimo vietose pastatyti 
paminklai, autoriaus teigimu, - tai visos 
tautos valios išraiška siekiant įtvirtinti 
istorinę atmintį, parodyti praradimų ma
stą ir savotiškai pareikšti protestą prieš 
patirtą skriaudą ir pažeminimą.

Pasak autoriaus, lietuviai, palyginti su 

viešai viliodami kai kuriuos “darbiečius” 
prisijungti prie jų. Todėl ji paragino kole
gas apsispręsti, ar verta likti valdančio
joje daugumoje.

Seimo vicepirmininkas ir Darbo partijos 
pirmininko pavaduotojas Viktoras Mun- 
tianas taip pat išreiškė nepasitenkinimą 
santykiais tarp valdančiąją daugumą 
sudarančių partijų. Mat joms esą trūksta 
sąveikos priimant sprendimus.

Anot V. Uspaskich’o, nuo rudens Darbo 
partija ketina organizuoti turą per visą 
Lietuvą. Šiuose susitikimuose rinkėjams 
žadama pristatyti jau nuveiktus ir pla
nuojamus darbus. “Manome, kad ne visada 
objektyvi informacija pasiekia mūsų par
tiečius ir rinkėjus”, - tokio turo priežastis 
aiškino jis.

Kaip skelbiama Darbo partijos inter
neto svetainėje, šiuo metu jai priklauso 
13,800 narių.

Seime šiai politinei jėgai atstovauja 39 
parlamentarai □ 

kitomis nukentėjusiomis tautomis, pasta
tė daugiausiai simbolinių paminklų trem
ties ir kalinimo vietoms pažymėti Ypač 
daug jų iškilo Atgimimo pradžioje, 1989- 
1992 metais. Tuo laiku iš Sibiro platybių į 
Lietuvą buvo pargabenta nemažai miru
siųjų palaikų.

Pavienės buvusių tremtinių grupės 
paminklus paprastai statė spontaniškai 
savo iniciatyva. Lėšų kelionėms ir pamink
lų statybai aukojo privatūs asmenys arba 
jų buvo ieškoma įvairiose įmonėse. Tik 
vėliau keleto paminklų statymą parėmė 
Lietuvos valstybė.

Istorikų duomenimis, nuo 1940 m. iki 
1953 m. iš Lietuvos buvo ištremta beveik 
127,000 ir įkalinta per 152,000 žmoniųū

Lietuvos įvykių apžvalga Vilnius tapo esperantininkų sostine
Atkelta iš 1 psl.
Linkevičius buvo Krašto apsaugos minis
tru. Praėjusių metų rudenį jį pakeitė social
demokratas Gediminas Kirkilas, o Linas 
Linkevičius buvo paskirtas Užsienio reika
lų ministerijos ambasadoriumi ypatin
giems reikalams.

Prezidentas išklausė žmonių 
nuoskaudas

Liepos 26 d. Prezidentas Valdas Adam
kus su ponia Alma lankėsi Varėnos rajone, 
kur išklausė ne tik pareigūnų pranešimus, 
bet ir vietinių žmonių skundus. Žmonės ten 
būriais laukė Prezidento, kad galėtų išsa
kyti jam savo nuoskriaudas. Dažniausi nu
siskundimai - jiems priklausančios, bet 
negrąžintos žemės.

“Per dešimtį metų aš jau 66 kartus lan
kiausi šioje įstaigoje (suprask žemėtvarko
je) dėl nuosavybės atstatymo ir nė karto ne
išgirdau nieko konkretaus”, - skundėsi Me- 
lioniškio kaimo moteris. “Ateini pavasarį, 
išgirsti, kad reikalai pajudės rudenį. Ateini 
rudenį - tau pataria laukti pavasario”. Mo
teriškę parėmė buvę tremtiniai.

Prezidentui buvo skaudu klausytis 
tokių nusiskundimų po 14 nepriklausomy
bės metų. Dar skaudžiau ir apmaudžiau 
buvo Prezidentui, kai žmonės teigė, jog 
šiandien Lietuvoje nebėra kam pasiskųsti, 
jog anksčiau (suprask sovietmečiu) buvo 
galima nueiti pas kokį nors sekretorių ir 
rasti užtarimą. “Žemės nuosavybės atkū
rimas, žemės reforma Lietuvoje yra gy
vybiškai svarbus klausimas. Kol nebus 
grąžinta nuosavybė, tol negalėsime užtik
rinti tolesnės ekonominės plėtros, sudo
minti investuotojus”, - pažymėjo Preziden
----------------------------------------------------------- da,EITA,BNS,IXdTICir“Bemanlinai”.
Mūsų, PastogėHr,- 3Q, 2PQ5,08.Q3, pčj.,2

tas ir ragino žemėtvarkininkus parodyti 
daugiau lankstumo, padedant gyventojams 
susigrąžinti nekilnojamą turtą.

Branduolinio reaktoriaus 
statybos galimybė

Liepos 25 d. Prezidentas Valdas Adam
kus priėmė Prancūzijos energetikos įmo
nių grupės “The French Areva” preziden
tę Anne Lauvergeon, su kuria aptarė pa
saulio energetikos padėtį, o taip pat ir Lie
tuvos energetikos ateitį.

Po susitikimo su Prezidentu Anne Lau
vergeon kalbėjosi ir su belaukiančiais žur
nalistais. “Jei Lietuva priimtų sprendimą 
statyti naują branduolinę jėgainę, tai ma
nau, kad tarptautiniai investuotojai susido
mėtų šiuo projektu. Bet tam, kad šis pro
jektas virstų realybe, reikia, kad būtų su
kurta tam tikra finansinė grupė, kuri api
brėžtų tam tikrus finansinius aspektus, ir 
kad būtų labai aiškus politinis aspektas”.

Prezidento patarėjas Nerijus Udrėnas 
aiškino, jog Prancūzijos koncerno vadovė 
minėjo, kad padėtis energetikos rinkoje 
sparčiai kinta - tai ypač akivaizdu Kini
joje, JAV ir ES. Suomija šiuo metu nu
sprendė statyti penktą ir planuoja statyti 
šeštą branduolinius reaktorius. Siūlyta, kad 
visoms trims Baltijos šalims būtų pravartu 
planuoti energetikos poreikius.

Akademikas Jurgis Vilimas mano, jog 
naujo reaktoriaus statybą galėtų būti svars
toma, kai tam atsirastų poreikis, bet 2009 
metais galutinai sustabdžius Ignalinos ato
minę elektrinę, tokio poreikio tikrai dar 
nebus ir elektra iš bet kurio kito Lietuvai 
prieinamo šaltinio būtų daug pigesnė. 
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau-

(ELTA). Sekmadienį, liepos 24 dieną, 
Vilniaus “Siemens arenoje” iškilmingai 
pradėtas 90-asis Pasaulio esperantininkų 
kongresas, šįmet skiriamas pirmojo espe
rantininkų kongreso šimtmečiui.

Jubiliejiniame kongrese dalyvauja apie 
2,500 esperanto kalbos puoselėtojų iš 
daugiau kaip 60 šalių visuose pasaulio 
žemynuose.

Užsienio reikalų ministras Antanas 
Valionis Pasaulio esperantininkų kongre
so dalyviams perskaitė Prezidento Valdo 
Adamkaus sveikinimą. Prezidentas pabrė
žė, kad Lietuva - tinkamiausia vieta jubi
liejiniam kongresui, mat čia esperanto 
kalbos kūrėjas Liudvikas Zamenhofas 
baigęs rašyti pirmąjį šios kalbos vadovėlį 
ir puoselėjęs svajonę esperanto kalba 
suvienyti viso pasaulio žmones.

Savaitę truksiančio jubiliejinio kongre
so pagrindinė tema - “Pasauliniai esperan
tininkų kongresai: 100 tarptautinio ir 
tarpkultūrinio bendravimo metų”. Šieme
tinis pasaulio esperantininkų forumas 
Vilniuje vyksta praėjus 100 metų nuo pir
mojo kongreso, 1905 m. surengto Prancū

Lietuviams bėdos - nusikalstamumas ir nedarbas
Pasak “Eurobarometro” apklausos, 

Lietuvos gyventojams daugiausiai nerimo 
kelia nusikalstamumas ir nedarbas šaly
je. Dėl nedarbo ES valstybėse labiausiai 
susirūpinę ir statistiniai “vidutiniai” eu
ropiečiai.

Tyrėjams paprašius įvardinti dvi svar
biausias problemas, 44% respondentų 
Lietuvoje nurodė nusikalstamumą, o 36 % 
-nedarbą. 28% apklaustųjų Lietuvoje ke
lia nerimą augančios kainos ir infliacija, 

zijos mieste Boulogne-sur-Mer. Pirmajame 
kongrese jo dalyvius sveikino ir pats es
peranto kalbos kūrėjas, gydytojas Lazaris 
Liudvikas Zamenhofas, kurį laiką gyve
nęs Veisiejuose ir čia galutinai baigęs kur
ti pirmąjį tarptautinės esperanto kalbos 
vadovėlį.

Kongreso renginiai taip pat vyks vieš
bučio “Rėvai Hotel Lietuva” konferencijų 
centre ir Vilniaus kongresų rūmuose. Be 
pagrindinės kongreso programos, Lietuvo
je vyks 36-asis tarptautinis vaikų kongresė- 
lis, 71-asis tarptautinis aklųjų esperanti
ninkų kongresas, 38-oji tarptautinė espe
ranto kalbos mokytojų konferencija, bus 
rengiamos pažintinės ekskursijos, daugybė 
koncertų, susitikimų, vakaronių ir kitų ren
ginių. Kongreso dalyviams gabenti Vilniaus 
miestas skyrė iki dešimties autobusų.

Jubiliejiniam kongresui išleista “Kon
greso knyga”, specialus pašto ženklas, pašto 
vokas ir kita filatelinė produkcija, prista
toma daugybė Lietuvoje išleistų esperanto 
kalbos istorijai ir mokymui skirtų knygų, 
turistinių leidinių. Lietuvoje aktyvių espe
ranto kalbos vartotojų yra apie 3,000. □

25% - apskritai ekonominė padėtis šalyje.
“Eurobarometro” duomenimis, kaimy

ninės Latvijos gyventojai kaip didžiausias 
problemas nurodo augančias kainas ir 
infliaciją (55%) ir nedarbą (35%), res
pondentai Lenkijoje opiausiomis temo
mis laiko nedarbą (78%) ir sveikatos 
apsaugos sistemos būklę (31%). Estijos 
gyventojams daugiausiai nerimo kelia 
nusikalstamumas (38%) ir sveikatos ap
saugos padėtis (32%). □
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Bendruomenės baruose_______
Iškilmingai atšventėm Valstybės Dieną

Šeštadieninė lietuviška radijo valan
dėlė, paruošta E. Varnienės ir J. Vabolie- 
nės, pavedžiojo klausytojus po Mindaugo 
laikų Lietuvą. Supažindino su karaliaus 
Mindaugo ryžtu sukurti stiprią, didelę ir 
vieningą valstybę, kruopščiai apibūdino jo 
laimėjimus ir nesekmes.

