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Kraštų pirmininkų suvažiavimas Trakuose

Liepos 7-10 dienomis Trakuose vyko Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) kraštų valdybų pirmininkų ir Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos (PLJS) kraštų valdybų pirmininkų arba jų atstovų ir kviestų delegatų suvažiavimas. Suvažiavime Australijos 
Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdybai atstovavo Lidija Šimkutė - Pocienė, kuri tuo metu svečiavosi Lietuvoje. Jos įspūdžius iš 
suvažiavimo skaitykite MP psl. 3. Nuotraukoje - PLB kraštų pirmininkų suvažiavimo dalyviai ir svečiai.

Kuomi pasitikima?
(ELTA). Tyrimų kompanijos “Baltijos 

tyrimai” liepos 21-26 dienomis atliktos 
apklausos duomenimis, Lietuvos gyvento
jai labiausiai pasitiki: Lietuvos banku -64 
%, Bažnyčia - 64%, žiniasklaida - 61%, 
krašto apsauga - 60%, “Sodra” - 58%, 
Konstituciniu Teismu - 54%, Prezidento 
tarnyba - 53%, savivaldybėmis - 46%, 
komerciniais bankais - 43% ir Valstybės 
sienos apsaugos tarnyba -42%. Kiekviena 
šių institucijų gyventojai labiau pasitiki 
nei nepasitiki.

Likusiomis 10 institucijų (iš 20) gy
ventojai labiau nepasitiki nei pasitiki. 
Labiausiai nepasitikima Seimu - 72%, Vy
riausybe- 61%, policija-60%, teismais- 
59% ir muitinėmis - 57%. Jomis nepasiti
ki daugiau nei pusė respondentų.

Per mėnesį nuo birželio apklausos 
labiausiai sumažėjo pasitikėjimas Prezi
dento tarnyba - 3%. Nuo ankstesnės ap
klausos padidėjo pasitikėjimas Valstybės 
sienos apsaugos tarnyba 4%, Lietuvos 
Vyriausybe ir žiniasklaida - 3%.

Apklausa vyko 2005 m. liepos 21 - 26 
dienomis.Apklausti 1002 Lietuvos 
gyventojai, nuo 15 iki 74 metų.

Lietuvos Įvykių apžvalga Uspaskich’o partietė puola Brazauską
Kurią partiją 

pasirinktų 
rinkėjai?
(ELTA). 2005 

metų liepos mėne
sį didoka dalis 
Lietuvos rinkėjų 
būtų balsavę už A. 
Brazausko social
demokratų parti
ją. Už ją balsuotų 

15% Lietuvos gyventojų -1 % daugiau nei
prieš mėnesį. Į antrąją poziciją nustumtą 
Uspaskich’o Darbo partiją palaikytų 13% 
rinkėjų - tiek pat kiek ir prieš mėnesį.

Už Tėvynės sąjungą (konservatorius, 
politkalinius ir tremtinius, krikščioniš
kuosius demokratus) balsuotų 9% rinkėjų.
Jų palaikymas per mėnesį sumažėjo 2%.

Paulausko Naujosios sąjungos (social
liberalų potencialių rinkėjų skaičius padi
dėjo 1% ir ji pagal populiarumą ketvirtoje 
vietoje - ją palaikytų 8% rinkėjų.

5% rinkėjų balsuotų už Prunskienės 
Valstiečių ir Naujosios demokratijos par
tijų sąjungą -1 % daugiau nei prieš mėnesį.

Už Zuoko Liberalų ir centro sąjungą 
balsuotų 5% rinkėjų.

Pakso Liberalų demokratų partiją pa
remtų 4% Lietuvos gyventojų - 1 % dau
giau nei birželį.

Beveik trečdalis - 31% - rinkėjų šiuo 
metu nėra apsisprendę, už kurią partiją 
balsuotų, jei artimiausiu metu vyktų rin
kimai į Seimą, arba teigia, kad rinkimuo
se nedalyvautų.

Audra pridarė nuotolių
(ELTA). Šeštadienio vakarą, liepos 29 

d., Lietuvoje siautėjo viesulas. Panevėžio 
rajone viesulas ir kruša nusiaubė per 20 

sodybų. Per keliolika minučių didžiuliai 
ledo gabalai sudaužė gyvenamųjų namų 
šiferio ir čerpių stogus, sulankstė lauke 
stovėjusius automobilius, iškūlė langus, 
nusiaubė daržus ir pasėlius.

Tuo pat metu audra su stipriu lietumi, 
žaibais ir kruša siautėjo Alytuje ir Varėno
je. Sekmadienio ryte buvo išjungta 219 
elektros tiekimo pastočių, elektros netu
rėjo per 4000 Rokiškio rajono gyventojų. 
Vilniuje dėl smarkios liūties keliose vie
tose susidarė milžiniškos balos.