Sekmadienio rytą (liepos 10 d.) valsty
binės Lietuvos vėliavos jau plevėsavo prie 
Adelaidės Lietuvių Namų ir Lietuvių Kul
tūros Centro. Vėliavas pakėlė iškilmingai 
nusiteikę uniformuoti skautai.

Laisvoje valstybėje užaugę, mes visi iš- 
sinešėm viltį, kad mūsų tikėjimas laisve 
mūsų neapvils. Feniksas vėl kils iš pelenų. 
Tokį nusiteikimą palaikyti mums padėjo 
tarpusavio bendravimas. Laisvalaikiais iš 
australiškos aplinkos skubėdavome į Lie
tuvių Namus, kur kiekvienas pagal išgales 
turėjome pareigų ir įvairiausių reikalų. 
Lietuvių Namuose veikia pavyzdinga bib
lioteka, vyksta tautinių šokių repeticijos, 

skamba choro dainos. Taip pat vyksta kul
tūrinės popietės, asmeniškos šventės, ben
drų pietų virimas.

Kaip Lietuvių Namai, taip ir Lietuvių 
Katalikų Centras neišdygo kaip grybai po 
lietaus. Mūsų generacijai nebuvo pasiūlyti 
lengvi darbai ir didelės algos. Bet savo 
priešpaskutinį dolerį aukojant lietuviškam 
reikalui, ranka nedrebėjo. Su pagarba ir 
dėkingumu prisiminkime buvusius ir esa
mus lietuviškų vagų artojus. Jie be jokio 
atlyginimo vadovauja mūsų tautiškam gy
venimui ir, esant reikalui, salėje patys net 
kėdes sustato. Jei ir pakritikuojam, kad li
nijos kreivos, tai tik norėdami įrodyti, kad 
dar nenutautėjome ir laikomės visų gerų ir 
ne taip gerų lietuviškų atributų. Tokios tad 
mintys lenda galvon einant švęsti Valsty
bės Dieną.

Vos įžengus į salę, mintys dingsta, nu
švinta akys, mus pasitinka gintaro ste
buklas!

Mėgstame puoštis gintaro karoliais, bet 
kad sienas galima dabinti gintariniais pa
veikslais - buvo maloni staigmena. Štai 
gintariniai laiptai veda į Gedimino pilį. 
Liekna vaidilutė saugo šventąją ugnį gin
tariniame aukure. Čia saulė ir pušys, ir 
briedis, ir palaidūnas Kastytis vilioja die
višką Jūratę. Visi šie paveikslai gintariniai 
- stebina lietuviškas išradingumas.

Pasigirsta skambutis. Adelaidės Apy
linkės Valdybos pirmininkas Vytautas 
Opulskis jau scenoje - visus sveikina 
Valstybės Dienos proga. Savo kalboje jis 
kiek ilgiau apsistoja kalbėdamas apie Bal
tijos gintarą. Jis priminė, kad Prūsijos ka
ralius Friedrich, įrengęs caro rūmuose 
gintarinę salę, išsideri iš Petro Didžiojo 
karinį laivyną Baltijos jūrai apginti.

Be Vytauto Opulskio, pulgiškai šne
kant, neapsieina nei centruomenė, nei ben
druomenė. Jis abiejų chorų administrato
rius, teatro režisierius, įvairių renginių 
iniciatorius. Matot, Adelaidėje vis kitaip: 
čia visko po porą ir po du..., nors tai ir nėra 
labai saldu. Atrodo Vytautui energijos už
tenka. Kaip mano močiutė sakytų, jis gi
mė “pravadyrium” būti

Po įžanginės kalbos aktorė M. Pečiu
lienė jautriai perskaitė Balio Sruogos gies
mę apie Gediminą.

Choras “Lituania” padainavo dainas: 
“Kur gintarais”, “Narsuolių daina”, “Aud
ros siaučia” ir “Kad karalium būčiau”. Di
rigentas ir akompanuotojas - nepamaino
mas J. Pocius.

Mes vis stebimės, kad negausus mūsų 
choras tai gražiai ir harmoningai sugeba 
padainuoti Pagarba jiems.

Jauna Valdyba pripilstė į taures, ant 
kurių išdegintas Valstybės herbas, šampa
no ir išdalino susirinkusiems. Iškėlę taures 
dainavome apie ąžuolus, kad amžinai ža
liuotų žemėj Lietuvos.

Adelaidės Apylinkės Valdyboje dirba 
Leonas Vasiliūnas ir jo sūnus Jason (tėvas ir 
senelis buvo savanoris kūrėjas), Linas Po
cius, kurio tėvas Romas yra ALB Krašto 
Valdybos pirmininkas (senelis buvo Ben
druomenės ir Sąjungos steigėjas) ir Vytau
tas Opulskis.

Graži ir įsimintina buvo Valstybės Šven
tė Adelaidėje. Šauni Adelaidės Apylinkės 
Valdyba!

K. Vanagienė

Svečiuose ukrainiečių jubiliejuje
Liepos 21 dieną Sydnėjaus Ukrainie

čių Katalikų Bažnyčios salėje, Lidcombe, 
iškilmingai buvo pairiįriėtas Ukrainiečių 
Moterų Judėjimų 'gyvavimo jubiliejus - 
120 metų. Be pačių ukrainiečių, dalyva
vo atstovai iš lietuvių, latvių, estų, žydų, 
lenkų bendruomenių, taip pat australai 
svečiai iš įvairių valdžios įstaigų. Lietu
viams atstovavo LR Garbės generalinis 
konsulas Sydnėjuje Viktoras Šliteris su 
žmona Juta, Sydnėjaus Lietuvių Moterų 
Socialinės Globos Draugijos atstovė 
Martina Reisgienė ir “Mūsų Pastogės” 
redaktorė Dalia Donielienė.

Prieš prasidedant minėjimui, svečiai 
galėjo apžiūrėti įdomią parodėlę, kur sa
vo sukurtus ukrainietiškus tautinius rū
bus išstatė Nina Balijen. Galėjai tik stebė
tis, matydamas balto šilko bliuze les, iš
siuvinėtas sudėtingais bei turtingais uk- 
rainietiškais raštais iš smulkučių spalvotų 
karoliukų. Kaip sakė Nina, tokią bliuzelę 
išsiuvinėti jai truko visi metai. Akis traukė 
ir gausiai raštuoti bei siuvinėti sijonai, 
tautiniais rūbais aprengtos lėlės.

Parodėlėje dalyvavo ir kita ukrainietė 
menininkė -keramikė Irina Madei, kurios 
sukurtuose darbuose atsispindėjo ukrai- 
nietiški tautiniai motyvai, o taip pat austra

Iš kairės: Ukrainos konsulas Sergej Bilohub, Ukrainos Mo
terų Judėjimo pirmininkė Kristine Sywenka - Bailey ir dai
nininkė Larissa Burak, rankose laikanti bandūrą.

liški ir netgi aborigeniški piešiniai.
Tradiciškai svečius su duona ir druska 

pasitiko Ukrainiečių Moterų Judėjimo 
pirmininkė Kristine Sywenka - Bailey. 
Tiesa, duona greičiau priminė lietuvišką 
pyragą, susuktą apvaliai, kuris simboliza
vo Amžinybę. Vėliau “duona” buvo su
pjaustyta mažais gabalėliais ir visi galėjo 
paragauti. Pirmininkė savo netrumpoje ir 
išsamioje kalboje nušvietė Moterų Ju
dėjimo raidą iš istorinio taško. Kristine 
Sywenka - Bailey aktyvi ir politiniame 
Ukrainos gyvenime, ji dalyvavo Ukrainos 
Prezidento Viktor Juščenko rinkiminėje 
kampanijoje’.

Jubiliejaus proga ukrainietes moteris 
sveikino įvairūs valdžios atstovai ir sve
čiai iš kitų bendruomenių. Iš lietuvių pu
sės sveikinimo žodį tarė Martina Reis
gienė. Ji priminė, kad nuo seno ukrai
niečius ir lietuvius sieja daug ryšių ir tra
dicijų. Kaip senojo draugiškumo simbolį
- kaip kadaise pagerbiant ypatingą svečią
- Martina Draugijos pirmininkei įteikė 
lietuvišką tautinę juostą, kurią pati tai pro
gai specialiai nuaudė.

Minėjime dalyvavo ir sveikinimo žodį 
tarė Ukrainos konsulas Sergej Bilohub, 
atvykęs iš Canberros. Įdomu buvo sužinoti,

kad 1998 - 2002 metais 
Sergej dirbo kaip dip
lomatas Ukrainos 
konsulate Vilniuje. Tą 
gražųjį miestą ir drau
giškus jo gyventojus jis 
prisiminė labai šiltai. 
Beje, 1992 metais Ser
gej į Lietuvą buvo at
vykęs su pirmąja Uk
rainos delegacija tartis 
dėl Ukrainos konsu
lato Vilniuje įkūrimo.

Programą pagyvino 
talentinga ukrainietė 
dainininkė Larissa 
Burak. Ji grojo ukrai- 
nietišku instrumentu 
bandūra, turinčiu net 
65 stygas, ir dainavo 
folklorines dainas. 
Dainos buvo parinktos 
iš įvairių Ukrainos 
vietovių, kad klausy
tojai galėtų pajusti, 
kokios jos skirtingos. 
Stiprus Larissos balsas 
ir melodingos dainos 
(pati dainininkė taip 
pat labai patraukli)

Nuotraukoje susirinkusieji apžiūri keramikos parodėlę. Centre LR Garbės generalinis , 
konsulas Sydnėjuje Viktoras Šliteris su žmona Juta.

visus tiesiog užbūrė - galėjai klausytis ir 
klausytis tų dainų.

Paragavome ir ukrainietiškų vaišių. 
Daugelis patiekalų priminė lietuviškus, 
tik gal su kitokiais prieskoniais. Netrūko 
ir daugybės pyragų, iš kurių išsiskyrė 
milžiniškas jubiliejinis tortas. Visi jo para
gavo, o pusė dar net ir liko...

Ukrainiečių Australijoje priskaičiuo
jama apie 30,000, bet, kaip paaiškino 
savaitgalio mokyklos mokytoja Odarka

^veiHiHame

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 Ine. 44-50 Errol SL, North Melbourne, Vic. 3051. 
Tbrint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tek (03) 9578 4319.

g et G. kun. Juozų tfetrausku,
švenčiant Dievo tarnystėje 50 metų jubiliejų. Lai Dievo palaima 

lydi Jūsų gyvenimą!
Melbourne Lietuvių Pensininkų Sąjunga
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Brecko, į mokyklą, kuri yra to pačio pasta-, 
to pirmame aukšte, ateina vos 72 moki-; 
niai iki 10 metų. Mokykloje dirba 8 mo-Į 
kytojai, kurie moko vaikučius ukrainiečių 
kalbos ir rašybos. Taip pat yra muzikos 
mokytojas ir religijos mokytojas. Vėl buvo 
įdomu išgirsti, kad Odarkos brolis yra ve
dęs lietuvaitę - Dabą Mickutę. Taigi, se- į 
novėje užsimezgę ryšiai tarp ukrainiečių, 
ir lietuvių tęsiasi ir šiandien. i

Dalia Donielienė
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Lietuviai pasaulyje
Konsulams atlyginama tik garbe

Beveik visos pasaulio šalys, tarp jų ir 
Lietuva, be oficialių diplomatinių atsto
vybių ir karjeros konsulų vadovaujamų 
įstaigų, steigia ir garbės konsulatus, va
dovaujamus paskirtųjų garbės konsulų. 
Šiuo metu Lietuvai užsienyje atstovauja 
šešis kartus daugiau garbės konsulų nei 
tokių asmenų užsienio valstybės yra pa- 
skyrusios Lietuvoje. Užsienio reikalų mi
nisterijos (URM) pareigūnų teigimu, 
Lietuvos garbės konsulai labai padeda 
plėtoti oficialiąją šalies diplomatiją 
užsienyje ir sėkmingai pritraukia inves
ticijas.

Šiuo metu Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerija (URM) yra paskyrusi 119 
garbės konsulų 57-iose pasaulio valstybė
se. Tuo tarpu Lietuvoje yra tik dvidešim
ties užsienio valstybių garbės konsulų. 
Dauguma valstybių turi po vieną garbės 
konsulą, išskyrus Ukrainą, kuri šiuo me
tu Lietuvoje turi du garbės konsulus. Kita 
šalis negali paskirti savo garbės konsulo be 
valstybės šeimininkės sutikimo.

“Garbės konsulų skaičiaus vienoje ša
lyje nereglamentuoja jokie normatyvai ar 
rekomendacijos. Tai garbės konsulą ski
riančios šalies motyvuotas apsisprendi
mas ir kreipimasis į priimančiąją šalį. Jų 
skaičių tam tikroje šalyje diktuoja ben
dradarbiavimo aktyvumas ir principai, 
taip pat regioninio bendradarbiavimo 
vystymasis tarp šalių”, - “Kauno dienai” 
paaiškino URM ambasadorius ypatin
giems pavedimams Romanas Podagėlis,

Lietuvis apie dabartį Anglijoje
Nuo Londono iki Northampton mies

to - vos kelios valandos kelio. Dauguma 
šios apylinkės miestų dydžiu primena 
mūsų Šiaulius ar Panevėžį. Northampton’ą, 
kuriame teko gyventi ilgiausiai, apibūdin
čiau kaip jaukų, tylų provincijos miestą. 
Čia gausybė senoviškų bažnyčių, dešimtys 
erdvių parkų ir... šimtai, o gal net tūks
tančiai skalsesnės duonos ieškančių lie
tuvių. Dauguma mūsų tautiečių neketina 
grįžti į Lietuvą. Lietuviai Northamptone 
sunkiai pluša gamyklose, sandėliuose, 
šiltnamiuose, bet uždirba solidžiai. Kai 
kurie tvirtina, esą per mėnesį „babkių už
kala“ daugiau už Lietuvos Prezidentą. Kad 
lietuviams gerai sekasi svetur - gera nau
jiena. Bet liūdina tai, kad emigrantai ne
tiki Lietuvos ateitimi, savo ankstesnįjį gy
venimą Tėvynėje keikia, vadina jį skur
džia, alkana egzistencija.

Kiek iš viso Northampton’o apylin
kėje gyvena lietuvių, niekas nežino. Tačiau 
jų čia ne mažiau kaip keli šimtai. Jeigu 
nori sutikti ką nors iš tautiečių, pasisuki
nėk rytais prie įdarbinimo agentūrų. Čia 
sutiksi moterų ir vyrų, jaunesnių ir se
nesnių, inteligentų ir aukštojo mokslo nie
kad neragavusiųjų. Kai kurie atvykę su 
žmonomis, vaikais. Kiti ketina atsivežti 
žmonas. Jie visi ieško darbo. Ir dauguma 
randa fizinės jėgos bei ištvermės reika
laujančių, tačiau neblogai apmokamų už
siėmimų. Aritmetika paprasta. Jeigu lie
tuvis Northampton’o įmonėje darbuojasi 
mažiau nei pusmetį, jis uždirba apie 3,000 
- 4,000 Lt. Jeigu dirba ilgiau kaip šešis 
mėnesius ir jam suteiktas nuolatinio dar
buotojo statusas, jo atlygis gali būti 5,000 - 
7,000 Lt per mėnesį.

O pragyvenimas Northampton’o apy
linkėje nėra brangus. Daugiausia kainuoja 
kambarys. Už vieno ankšto kambariuko 
nuomą per mėnesį tenka pakloti apie 1500 
Lt. Bet visa kita nėra brangu. Maisto pro
duktai, drabužiai, avalynė įvairios higie-
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Užsienio reikalų ministerijos ambasado
rius ypatingiems pavedimams Romanas 
Podagėlis.

prižiūjantis garbės konsulų veiklą.
Jungtinėse Amerikos Valstijose yra net 

14 Lietuvos garbės konsulų ir svarstoma 
dar vieno kandidatūra, Vokietijoje - 7, 
Švedijoje - 6, Italijoje - 5, kitose valstybėse 
- mažiau. Ambasadoriaus R.Podagėlio 
teigimu, Lietuvos garbės konsulų tinklas 
užsienio valstybėse nuolat didėja.

Pasak R.Podagėlio, garbės konsulais 

nos priemonės, jeigu jas pirksi nuošales
nėse parduotuvėse, net pigesnės, nei Lie
tuvoje. Ypač pigūs naudoti daiktai - 
televizoriai, skalbimo mašinos, dviračiai, 
magnetofonai, mikrobangų krosnelės. Juos 
už keliolika svarų (vienas svaras - maždaug 
5 Lt) galima įsigyti vadinamuosiuose 
šiukšlynuose, kur vietos prekeiviai parda
vinėja naudotus, bet dar pakankamai gerus 
daiktus.

Tačiau net vadinamąjį juodą darbą 
susirasti Northamtone nėra lengva. Darbo 
čia ieško ne tik lietuviai. Jau spėjo suva
žiuoti būriai lenkų. Įdarbinimo agentūro
se, kurias ypač pamėgę lenkai, jau kabo 
lenkiški užrašai. Darbo Didž. Britanijoje 
ieško ir rusai, ukrainiečiai, moldavai, nele
galiai įsigiję Latvijos, Estijos, Lietuvos pi
liečio pasus. Teko sutikti keletą rusų ir 
ukrainiečių, kurie nė žodžio nemoka lie
tuviškai, nė sykio nėra buvę Lietuvoje, bet 
turi tokį pat pasą, kaip ir aš, Lietuvos pilie
tis. Tokie žmonės labai atsargūs - vengia 
bet kokių ryšių su lietuviais.

Klausiant, ar ieškant darbo Northamp
ton’e egzistuoja korupcija, išgirdau 
įvairiausių pasakojimų apie Andrių P Vie
ni aiškino, kad šis jiems tikrai padėjo įsi
darbinti. Kiti tvirtino, kad pinigus už įdar
binimą pakloję visagaliui Andriui P. vis tiek 
veltui laukė darbo kelis mėnesius. Treti 
porino, kad Andrius P. už 150 svarų atlygį 
jiems tik parodęs, kokioje gatvėje dau
giausia yra įdarbinimo agentūrų. Ketvirti 
pasakojo mano istoriją: „Įdarbino, bet po 
savaitės darbą praradau ir vis tik teko ieš
koti jo pačiam“. Penkti didžiavosi, kad 
niekam nieko nemokėjo už jokius įdarbi
nimus nei Lietuvoje, nei Didž. Britanijoje, 
ir įsidarbino.

Kitas klausimas, ar Northampton’e 
dirbantys lietuviai žada po kelerių metų 
grįžti j Lietuvą? Vytautas P. iš Marijampo
lės žadėjo čia šiltnamiuose dirbti tik iki 
rudens, o paskui ketina grįžti į Lietuvą. 

-Ieškoti uždarbio jau leidžiasi ne pirmą 
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gali būti įvairių profesijų nepriekaištin
gos reputacijos žmonės: visuomenės vei
kėjai, verslininkai, politikai, meno pasau
lio atstovai. Steigiant garbės konsulatus, 
atsižvelgiama į formuojamus naujus Lie
tuvos užsienio politikos prioritetus ir eko
nominį bendradarbiavimą su užsienio 
šalimis, konkrečios valstybės politinę, 
ekonominę reikšmę Lietuvai.

Sėkmingam ir glaudesniam bendradar
biavimui su garbės konsulais URM 
organizuoja jų suvažiavimus Vilniuje. To
kie suvažiavimai jau vyko 2001 ir 2004 m.

Garbės konsulų veiklą reglamentuoja 
1963 m. Vienos konvencija dėl konsuli
nių santykių. Šioje konvencijoje numaty
tos ir garbės konsulų teisės bei pareigos.

Lietuvos garbės konsulams, pasak 
R.Podagėlio, URM kelia tokius veiklos 
prioritetus: skatinti Lietuvos ir valstybės, 
kurioje įsteigtas garbės konsulatas, drau
giškus santykius ir plėtoti prekybinius, eko
nominius, kultūrinius, mokslinius ir švie
timo ryšius; ginti Lietuvos piliečių ir juri
dinių asmenų interesus priimančios vals
tybės konsulinėje apygardoje ir teikti jiems 
reikalingą pagalbą; reprezentuoti Lietuvą 
viešuose renginiuose ir susitikimuose; ben
dradarbiauti su priimančioje valstybėje 
gyvenančiais Lietuvos piliečiais ir išeivija.

“Garbės konsulo pareigybė pirmiausia 
yra garbingas statusas ir padėtis visuo
menėje. Garbės konsulai dirba be atlygio, 
jie savo lėšomis nuomoja patalpas, samdo 
personalą. Užsienio reikalų ministerija gar
bės konsulams suteikia tik informaciją, 
emblemą ir vėliavą garbės konsulatui”, - 
sakė R.Podagėlis.