V. Uspaskich partijos vairo 
nepaleis

“Aš jau esu Lietuvoje ir partijos vairas 
- mano rankose”, - interviu “Respublikai” 
pareiškė V.Uspaskich, į Lietuvą grįžęs 
pasklidus gandams apie naujo Darbo 
partijos lyderio paieškas. V. Uspaskich pa
tvirtino, jog Darbo partija nesitrauks iš 
valdančiosios koalicijos, nors jam viešint 
Rusijoje kai kurie partijos vadovai atvirai 
prakalbo apie nepasitenkinimą koalicijos 
partneriais. Jis pabrėžė, kad “partijos pir
mininką gali pakeisti tik suvažiavimas. 
Arba - mažų mažiausiai taryba, kuri gali 
pavesti kuriam nors laikinai eiti pirmininko 
pareigas, kol bus sušauktas suvažiavimas. 
Bet juk kol kas niekas nešaukia nei tarybos, 
nei suvažiavimo. Jei tai nevyksta, visos 
kalbos yra tuščios ir nauja intriga”.

Prezidentūros kieme - bronzos 
amžiaus radiniai

(ELTA). Archeologai, tyrinėjantys 
Prezidentūros rūmų vidinio kiemo teri
toriją, rado bronzos amžiaus radinių. Bu
vo rastas akmeninis įtvarinis kirvukas, 
kuris, pasak archeologės Daivos Luchta- 
nienės, gali būti vėlyvojo bronzos amžiaus

Nukelta į 2 psL

Kaip praneša ELTA, V. Uspaskich’o 
Darbo partijos atstovė Europos Parla
mente Ona Juknevičienė prieš savaitę 
griežtai kritikavo Algirdą Brazauską ir 
Vyriausybės politiką.

“Neturiu nieko prieš A Brazauską kaip 
žmogų, bet manau, kad, kol gyvename su 
A. Brazausku, tol gyvename praeityje ir 
neturime ateities. Turint galvoje A. Bra
zausko specialybe, Lietuva gyvena tarsi 
užbetonuota ir užasfaltuota - joje negali 
prasikalti žolė”, - sakė O. Juknevičienė.

Pasak jos, Europos Sąjungoje (ES) Lie
tuvai tampa prioritetais nereikšmingi da
lykai, kaip lyčių lygiateisiškumu besirū
pinanti agentūra, o ekonomiškai perspek
tyviais klausimais nesirūpinama. “Nėra 
Vyriausybės strategijos, todėl ir sakau; kad 
gyvename praeityje”, - tvirtino ji

A. Brazausko politinio ilgaamžiškumo 
priežastis esanti ta, kad žmonės nenori

Euro įvedimas nesusitrukdys?
(ELTA). Premjeras Algirdas Brazaus

kas dar sykį pakartojo tikintis, kad inflia
cija Lietuvai netrukdys nuo 2007-ųjų įves
ti eurą. Netrukus Premjero pirmininkau
jama komisija svarstys pagrindinius euro 
įvedimo principus, o rudenį patvirtins jo 
įvedimo programą.

Kaip ir anksčiau, Premjeras pabrėžė, 
jog brangstantis kuras bei kiti ekonomi
kos resursai Lietuvos planų nesutrukdys.

“Energetikos resursų brangimas turi 
tiesioginę įtaką infliacijai ne tik Lietu
voje. Jis turi tiesioginę įtaką bendram 
infliacijos rodiklio nustatymui”, - pakartojo 
A. Brazauskas. i

Nuogąstavimus, kad infliacija gali su
trukdyti greitam euro įsivedimui, liepą 
išsakė naujasis ūkio ministras Kęstutis 

pokyčių ir siekia stabilumo, o dabartinis 
premjeras jiems kaip tik sudaro tvirto, 
stabilaus žmogaus įspūdį.

“Visada klausiu - kodėl Lietuvoje ne
įvyksta revoliucija, kaip Gruzijoje ar Kir
gizijoje? Juk viskas iš esmės tas pat - A. 
Brazauskas yra iš tos pačios nomenklatū
ros. Nursultanas Nazarbajevas (Kazachijos 
prezidentas - ELTA) yra pasistatęs pamink
lą - aukso luitą su jo delno įspaudu, o 
Lietuvoje tas pat vyksta Valdovų rūmų 
istorijoje”, - kalbėjo politikė. Jos žodžiais, 
A. Brazausko Socialdemokratų partijos 
bėda ta, kad joje nematyti naujų lyderių - 
žmonių, kurie “vestų Lietuvą j priekį”.