Lietuvos garbės konsulai skiriami 
trejiems metams. Kadencijos pabaigoje 

kartą. Palieka namus, šeimą ir išvyksta j 
Švediją ar Didž. Britaniją tik todėl, kad iš 
atlyginimų Marijampolės žuvų perdirbi
mo įmonėse, kur dirbo iki toT, neįmano
ma pragyventi - Northampton’e uždirba vos 
ne dešimteriopai. Tačiau tokių kaip jis - 
mažuma.

Dalia, Marija ir Gražina Lietuvoje pa
likusios savo vaikus. Joms ypač sunku 
gyventi toli nuo namų. Tačiau kitos išeities 
nemato. Dirbdamos Kauno įmonėse irgi 
sunkiai plušėjo - po 8 darbo valandas, o 
uždirbdavo tik po 500 Lt per mėnesį. Nort
hampton’o gamyklose jos daugiau gauna 
per savaitę. Be to, britai darbdaviai labai 
mandagūs, korektiški, visai nenusiteikę 
prieš kitataučius, niekas niekada nekelia 
balso, neaprėkia. Jeigu reikia, paaiškina 
darbuotojui užduotį ir dešimtą kartą, kad 
tik tas suprastų, ko iš jo reikalaujama. 
Uždarbį išmoka laiku ir visą. Jos yra la
bai pasiilgusios Lietuvos, bet grįžta tik per 
atostogas (visos atostogos apmokamos - 
jeigu uždirbi 800 svarų per mėnesį, tai ir 
atostoginių gausi tiek pat). Šių metų pa
baigoje viena mergina ketina išsigabenti ir 
sūnų, kuris Lietuvoje intensyviai mokosi 
anglų kalbos. Paklaustos, ar nenorėtų grįž
ti į Lietuvą, visos sutartinai atkirto - o ką 
joms veikti „tame durnių laive“? Tokių 
istorijų Northampton’e - dešimtys.

Nuo praėjusių metų rudens viename iš 
apylinkės miestų darbuojasi Artūras D. Jis 
priklauso tiems lietuviams, kurie neketina 
grįžti į Lietuvą. „Jokiu būdu, niekada, ne
sąmonė“, - tokiais žodžiais A. D. atsako į 
klausimą, ar neketina po kelerių metų, už
sidirbęs pinigų, parvykti j Vilnių. Šiandien 
Artūras jau turi nuolatinio darbuotojo 
statusą, o tai reiškia, kad darbdaviai jau 
negali jo bet kada be kompensacijų išmesti 
į gatvę. Be to, jo ir uždarbis padidėjęs. 
Pirmosiomis dienomis jis per valandą 
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sprendžiamas jų įgaliojimų pratęsimo, 
galimo jų klasės pakėlimo ar jų atšauki
mo klausimas.

“Tai atliekama kolegialiai, įvertinami 
visi atsiliepimai apie garbės konsulo veik
lą. Esant neigiamiems atsiliepimams, gar
bės konsulas atšaukiamas. Praktiškai bū
na ir tokių atvejų, kai garbės konsulas dėl 
sveikatos būklės, profesinio užimtumo ar 
kitų asmeninių priežasčių prašo priimti jo 
atsistatydinimą. Bet tai reti atvejai, nes 
sprendimą skirti garbės konsulą Užsie
nio reikalų ministerija priima įvertinusi 
visus argumentus, be to, ir pats kandida
tas j garbės konsulus atsakingai prisiima 
ne tik garbę būti šalies atstovu, bet ir įsi
pareigojimus”, - paaiškino ambasadorius.

Paklaustas, ar URM patenkinta Lietu
vos garbės konsulų veikla ir aktyvumu, 
R.Podagėlis nedvejodamas atsakė teigia
mai. “Iš karto galiu pasakyti, kad paten
kinta. Visi mūsų paskirti garbės konsulai 
yra aktyvūs ir tai atsispindi jų veikloje - 
ekonomikos, politikos, kultūros, švieti
mo, bendradarbiavimo su lietuvių ben
druomenėmis užsienyje, žiniasklaidos 
srityse. Bene svariausias garbės konsulų 
indėlis yra pritraukiant į Lietuvą užsienio 
kapitalo investicijas. Bet niekada jokiais 
rezultatais mes neturėtume pasitenkinti 
iki galo. Sakyčiau, iš garbės konsulų ga
lėtume gauti dar daugiau naudos”, - sakė 
Romanas Podagėlis.

Pasak R.PodagėliOj vien tai, kad dau
giau nei dvi dešimtys garbės konsulų yra 
gavę aukštus Lietuvos valstybinius apdo
vanojimus, liudija apie jų aktyvią veiklą ir 
nuopelnus Lietuvai

Arūnas Ivaškevičius,
(Sutrumpinta, “Kauno diena”)

uždirbdavo tik 5 svarus sterlingų, dabar 
uždarbis gerokai didesnis, o mokesčiai 
mažesni. Artūro svajonė - išbūti Didž. Bri
tanijoje tiek, kad paskui galėtų gauti bri
tišką, o ne lietuvišką pensiją. Nors darbas 
ne prestižinis - stambios, garsios, gerai 
besitvarkančios įmonės sandėliuose, ta
čiau jis dabar uždirba maždaug tiek pat, 
kiek Lietuvos Pezidentas.

Arūnas D. - komunikabilus, draugiš
kas. Apie gyvenimą Northampton’e pa
sakoja noriai, nieko nedailina ir nieko 
nejuodina. Pataria, kur galima įsigyti pi
gesnių prekių, išsinuomoti pigesnį kam
barį, kaip, kokiais būdais pervesti į Lietu
vą uždirbtus pinigus. Tačiau apie savo 
gyvenimą Lietuvoje kalba tik puse lūpų. 
Tiksliau sakant, visai nieko neaiškina.

Arūnas D. pripažino, kad dar praėjusių 
metų vasarą jis dirbo Antrajame operaty
vinių tarnybų departamente prie Lietuvos 
Krašto apsaugos ministerijos. Kodėl išėjo 
iš Antrojo departamento, kas paskatino 
laimės ieškoti Didž. Britanijoje - nė žo
džio. Pasak jo, šiandien jis Northampton’o 
apylinkėje uždirba keliskart daugiau, nei 
Lietuvos specialiosiose tarnybose. Dabar jo 
darbas kelia gerokai mažiau stresų, tad nė 
kiek nesigaili, kad teko atsisveikinti su 
Antruoju departamentu.

Suprantama, kodėl jis, buvęs karinės 
žvalgybos pareigūnas, nenori leistis į dis
kusijas apie žvalgybininkų reikalus. Bai
siausia tai, kad nė vienas iš Northampton’o 
apylinkėje sutiktų lietuvių - nei buvę 
žvalgybininkai, nei buvę žuvų perdirbi
mo įmonių darbuotojai apie savo Tėvynę 
nekalbėjo kaip apie perspektyvią valsty
bę. Vieni Lietuvą burnojo smarkiau, kiti 
buvo santūresni. Bet gražių, šiltų žodžių 
nepasakė nei vieni, nei kiti. Kas kaltas?

Gintaras Visockas,
“Laikas”
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Kultūra ir menas
“Laiko prasmės”

Isolda Poželaitė - Davis AM
Autorės: Julija Biliūnienė-Matjošai- 

tienė - “Atsiminimai” ir Meilė Lukšienė 
- “Pasvarstymai: Medžiaga besiformuo
jančios inteligentijos mentalitetui suvokti”.

Redaktorė: Danutė Kalinauskaitė. Ma
ketuotoja: Gražina Kazlauskienė. Leidėjas: 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 
Vilnius, 2004m Kaina: nepažymėta

Didelės apimties knyga (535psl.), su
sideda iš dviejų dalių: motinos ir dukters 
įnašų.

Motinos, Julijos Biliūnienės-Matjošai- 
tienės “Atsiminimai” suskirstyti Į dvi te
matiniai panašias, bet žanriniai skirtingas 
dalis, būtent:

a. namų, vaikystės, mokslų, šeimos - 
įvairių straipsnių ir kitų atsiminimų;
b. ištraukų iš laiškų ir dienoraščio.
Abiejose dalyse gyvybingai išryškina

ma Jono Biliūno asmenybė, kūryba, dar
bas ir nuopelnai.

Dukters dr. Meilės Lukšienės dalis 
“Pasvarstymai” plačiai aprėpia Lietuvos 
intelektualinio, politinio, socialinio ir tau
tinio charakterio bruožus. Autorė doku
mentuoja tautos gyvenimą iki 1918 m. t.y. 
iki Pirmojo pasaulinio karo baigties, ir 
toliau Nepriklausomos Lietuvos valstybi
nį laikotarpį iki 1940 m. Įsimintini yra jos 
filosofiniai ir kultūriniai apmąstymai bei 
prisilietimai prie realaus gyvenimo ir dva
sinės stiprybės šaltinių.

Be to yra nemažai blykstelėjimų į so
vietmečio laikus ir jos pačios negandos 
momentus. Autorė juos mini trumpais, 
lakoniškais sakiniais neprašydama ir 
nelaukdama skaitytojo užuojautos: “Biliū
no raštų leidinio pusė tiražo (pirmas tomas) 
buvo sunaikinta. Mano monografija pateko 
į ideologinę mėsmalę. Toliau - atleidimas

Meilė Lukšienė.

iš darbo...” ir kitos šeimyninės nelaimės.
Knygos užsklandoje - “Priedų” dalyje 

įvairūs kultūrininkai prisimena Joną Bi
liūną ir jo veiklą. Be to yra ir Jono Biliūno 
1907 m. užsakytų knygų sąrašas iš kurio 
aiškėja rašytojo-veikėjo platus akiratis.

Knyga “Laiko Prasmės” yra gausiai 
iliustruota nuotraukomis iš XIX a. pa
baigos ir XX a. pradžios. Jos padeda 
skaitytojui geriau suvokti tos epochos 
dvasią: visuomeninę sąrangą ir asmeny
bių kultūrinius klodus.

Trumpoje recenzijoje sunku tinkamai 
įvertinti tokį svarbų, asmeninių išgyveni
mų ir istorinių žinių, metraštį abiejų au
torių atkurtą lengva, vaizdinga plunksna. 
Medžiaga įdomi, kviečianti pasigilinti į 
mūsų istorijos raidą. Tokią knygą reikia 
mažomis dozėmis skaityti, idant perpras
tom tų asmenybių mintijimą ir ryžtą, ku
rios su tokia energija ir entuziasmu kūrė 
moderniųjų laikų Lietuvos nepriklauso

mybę. O po to, juos stebėti per tuos dvi
dešimt dvejus Lietuvos valstybingumo 
metus. Kaip tie kultūrininkai, turėjo nu
sivilti, apkarsti, kai jų pastangos sukurti 
demokratinę valstybę buvo taip greitai 
užgniaužtos. O po to tęsėsi penkiasdešimt 
metų svetimos okupacijos per kuriuos tu
rėjo išgyventi tautiškumo ir moralinių 
vertybių griovimą. Tačiau tauta pasirodė 
nemari! Su Sąjūdžiu ir Baltijos keliu, kaip 
su aušra, atbudusi tauta ir jos inteligentija 
pareiškė savo pasirinkimą 1990 metais.

Iš kur energinga sąjūdininke, dr. Meilė 
Lukšienė, sėmėsi tos dvasinės stiprybės? 
Iš šeimos! Jos motina, Julija Biliūnienė - 
Matjošaitienė, kaip ir tėvas yra tos anks
tyvosios, susipratusios lietuvių inteligen
tijos atstovai. Savo dukrai motina buvo 
meilės, dorumo, sąžiningumo ir tautinio 
susipratimo pavyzdys.Visa tai trykšte 
trykšta iš jų korespondencijos. Ir dar vie
nas įdomus sutapimas - pasauliniu mastu 
pasižymėjusi archeologė, profesorė Marija 
Alseikaitė-Gimbutienė, yra Meilės Luk
šienės pusseserė. Padėką savo giminėms 
Marija Gimbutienė pareiškė priimdama 
garbės daktarės diplomą KVD universite
te: “ Ir su švenčiausia pagarba tariu ačiū 
Mamytei, tetai Julijai Biliūnienei-Matjo- 
šaitienei ir jos dukrai - mano svarbiausiai 
auklėtojai Meilei Lukšienei už visą stip
rybę ir neribotą meilę - jos sukūrė stiprios 
lietuvės moters simbolį!”

Dr. Meilė Lukšienė yra plataus akira
čio ir gilios erudicijos asmenybė. Artimo 
meilė ir kito žmogaus pastangų pripaži
nimas ir įvertinimas yra giliai įsirėžę 
bruožai jos sieloje. Malonu skaityti jos 
mintys apie savo tautą ir paskirų asmeny
bių įvertinimą. O pasaulinės išminties sam
pratą ji logiškai išvysto ir apibūdina. Au
torė taip pat patraukia skaitytojo dėmesį 
savo žmogiškųjų savybių puoselėjimu bei 
įsigytų žinių sklaida savo profesijoje iš 
pedagoginės, estetinės ir etinės patirties. 
Jos įnašas į pedagogikos ir kitų humanita
rinių mokslų sritis yra svarus. O studentų 

kartų prusinimas yra vienas išjos didžiau
sių nuopelnų savo tautai

Tiksliai, gal net geriausiai, apibūdina 
savo buvusius mokytojus jų mokiniai. Tad 
ir norėtųsi pacituoti pedagogės dr. Meilės 
Lukšienės įvertinimą iš buvusio jos stu
dento. Rašo profesorius Donatas Sauka:

“Kai galvoji apie Meilę Lukšienė, vieną 
iš iškiliųjų mūsų humanitarinės kultūros 
figūrų, jos paveikslas brėžiasi tarp painių 
mūsų laiko vingių, didžių žygių ir prara
dimų, vilčių ir paradoksų, polėkių ir stre
sų...Iš tolo matai prieš skaidrų jos asme
nybės šviesratį, prieš griaunamąsias jėgas 
atgręžtą spindintį gėrio ir dvasios tauru
mo ginklą, prieš kirvį ir akmenį - gero 
žvilgsnio atvirumą.”

Manau, kad mokytojai kuriame krašte 
jie bebūtų, giliai pajus kokia nepaprasta 
asmenybė yra mūsų iškili kolegė, susilau
kusi tokio savo pedagoginių ir žmogiš
kųjų savybių įvertinimo. Meilė Lukšienė 
mums davė dvi dideles dovanas - puikų 
mokytojos pavyzdį ir savo “Pasvarstymuo
se” atvėrė didžiulį iostorinių žinių šaltinį.

Norėčiau dar pridurti, kad Meilė Luk
šienė labai pergyveno atleidimą iš univer
siteto katedros vedėjos pareigų 1958 metais 
“.. .kaip nesugebanti komunistine ideolo
gija auklėti jaunimo” ir 1959 metais iš uni
versiteto dėstytojos pareigų (buv. V.Kap- 
suko universiteto,Vilniuje).Tačiau ji ne
pasiduoda. Jau būdama trijų vaikų moti
na, ji darbuojasi literatūroje, rašo straips
nius apie A.Tatarę, A. Kašarauską ir rengia 
Jono Biliūno, S. Daukanto ir L. Jucevičiaus 
monografijas. Be to, pastoviai dirba švie
timo baruose Vilniaus Pedagogikos insti
tute. Po 1990 metų kuria švietimo refor
mos koncepciją institute, kur ir man teko 
laimė su ja susipažinti tais pačiais metais.

Dr. Meilei Lukšienei yra suteikti: Nusi
pelniusios mokslo veikėjos vardas 1989m 
Gedimino 5-ojo laipsnio ordinas 1994 m- 
Vyčio Kryžiaus I-ojo laipsnio ordinas 
2003m. - UNESCO Comenius medalis 
2004 m. □

Laiškai iš kito pasaulio
Dovilė Zduobienė

Tęsinys iš MP nr. 19
Paskutiniai rojaus lašeliai

Po San Cristobal mes keliavom į 
Palenque, kuris yra pasislėpęs Chiapas 
valstybės džiunglėse. Pačiam majų krašto 
viduryje šis miestas pilnas žavingų griuvė
sių. Palenque karštis garavo ir įspūdingai 
šėlstančios tropinio klimato audros nak
timis siautė. Mes praleidom vakarus pa
mėgtajam restorane “Don Muchos”. Lietus 
pylė čiurkšlėmis nuo palmių stogo, o mes 
klausėmės nuostabios būgnų muzikos, 
kuri išviliojo vietines mergaites šokti ug

Nuotraukoje - majų buvusio miesto griuvėsiai.

nies šokį iki vėlaus vakaro. Palenque lan
ko daugybė jaunų iškylautojų, tad mes su 
vyru tikrai buvome vyriausi (gal dvide
šimčia metų) žiūrovai. Netoli Palenque 
įdomių griuvėsių yra stulbinančio žyd
rumo kriokliai. Kai kuriuose galima 
maudytis. Mes nustebome, kad, nors 
temperatūra lauke kilo iki 38C, krioklių 
vanduo buvo ledinis.

Traukėm tolyn į meksikiečių Karibą ... 
“trumpa” 12 valandų kelionė autobusu. 
Daug girdėję apie šią Meksikos vietovę, 
atvažiavome skeptiški (ar ne spirgutis 
kartais patrauklesnis negu pats lašinukas?) 

Turiu prisipažinti, kad 
labai maloniai nu
stebome. Playa del 
Carmen, į pietus nuo 
Cancun, apklota 
balto smėlio paplū- 
dymiais ir papuošta 
žydro vandens juosta. 
Buvo galima pasirink
ti tarp brangių “grin
go” hotelių, arba 
autentiškų meksi- 
kietiškų viešbučių su 
prieinamom kainom 
Prisimindami Vallar- 
ta, kur bevakarieniau-
jant įvairių nieknie- ---------------
kių prekiautojai nepailsdamai mus 
užkabinėdavo (Sarah vieną kartą net 
suskaičiavo 26 kartus pusvalandžio 
bėgyje), mes džiaugėmės, kad Playa 
del Carmen tai yra draudžiama.

Tulum griuvėsiai mus labai vilio
jo. Audrutė čia keliavo prieš septy
nerius metus ir pripasakojo, kad ši 
vieta visai laukinė, neužstatyta, žmo
gaus nepaliesta - tik šimtai saulėje 
besišildančių iguanų stebi turistus 
savo priešistorinėmis akimis.

Atvykom tikėdami paliesti senų 
senovę. Radom turistų sausakimšą 
traukinukų vagonuose - rodos per 
sunku pėstiems nueiti 400 metrų nuo 
kelio iki griuvėsių.

Laukėme eilėse nusipirkti bilie
tus kartu su sumišusiais amerikie
čiais, kurie nesuprato, kodėl negalima 
susimokėti amerikietiškais doleriais.

Tūkstančius žmonių eilėse buvo gali
ma palyginti su Disneyworld. Pagaliau 
patekę į griuvėsius visai nusivylėme k

Nuotraukojc - Tūium griuvėsiai.

Sarah, Audrutė ir Steven Markowskei.

nuliūdome. Daužė gręžimo kūjai; vyko 
statyba turistams sukurti patogias perėjas 
ir piknikavimo pievas. Iguanų jau nebe
buvo.

Tęsinys kitame MP nr.
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Sportas
Lietuviams - Europos auksas, sidabras, bronza

Kaunas taikosi į prestižinį “Grand Prix”

Lietuvos dviratininkai Italijoje liepos 24 
dieną pasibaigusiame Europos treko 
čempionate pasipuošė visų spalvų me
daliais.

27 metų Linas Balčiūnas tapo vyrų 
varžybų nugalėtoju, 23 metų Tomas Vait
kus pelnė sidabrą, o Lietuvos dviratininkų 
komandai teko Europos jaunimo pir
menybių bronza.

„Pusė mano pergalės priklauso T. Vait
kui“, -vakar sakė L.Balčiūnas. Pasak jo, 
lietuvių sėkmę Europos pirmenybėse nu
lėmė darnus darbas. Per pirmuosius du var
žybų etapus T.Vaitkus darė viską, kad pa
dėtų savo partneriui laimėti, o vėliau ko
mandos draugą į viršų tempė L.Balčiūnas. 
Taktika pasiteisino - L.Balčiūnas užėmė 
pirmąją vietą grupinėse vieno finišo lenk
tynėse ir buvo nepralenkiamas grupinėse 
atkrintamosiose varžybose. Trečiąjį etapą 
- asmenines lenktynes - laimėjo T.Vaitkus,

Lietuvos plaukikai - ketvirti pasaulyje
Montrealyje vykstančiame pasaulio 

vandens sporto šakų čempionate Lietu
vos vyrų komanda prestižinėje 4x100 m 
distancijoje laisvu stiliumi finišavo aukš
toje ketvirtoje vietoje, nusileidusi tik JAV, 
Kanadai ir Australijai.

Lietuviai (Paulius Viktoravičius, Vy
tautas Janušaitis, Saulius Binevičius, Ro
landas Gimbutis) į finalą pateko pasiekę 
penktą rezultatą (3:18,57), tačiau fina
liniame plaukime plaukė greičiau ir ap

v

Zilgsniai į Lietuvą XXI a. pradžioje
Nijolė

Jankutė

(Tęsinys iš
“M.P.”nr.22)

Šiuose name
liuose be gražiai 
sutvarkytų as

meninių daiktų ir baldų, pasidžiaugiau 
Čiurlionio paveikslų reprodukcijomis ir 
įdomiais jo pieštais Lietuvių dailės parodų 
(1907 - 1908m.), kurias jis pats entuzias
tingai organizavo, skelbimais.