Vėliau O. Juknevičienės mintis aštriai 
kritikavo socialdemokračių moterų są
jungos vadovybė. Jos pareiškime sakoma, 
kad “valdant A. Brazausko socialdemok
ratams, Lietuvos ūkio vystymosi tempai 
buvo patys sparčiausi iš ES naujokių.” □

Daukšys.
Lietuvos banko nuomone, infliacija 

Lietuvoje ES kriterijų viršijo dar balan
džio mėnesį. “Nord/LB Lietuva” analitiko 
Rimanto Rudzkio nuomone, mažai ti
kėtina, kad artimiausius kelerius metus in
fliacija Lietuvoje mažės.

Lietuvos padėtį apsunkina tai, kad ES 
infliacijos kriterijus - tai trijų Europos 
Sąjungos šalių, kuriose infliacija yra ma
žiausia, infliacijos vidurkis, padidintas 
1.5%. Lietuvos bei taip pat 2007-aisiais į 
euro zoną norinčios patekti Estijos ga
limybes mažina tai, kad šiuo metu trijose 
stabiliausiose Europos Sąjungos šalyse 
infliacija yra labai maža. Tai, ar Lietuva ir 
Estija gali 2007m. įsivesti eurą, ES institu
cijos svarstys 2006-ųjų viduryje. □
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Ratals Trumpai iš visur
♦ Pakeliui iš 
Ugandos j Sudaną 
liepos 30 d. sraig
tasparnio katas
trofoje žuvo Suda
no viceprezidentas 
John Garang ir jį 
lydėję kariai. John 
Garang buvo pri
imtas į Sudano vy
riausybę tik prieš 

3 savaites, tuo užbaigiant jo vadovautą 20 
metų trukusį sukilimą krašto pietuose. Su
kilėliai kovojo prieš priverstinį musulmonų 
religinių šarijos įstatymų įvedimą krikščio
niškuose Sudano pietuose.
Neaiškios John Garang žuvimo aplinky
bės iššaukė Sudano sostinėje Chartume 
kelių dienų kruvinas riaušes, nukreiptas 
prieš arabus. Riaušėse žuvo bent 130 
žmonių, virš 350 sužeistų.
♦ Rugpjūčio 1 d. mirė 84 metų amžiaus 
Saudi Arabijos karalius Fahd, valdęs nuo 
1982 metų. Sostą paveldėjo jo brolis - 81 
metų amžiaus princas Abdullah, faktinai 
valdęs kraštą nuo 1995 metų už negaluo
jantį brolį.
♦ Irake nuolat žūva amerikiečiai kariai, 
sukilėliams panaudojant naujus kovos 
metodus. Rugpjūčio 3 d. netoli Haditha 
vietovės pakelėje paslėpta didžiulė bomba 
sprogdama užmušė 14 amerikiečių karių, 
apversdama ant nugaros jų 25 tonų šar
vuotą automobilį. Nuo kovų pradžios Ira
ke žuvo 1820 JAV karių. Amerikiečių ka
rinės vadovybės pareiškimu, Irake žymiai 
sumažėjo savižudžių susiprogdinimo atve
jų, kai per pastaruosius 3 mėnesius JAV 
saugojo pasienius su Sirija ir Iranu nuo sa
vanorių infiltracijos iš užsienio.
♦ Izraelio dešinieji ekstremistai bando 
sustabdyti numatytą Gazos ruožo žydų 
naujakurių evakuaciją. Rugpjūčio 4 d. 19

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL
arba ankstyvojo geležies amžiaus, t. y. 500 
- 400 metų prieš Kristų.

Vėlyvojo bronzos amžiaus kultūrinį 
sluoksnį Prezidentūros teritorijoje archeo
logai buvo aptikę dar 1996 metais.

Šiuo metu archeologai tyrinėja Prezi
dentūros rūmų vidinio kiemo teritoriją. 
Ten taip pat rasta, kaip manoma, buvusio 
medinio statinio - vandens surinktuvo - 
liekanų. Ankstesnių tyrinėjimų metu Pre
zidentūros rūmų kieme aptikta septynių 
panašių statinių liekanų.

Pivašiūnuose - garsieji Žolinės 
atlaidai

(ELTA). Per Didžiuosius Švenčiausio
sios Mergelės Marijos į Dangų ėmimo 
atlaidus Pivašiūnų bažnyčia paminėjo 180 
metų sukaktį.

Pirmoji bažnyčia Pivašiūnuose buvo 
pastatyta 1648 metais, antroji - 1766- 
aisiais. Istorijos šaltiniai liudija, kad abi 
jos sudegė. Išliko tik bažnyčios fundato
riaus Jono Klodzkio portretas ir garsusis 
Dievo Motinos Marijos su kūdikiu pa
veikslas. Stebuklingą jo gydomąją galią 
liudija pasakojimai ir senieji votai (dova
nos), pakabinti prie paveikslo, dėkojant 
Mergelei už čia patirtas malones.