Čia bevaikštinėdama sutikau ir dau
giau Čiurlionio mylėtojų, jaunų žmonių, 
susikaupusiai studijuojančių paveikslus, 
kažką užsirašinėjančius. Mus visus supo 
tyliai skambanti Čiurlionio muzika.

Kad tie seni namai buvo sunkte per
sisunkę muzikos, rodė prie pianino kaban
ti dienotvarkė. Čia, valanda po valandos, 
surašyti Čiurlioniu vaikų vardai ir jiems 
skirtas skambinimo laikas: Kastukas nuo 
8 ryto iki 10 ryto; Jonas 11-12, toliau - 
Valė, Juzė, Jadzė, Povilas, vis po valandą, o 
vakare - visų vaikų choras!

Šį muziejų apžiūrėdama vis galvojau 
apie tą genialų asmenį, taip trumpam 
Lietuvai dovanotą... Ypač apie jo paveiks
lus - tą mistinį vizijų pasaulį - pasakišką, 
skambantį, traukiantį į visatos gelmes. 
Kokia baisi likimo ironija, kad šis genijus: 
neturėjo lėšų net drobėms ir dažams, o ta
pė blunkančia pastele ir tempera. Nežiū
rint Lietuvos muziejininkų pastangų Čiur
lionio paveikslus užkonservuoti, jie jau 
esą praradę pirmines spalvas. Jau 1973 m., 
kai lankiau M.K. Čiurlionio muziejų Kau
ne, mano neišmanančiai akiai jie atrodė 
blyškūs.

Už Druskininkų čia pat ir Grūtas. Jau 
kelinti metai tas vardas linksniuojamas 
nebe septyniais, bet, atrodo, keturiolika 
------------------------------------------------------ - aplink šitą balą rūsčiais granito veidais,
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o L.Balčiūnas buvo antras.
Anot L.Balčiūno, jis buvo puikiai pa

sirengęs Europos čempionatui, nes prieš 
varžybas keletą savaičių treniravosi 
aukštikalnėse. Čempiono nesutrikdė ir 
tai, kad Lietuvos dviratininkai Italijoje 
gyveno itin prastomis sąlygomis.

L.Balčiūnui laimėjimas Italijoje - 
vienas didžiausių per jo karjerą. Iki šiol 
klaipėdietis yra dusyk tapęs Europos 
jaunimo (iki 23 metų) čempionu.

Italijoje vykusiose Europos jaunimo 
(iki 23 metų) pirmenybėse Lietuvos ko
manda, kurią sudarė Ignas Konovalovas, 
Gediminas Bagdonas, Aidas Kruopis bei 
Simas Kundrotas, užėmė trečiąją vietą 
komandinėse persekiojimo lenktynėse. 4 
km distanciją lietuviai įveikė per 4 min. 
13.73 sek. ir nusileido tik Rusijos (4 min. 
11.56 sek.) bei Ukrainos (4 min. 11.63 sek.) 
komandoms. □ 

lenkė Švediją, Vokietiją, Rusiją ir Olandiją.
Čempionais tapo JAV plaukikai - 

Michael Phelps, Neil Walker, Nate Dusing 
ir Jason Lezak, pasiekę naują pasaulio 
čempionatų rekordą-3 min. 13.77 sek. Iki 
pasaulio rekordo jiems trūko 0,60 sek.

Po pirmo etapo lietuviai buvo pas
kutiniai, o po trijų etapų plaukė septinti, 
bet Rolandas Gimbutis plaukdamas 
paskutinis aplenkė švedą, vokietį ir rusą. 
R.Gimbutis savo etapą baigė antras. □ 

linksnių ir Lietuvoje, ir išeivijoje. Norėjau 
ir aš pamatyti tą didelio garso susilauku
sią vietą. Na, čia žvilgsnis į

GRŪTO PARKĄ
Tik privažiavus tą atokią pelkėtą vietą, 

į akis krinta garsiojo Viliumo Malinaus
ko rūmai, o į nosį lenda labai skanus gry
bų kvapas. Atrodo, visas oras vos laikosi 
nepradėjęs lyti voveruškomis ir baravy
kais! Kaip gi ne - juk čia Dzūkijos grybų 
surinkimo ir konsevavimo punktas. Tai 
gudriai, planingai ir pelningai suorgani
zuotas verslas, prasimušęs net į eksportą. 
Man rodos, kad kaip Malinauskas ir jo 
parkas bebūtų linksniuojami, apylinkės 
gyventojai juo labai patenkinti: grybų 
verslas neša darbus ir uždarbius!

Automobiliams statyti aikštė pilna. 
Žmonių eilutė prie vartų, įėjimas - 5 Lt_ 
Tvora, atskirianti Malinausko sklypą nuo 
parko, tirštai nukabinėta užsienio ir 
Lietuvos spaudos atsiliepimais apie šį par
ką - muziejų. Reikėtų visos dienos juos 
perskaityti Straipsniai už, straipsniai prieš; 
nuotraukos, laiškai; barniai, pasipiktini
mai, aiškinimai; klausimai ir atsakymai. 
Turbūt net Spielbergo filmai nesusilaukė 
tokio pribloškiančio dėmesio. O čia tik 
mano žvilgsnelis: Grūtas-mažas ežerėlis, 
o aplink - pelkės. Pelkėje ir įsteigtas tas 
komunizmo “herojų” muziejus. Vieta gūdi. 
Apsusę pušelės, drumzlini pelkės vande
nys. Einant lentomis išklotais takais, 
žvelgiant j spygliuotas vielas ir sargybinių 
bokštelius, kažkaip savaime atmintyje 
išsirikiavo šios Maironio baladės apie 
Čičinską eilutės:

“Bėgo metai.. Daug užgydyta žaizdų.
Net didžiausio kaltininko
Žmonės neatmena skriaudų...
Užsiliko vien bala, 
Kyšo vidury sala, 
Jos pakrantėm auga krūmai... ” 
O tie didieji kaltininkai kūpsantys

Sėkmingai suorganizuotas Europos 
jaunimo (iki 20 metų) čempionatas pa
akino Kauno miesto valdžią suruošti ir 
daugiau panašių renginių. Sekantis projek
tas - surengti S.Dariaus ir S.Girėno sta
dione prestižinį turnyrą - vieną Tarptau
tinės lengvosios atletikos federacijų 
asociacijos (IAAF) “Grand Prix” varžybų 
serijos etapų.

Pasak “Kauno dienos” šaltinių, neseniai 
įvykusios pirmenybės Europos lengvosios 
atletikos asociacijos (EAA) vadovams 
paliko didelį įspūdį, todėl jie siūlė ne
pamiršti įgyto organizacinio darbo patir
ties, stengtis išnaudoti gerai įrengtą S.Da
riaus ir S.Girėno stadioną kitiems tarp
tautiniams renginiams ir pažadėjo padėti, 
kad “Grand Prix” pirmą kartą atkeliautų 
j Lietuvą. 1

EAA techniniai delegatai aukštai įver
tino jaunimo čempionato reklaminę kam

Lietuvos krepšininkams - B.Stankovičiaus 
taurė ir 100,000 JAV dolerių

Lietuvos vyrų krepšinio klubų rink
tinė, vadovaujama trenerio Valdemaro 
Chomičiaus, liepos 31d. tapo Pekine vy
kusio pirmojo Bronislavo Stankovičiaus 
tarpžemyninės taurės turnyro nugalėtoja, 
iškovojusi pagrindinį prizą ir 100,000 
JAV dolerių premiją.

Šešių komandų turnyro paskutiniosio
se rungtynėse sekmadienį (liepos 31 d.) 
lietuviai po dramatiškos kovos nugalėjo 
Afrikos čempionę Angolos komandą 77:73 
(13:18,19:19,19:25, 26:11) ir užsitikrino 
pirmąją vietą nepriklausomai nuo likusių 

sustingę grėsmingose pozose, atrodo lyg 
karštinės kliedėjimų vaiduokliai. Prie 
kiekvieno iš jų yra lentelė su išsamia in
formacija trimis kalbomis apie tą asmenį 
ir jo padarytą žalą Lietuvai ir kitiems 
kraštams. Informacija plati, faktiška, 
paruošta Lietuvos Genocido tyrimo centro.

Tų “didvyrių” ir “vadų** čia daug. Ne
stebina, juk beveik kiekvienas Lietuvos 
miestelis turėjo pasistatydini po jam skir
tą komunistinį “patroną”. Todėl be kelių 
Leninų ir Stalinų, čia kėpso Kapsukas ir 
Sniečkus, ir Paleckis, Angarietis, keturi 
grėsmingai žengiantys Komunarai ir kiti 
“išvaduotojai” bei “svieto lygintojai”.

Netoli įėjimo stovi kavinė - užkandinė 
- nauja, tvarkinga, švarutėlė. Blizga kil
niųjų gėrimų buteliai, kvepia kava. O 
tualetai gali sužavėti ir reikliausią Vakarų 
turistą! Už kavinės - žaidimų aikštelė 
vaikams. Keliolika jų jau krykštė sūpynė
se ir lipynėse.

Yra šiame parke ir “Raudonasis kam
pelis”, atgrąsus komunizmą patyrusioms; 
kitiems gi - vertinga pažintis su žiauria 
beprotybe, valdžiusia ilgus metus didelę 
dalį pasaulio. -

“Raudonasis kampelis” tikrai raudonas 
nuo savo vėliavų ir vėliavėlių; grąsus nuo 
plakatų, nuo šūkių:”Mano Tėvynė - 
TSRS!”, “Partijos planai - mūsų planai! ”, 
“Viršykim penkmečio planą! ”. Sienos nu
kabinėtos Lenino portretais. Šitam kam
bary dar tebegyvuoja “šlovingoji partija”, 
trūksta tik garsiai skambančio šūkio ‘Visų 
šalių proletarai, vienykitės”! Bet jo vietoj 
takais vaikščiojant išgirsti sovietinių mar
šų dundesį ir pasijunti įžengęs į Orwell 
“1984” ar Kafkos “Proceso” puslapius, ne 
kaip veikėjas, bet neįtikėtinos praeities 
stebėtojas.

Ar gali kas po šį parką vaikščiodamas ir 
į pelkę sutupdytus teroro dievus bei 
dievukus žiūrėdamas, ilgėtis “pergalingo
jo” komunizmo? Nebent buvusiųjų “visa
galių” vaikai. Giminaičiai atkreipė mano 
dėmesį į būrelį žilagalvių, oriai ir rimtai 

paniją, teisėjų, savanorių, informacijos 
centro darbą, nepriekaištingą specialių 
renginio leidinių: programų, bukletų, sta
tistikos spaudinių - kokybę.

Rengiantis Europos jaunimo čempio
natui, S. Dariaus ir S. Girėno sporto cen
tro bazės renovacijai bei įrangos pirkimui 
6.6 min. litų skyrė Vyriausybė, apie 300,000 
litų organizacinėms reikmėms - Kauno 
miesto savivaldybė.

Daugiau nei 300,000 litų gauta iš rė
mėjų. Mainais suteikta parama įvertin
ta maždaug 3 min. litų. Vien reklamos gau
ta už 1.5 min. litų.

Renginį stebėjo apie 30,000 žiūrovų.
Čempionate dalyvavo 953 sportinin

kai iš 45 šalių. Atletai pagerino vieną 
pasaulio, 44 nacionalinius bei 175 asme
ninius rekordus.

Renginyje talkino 260 savanorių.
•:• >b s . (Romas Poderys, “Kd.”) 

dvejų rungtynių rezultatų.
Lietuvos rinktinė surinko 4 pergales iš 

5 galimų, o Argentina turi 3 iš 4, tačiau 
mūsiškiai yra laimėję tarpusavio rungtynes. 
Kinija ir Australija yra iškovoję po 2 iš 4 
pergalių, Angola - 2 iš 5, o Puerto Rikas 
pralaimėjo visas 4 rungtynes.

Beje, per visas rungtynes Lietuvos 
krepšininkai pataikė vos 2 iš 13 mestų 
tritaškių. Daugiausia taškų Lietuvos ko
mandai pelnė Martynas Andriukaitis - 22, 
Povilas Čiukinas -16, Vįdąs Ginevičius - 
15 ir Mindaugas I .u kaus k is -11. □ 

prie skulptūrų stoviniuojančių.
- Atėjo tėvo aplankyt, - sako jie. Vienas 

žilagalvis toje grupėje esąs sūnus vieno iš 
tų galingai žengiančių komunarų.

Išvažiuodami dalinomės įspūdžiais. 
Mūsų nuomonės sutapo, kad Grūto parkas 
nevertas barnių, pykčių ir kalbų. Bet vis 
dėlto nesinorėtų, kad jis pavirstų į Lietu
vos “Disneyland”, kur žaidimai ir piknikai 
atitrauktų jaunimo dėmesį nuo čia rodomų 
asmenų istorijos ir ką jų veikla atnešė Lie
tuvai. Bet... ar ne pranašiški Maironio 
žodžiai: “Mūsų kovos ir kančios, be ryto 
naktis, ar jiems besuprantamos bus?” O 
reikėtų... Reikėtų, kad nors žinotų...

ŽVILGSNIS Į KERNAVĘ
“Saulė nuo Mindaugo sosto
Teka į mūsų namus,
Duoną ant stalo paglosto,
Darbui pažadina mus!”

J. Marcinkevičius
Kai prieš 42 metus būrelis lietuvaičių 

skaučių Čikagoje ieškojom savo naujam 
tuntui’ gražaus ir prasmingo vardo varty
damos tik ką išspausdintą Lietuvių encik
lopediją, sustojom ant puslapio Kernavė. 
Koks puikus, skambus žodis, o kokia 
karališka vieta - Mindaugo sostinė! Taip ir 
sutarėm-būsimkemavietės,tikne anapus 
Neries, bet anapus Atlanto! Žinoma, tuo 
metu nė viena netikėjom, kad kada nors 
teks aplankyti Kernavę. Teko ilgai laukti, 
kol atėjo toji netikėta ateitis. Dabr jau 
viena kernavietė įkopė į karališkuosius 
piliakalnius. Na, ir aš pagaliau pasiekiau 
artimą - tolimą, tik nuotraukose matytą 
vietą.

Kernavė tikrai verta karališko sosto. 
Labai sunku aprašinėti gamtos grožį, 
nekartojant tų pačių, šimtus kartų sakytų, 
rašytų epitetų. Bet čia nuo kur ar į ką 
bežvelgtum - žaliai mėlyna ramybė, pla
tybė, gilus senos istorijos atodūsis. Tik 
žvelk, tylėk ir klausyk - čia kalba šimtme
čių miglose dingusi Lietuva.

Tęsinys kitame AfPNr.
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Trakuose - Europos Lietuvių 
Jaunimo Sąskrydis

Br. Kazimieras OFM

Vienuoliktajame Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongrese, vykusiame 2003 metų 
liepos 11-27 d. Lietuvoje, Lenkijoje ir Vo
kietijoje buvo nutarta 2005-ųjų vasarą su
rengti Europos Lietuvių Jaunimo Sąskrydį 
Lietuvoje. Jis vyko neseniai, liepos 6-10 
dienomis, netoli Trakų esančiame Slėnio 
kempinge.

Vyresniesiems (t.y. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenių pirmininkams) posėdžiau
jant Trakų JDinamo“ bazėje, jaunesnieji (kai 
kurie pirmųjų vaikai) laiko taip pat nelei
do veltui, nors jų dienotvarkėje dėl tikros 
bendruomeniškos dvasios tiek įtampos ne
buvo... Tai - esamų ar būsimų Europos Lie
tuvių Jaunimo Sąjungų pirmininkai arba 
atstovai: Estijos, Latvijos, Karaliaučiaus, 
Baltarusijos, Airijos, Anglijos, Ukrainos, 
Vokietijos ir Ispanijos. Taip pat svečiai iš 
Šiaurės ir Pietų Amerikos.

Sąskrydžio pagrindinio rėmėjo - Tau
tinių mažumų ir išeivijos departamento 
(TMID) prie LR Vyriausybės - gen. direk
torius Antanas Petrauskas kalbėjo apie 
pakitusią departamento politikos kryptį: 
nuo Rytų Vakarų link, kuriant „virtualią 
Lietuvą”.

Direktoriaus manymu, yra konfliktas 
tarp senųjų ir naujųjų imigrantų, bet tai 
labiau kartų, o ne mentaliteto konfliktas. 
Norėdamas pailiustruoti savo nuomonę, 
ponas Petrauskas pacitavo 1636 m. Didž. 
Britanijos Parlamente ištartus žodžius: 
„Jaunimas negerbia vyresniųjų, turi daug 
žalingų įpročių, vyresniuosius laiko nieko 
nesuprantančiais”. Tačiau, direktoriaus 
nuomone, gerai, kad jaunimas buriasi, 
siekia išsaugoti lietuvybę. Švietimas, kul
tūra ir sportas - tai trys banginiai, ant ku
rių gali laikytis lietuvybė, teigė A. Pet
rauskas. Todėl reikia rengti lyderius.

Tautinių mažumų ir išeivijos departa
mentas yra sukūręs ilgalaikę strategiją 
ryšiams su lietuviais užsienyje. Nuo 2004 
m. birželio 8 d. veikia paramos programa 
iki 2007-ųjų, pagal kurią dar galima gauti 
lėšų įvairiems projektams.

Po to sekė dalyvavusių šalių prisista
tymai: Vokietijos, Estijos, Ukrainos, Ang
lijos, Airijos, Karaliaučiaus krašto, Bal
tarusijos, Latvijos ir Norvegijos. Informa
cija pasirodys internete, Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos tinklapyje www.pljs.org. 
Noriu tik atkreipti dėmesį į kelis, mano 
nuomone, reikšmingesnius dalykus.

Antroji šalis pagal lietuvių skaičių po 
JAV jau yra Anglija. Šiuo metu tik užsi
registravusių (legalių) tėvynainių čia yra 

per 200,000. Todėl netgi TMID įtraukė į 
2006 m. strategiją Pasaulio Lietuvių Są
jungos Centro pastato Londone klausimą. 
Taip pat sparčiai gausėja lietuvių Airijoje 
ir Ispanijoje. Ypatinga padėtis į Rytus nuo 
Baltijos jūros - čia lietuvių nedaugėja, o kai 
kur net ir mažėja (pvz., Baltarusijoje).

Apie pagrindines lietuvių veiklos ydas 
kalbėjo Darius Udrys iš Los Angeles. Jis 
paminėjo totalios vienybės paiešką, neno
rą atsižvelgti į kitokias nuomones, favori
tizmą (klanizmą), užimant svarbias parei
gas, besaikį norą nagrinėti problemas, 
neieškant jų sprendimo, neįsiklausymą ir 
pavydą.

Už užsienio lietuvių sielovadą atsakin
gas prelatas Edis Putrimas iš Toronto pa
siguodė, kad didžiausias Lietuvos ekspor
tas šiuo metu - emigrantai, o tarp jų vyrau
ja kosmopolitizmas ir „pagreitinta integ
racija”, kai šeimos, norėdamos greičiau 
išmokti šalies kalbą, nebekalba lietuviškai.

Rimas Čuplinskas iš Bonos pasiūlė 
įtraukti į diskusijas temas pagal “Atviros 
erdvės” metodologiją: jos siūlomos pačių 
dalyvių, sugrupuojamos, ir kiekvienas turi 
galimybę pasirinkti vieną iš tų temų ar 
keliauti po įvairias diskutuojančias gru
pes. Visas šis „atviras” dalyvavimas disku
sijose papuošiamas „drugelių” - laisvai 
skraidančių, bet nieko nesakančių dalyvių 
- ir apvaisinamas „kamanių” - ne mažiau 
skraidančių, bet pernešančių idėjas 
vabzdelių.

Vakare laukė susitikimas su Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenių (PLB) pirminin
kais ir LR Prezidentu Valdu Adamkumi.

Kitą dieną mūsų svečiai buvo Lietuvos 
jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) 
atstovai, kurie vedė du seminarus: apie 
komandinį darbą ir projektų rašymą. Nuo 
darbo įtampos vakare atsigauti padėjo DJ 
Saga.

Šeštadienis buvo skirtas bendrauti su 
PLB pirmininkais. Pirmoji dienos pusė - 
pirmininkų supažindinimas su tuo, ką čia 
daro jaunimas, antroji - ekskursija į Se
nuosius Trakus, Kernavę. Vakaras - oreivių 
kaimo restorane.

Beliko paskutinė apibendrinimui skirta 
diena - sekmadienis. Ispanijos Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos pirmininkas Raimun
das Michnevičius apsiėmė organizuoti kitą 
Europos Lietuvių Jaunimo Sąskrydį po 
dvejų metų. Atvažiavo pranciškonas brolis 
Algis su grupele pranciškoniškojo jaunimo 
ir prasidėjo šv. Mišios, užsibaigiančios 
pietumis. Kaip proga susitaikyti, išlikti 
vienybėje, vieni kitų palaikyme ir 
nuolatiniame, ne tik virtualiame, ryšyje.

Bernardinai.lt
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Lietuviai vis daugiau išleidžia kultūrai
(BNS). Augant Lietuvos ūkiui bei vi- ventojų. Kaimo vietovių gyventojų kultū-

suomenės poreikiams, gyventojai vis 
daugiau savo pajamų išleidžia kultūros 
paslaugoms. Tai skelbia sociologinis ty
rimas “Lietuvos gyventojų kultūriniai 
poreikiai”, kurį užsakė Kultūros ministe
rija. Tyrimas parodė, kad kultūrinė veikla 
yra svarbus laisvalaikio poreikis ir užima 
trečią vietą po bendravimo su šeima ir 
draugais tarp apklaustųjų. Kultūrinė veik
la svarbesnė moterims, vidutinio amžiaus 
žmonėms (jaunesniems svarbesnės pra
mogos, o vyresni dažniau renkasi pasyvų 
poilsį). Tačiau daugiau laiko skirti kul
tūrinei veiklai dažniausiai trukdo pinigų 
trūkumas bei kiekybinė ir kokybinė kul
tūros renginių stoka.

Esama kultūros įstaigų infrastruktūra 
ir jų veikla nepatenkinti daugiau negu pu
sė kaimo gyventojų ir 20-30% miestų gy

Padėka
Minėdamas savo žmonos a. a. Hildegard mirties metines, p. Bo

nifacas Šikšnius iš Hobarto (Tasmanija) atsiuntė “Mūsų Pastogei” $50 auką. 
Ji mirė 2004 m. rugpjūčio 13 dieną.

Nuoširdus ačiū p. Bonifacui Šikšniui.
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba

Padėka
A. a. Gediminui Patupiu! mirus, širdingai dėkojame visiems 

draugams ir pažįstamiems, taip gausiai susirinkusiems palydėti Gediminą 
Amžinybėn. Dėkojame už užuojautos korteles ir gėles.

Pajauta, Rimas, Rasa ir maža Amber Patupiai

Mirė Hypatia Yčaitė - Petkus
Hypatia Yčaitė - Petkus iškeliavo Am

žinybėn šių metų gegužės 22 dieną, su
laukusi gražių 85 metų.

A.a. Hypatia buvo dukra žymaus pir
mosios Nepriklausomybės laikotarpio 
valstybininko Martyno!Yčo ir anūkė 
garsiojo dr. Jono Šliupo.

Velionė buvo veikli lietuvių evangeli
kų refomatų bažnyčios narė ir kuratorė, o 
taip pat ir žurnalo “Mūsų Sparnai” re

Mirus

AA Antanui Stasiūnaičiui,
giliai liūdime ir nuoširdžiai užjaučiame žmoną Angelę, seserį Danutę, brolius 

Juozą, Vytautą, gimines ir draugus. Tebūna ramybė a.a. Antanui.
Ona Grosienė,

Vilija, Arūnas ir Lolita Burneikiai

rimų poreikių tenkinimo galimybes daž
niausiai apriboja bibliotekų ir kultūros 
centrų veikla, nors 40% kaimo gyventojų 
nurodė, kad trūksta aktyviai veikiančių 
kultūros centrų.

Kompiuteriais daugiau ar mažiau 
naudojasi visos gyventojų grupės (54% visų 
gyventojų), bet tiek internetas, tiek kompiu
teris daugiausia yra jaunų irvidutinio am
žiaus, aukštesnio išsimokslinimo miestų 
gyventojų naudojama priemonė.

Lietuvos gyventojai palankiausiai ver
tina ir aktyviausiai lankosi šventėse, mugė
se bei koncertuose - šių renginių vertini
mas nepriklauso nuo amžiaus ir išsilavi
nimo, jie pritraukia įvairių sluoksnių žmo
nes, tačiau didmiesčių gyventojai dažniau 
negu mažų miestų bei kaimo gyventojai 
mano, kad šventės nereikalingos. □ 

daktorė. Ji gyveno Amerikoje, New Mexico 
valstijoje. Palaidota Čikagoje. Jos gedi 
sesuo Evelyna Yčaitė-Taggart ir brolis prof, 
dr. Martynas Yčas su šeimomis, o taip pat 
ir visa lietuviška visuomenė, netekusi vie
nos iš nedaugelio rašytojų, vaizdavusių tą 
ypatingąjį, entuziazmo pilną 1920-1940 m. 
gyvenimą to meto laikinoje sostinėje 
Kaune.

Nijolė Jankutė

Jaunimas kviečiamas į stažuotę 
NATO tarptautiniame biure

(ELTA). NATO kviečia jai priklau
sančių valstybių studentus ir neseniai 
studijas baigusius absolventus dalyvauti 
konkursuose stažuotojų vietoms NATO 
tarptautiniame biure užimti.

Kaip pranešė Užsienio reikalų mi
nisterija, pagal galiojančias taisykles 
kandidatai turėtų būti ne vyresni kaip 30 
metų amžiaus, baigę mažiausiai 2 kursus 
aukštojoje mokykloje, gerai mokėti anglų 
arba prancūzų kalbą.

NATO tikisi, kad šis pasiūlymas sudo
mins jaunus žmones iš Šiaurės Atlanto 
aljanso valstybių, kurie norėtų įgyti dau
giau žinių apie organizaciją ir pasisemti 
NATO tarptautiniame biure dirbančių pa
reigūnų patirties. Neatmetama galimybė, 
jog ateityje stažuotojai galės pretenduoti į 
nuolatines darbo vietas NATO struktūrose.

Vykdydami praktines užduotis stažuo
tojai turės galimybę taikyti aukštosiose 
mokyklose įgytas teorines žinias, taip 
stiprindami ir NATO tarptautinio biuro 
administracinius pajėgumus.

Neabejojama, kad stažuotojai po darbo 
Briuselyje padės savo šalių visuomenėms 
geriau suprasti pagrindinius NATO tiks
lus, uždavinius ir veikimo principus stip
rinant saugumą euroatlantinėje erdvėje ir 
užjos ribų.

Atrankos stažuotojų vietoms užimti 
paprastai vyksta du kartus per metus -kovo 
ir rugsėjo mėnesiais.

Daugiau informacijos apie stažuotes ir 
konkursus galima rasti internete adresais:

http://www.nato.int/stnictur/uiterns/ 
index.html ir http://wwwjiato.int/structur/ 
recruit/indexJitm

A^A Gediminui Patupiui
mirus, skausmo valandoje siunčiu nuoširdžiausią užuojautą žmonai Daliai - 

Pajautai ir visai šeimai
Jaunystės dienų draugė Aldona Vyšniauskienė

Aukos “Mūsų Pastogei”
V. Šeštokas VIC $ 15.00 Prof. Z. Budrikis WA $ 20.00
A.Gabas VIC $ 20.00 V ir A. Kaločiai NSW $ 15.00
VJuod NSW $ 10.00 E. ir T. Grinčeliai ACT $ 35.00
E. Šumienė VIC $ 50.00
R.Daukus ACT $ 25.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
T. Suris QLD $ 10.00 “Mūsų Pastogės” Administracija

Rašydami testamentq, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudų!
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Tickets On Sale!
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Competition format and schedule

12/08/2005 & 14/08/2005
Sydney Entertainment Centre
International Basketball at its Best!

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 Svaldenytė 
Number: (02) 9708 1414 
lietuva@optusnct.com.au

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

Svarbi M.K.Čiurlionio sukaktis
Š.m. rugsėjo 4 dienų, sekmadienį, 130 vai. p.p. Melbourno Lietuvių Namų 

Teatro Salėje vyks M.K.Čiurlionio 130-ųjų gimimo metinių paminėjimas.
Paskaitą skaitys dr. Genovaitė Kazokienė, fortepionu skambins 

Adela Ristovski ir Rolandas Imbrasas, Čiurlioniui skirtas 
eiles deklamuos Dalia Antanaitienė.

Įėjimas - $5. Visos lėšos skiriamos Kauno Technologijos ir Viktorijos ir 
Universitetų mainų fondui.

Gražina Pranauskienė

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

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

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

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

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

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

Primename Klubo nariams, 
kad jau atėjo laikas susimokėti nario mokestį. 
Pagal valdžios įstatymus, Klubo nariai, nesumo
kėję mokesčio iki liepos 3 1 dienos, pra
randa Klubo narystę.

TURGUS įvyks sekmadienį, rugpjūčio 21 d., 230 vai. p.p.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Dėmesio ALB
Geelongo Apylinkės 

nariams
Sekmadienį, rugpjūčio 21 d. (Pettitt 

Park, Beauford St. Bell Post Hill), įvyks 
ALB Geelongo Apylinkės metinis susirin
kimas. Visi nariai prašomi dalyvauti

DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Darbotvarkės svarstymas ir priėmi
mas
4. Mirusiųjų pagerbimas.
5. Praėjusio metinio susirinkimo proto
kolo skaitymas ir jo priėmimas.
6. Apylinkės Valdybos pirmininko, na
rės kultūros reikalams ir iždininko pra
nešimai
7. Revizijos Komisijos pranešimai.
8. Diskusijos dėl Valdybos, pranešimai 
ir jų priėmimas.
9. Mandatų komisijos sudarymas.
10. Naujos Valdybos rinkimas.
11. Naujos Revizijos Komisijos rinki
mas.
12. Kiti reikalai, pasiūlymai, diskusijos.
13. Susirinkimo uždarymas
ALB Geelongo Apylinkės Valdyba

Attention: all members 
of the Geelong 

Lithuanian 
Community

The Annual General Meeting for2005 
with be held on Sunday 21 August, at 
Lithuanian House, Pettitt Park, Beauford 
St., Bell Post Hill, commencing at 1:30 
pm. All Lithuanians and their families are 
cordially invited to attend. Membership 
fees will be accepted prior to the 
commencement of the meeting. 
AGENDA:

1. Meeting opening.
2. Appointment of Meeting Presidium.
3. Agenda items
4. Commemoration of the dead.
5. Minutes of previous AGM.
6. Reports by the President, Treasurer
& cultural groups.
7. Reports by Accounts Committee.
8. Discussions.
9. Formation of Election Commission.
10. Electionof  new Executive Committee.
11. Election of new Accounts Committee.
12. Other business & further discussion.
13. Close of meeting
Coffee and Cake will be served

Executive Committee, GLB

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

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

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

Jurisdiction:...... Victoria and Tasmania.................................................................
Mr Andrew Žilinskas, Honoraiy 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 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@bigpond.com 

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

Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Kęstutis Protas, Vytenis Šliogeris 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos 

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandijoje oro paštu $115.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami

Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis. 
Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.

Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25. 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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