Šiemet 180 metų sukaktį mininčią 
bažnyčią 1825-aisiais pastatė broliai be
nediktinai. Tūkstantines minias maldi
ninkų prie stebuklais garsėjančio Mado
nos paveikslo kasmet sukviečia didžiausi 
Lietuvoje Švenčiausiosios Mergelės Ma
rijos į Dangų ėmimo atlaidai. Šiemet jie 
prasidės rugpjūčio 13 dieną. Iki rugpjūčio 
20-osios tikintieji melsis už pedagogus, 

da, 
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metų amžiaus Eden Natan-Zada, dezerty
ras iš Izraelio kariuomenės, apsirengęs 
karine univorma autobuse šaudė į arabus, 
užmušdamas 4 civilius ir sužeisdamas dar 
12. Užpuolimas įvyko Šafram mieste, ne
toli Haifos. Ten gyvena drūzai, Izraeliui 
lojalūs arabai, kurie net tarnauja Izraelio 
kariuomenėje. Įpykusi minia nulinčiavo 
suimtą žudiką.
♦ Rugpjūčio 5 d. netoli Kamčatkos kran
tų, Ramiajame vandenyne, mažas rusų 
povandeninis laivas su 7 jūreivių įgula įsi
painiojo į žvejų tinklą 190 m. gylyje. Rusi
jos karo laivynui neturint tinkamų gelbė
jimo priemonių, jūreiviams grėsė mirtis 
dėl riboto deguonies kiekio laive.
Rusija, bijodama 2000-aisiais metais po
vandeninį laivą “Kursk” ištikusios trage
dijos, po 24 valandų laukimo paprašė tarp
tautinės pagalbos. Tuoj atsiliepė Japonija, 
JAV ir Didž. Britanija. Rugpjūčio 7 d. bri
tų povandeninis robotas “Scorpio” sėkmin
gai prakirpo tinklą ir išlaisvino povan
deninį laivą. Įgula, dar turėjusi deguonies 
dvylikai valandų, išgelbėta.
♦ Rugpjūčio 6 d., vaikščiodamas kalnuo
se Škotijoje, staiga susmuko buvęs Didž. 
Britanijos užsienio reikalų ministras Ro
bin Cook, kuris mirė tą pačią dieną 
Inverness ligoninėje. Įtakingas darbiečių 
politikas Robin Cook pasitraukė iš britų 
ministrų kabineto 2003 m. kovo mėnesį 
protestuodamas prieš Didž. Britanijos da
lyvavimą kare prieš Iraką. Jis buvo 59 metų 
amžiaus.
♦ Rugpjūčio 7 dieną iš Izraelio ministrų
kabineto pasitraukė finansų ministras 
Benjamin Netanyahu, buvęs ministras 
pirmininkas, protestuodamas prieš Izrae
lio pasitraukimą iš Gazos ruožo. B. Ne
tanyahu yra pagrindinis ministro pirmi
ninko Ariel Šaron konkurentas Likud 
partijos vadovybėje. □

Caritas darbuotojus, dvasininkus, pašauki
mus, vaikus ir jaunimą, šeimas, žemdirbius.

Pagrindinės Didžiųjų atlaidų dienos - 
Žolinės - šventąsias mišias bažnyčios 
šventoriuje aukos Kauno arkivyskupas 
Sigitas Tamkevičius. Atlaidų aštuondienį 
Pivašiūnuose laukiama 20-30,000 maldi
ninkų iš Lietuvos ir kitų šalių.
“Muzikinis rugpjūtis pajūryje”

Kaip praneša ELTA paskutinį vasaros 
mėnesį Klaipėdoje tradiciškai prasideda jau 
aštuntasis operos ir simfoninės muzikos 
festivalis “Muzikinis rugpjūtis pajūryje”.

Vienas iš projektų šįkart skiriamas 
Lietuvos vokalinio meno įžymybėms. 
Pirmadienį Klaipėdos koncertų salėje bus 
surengtas festivalio atidarymo koncertas, 
kuriame pakviesti dalyvauti tarptautinių 
konkursų laureatė, Lietuvos muzikos 
akademijos profesorė Irena Milkevičiūtė 
(sopranas), tarptautinių konkursų ir 
Nacionalinės premijos laureatai prof. 
Vladimiras Prudnikovas (bosas) bei 
Vytautas Juozapaitis (baritonas). Jie savo 
koncertą vėliau surengs ir Juodkrantėje.

Festivalio renginiai vieną dieną per
sikels netgi į Plungę, kur rugpjūčio 4 d. 
Žemaičių dailės muziejaus terasoje kon
certuos kamerinis ansamblis “MultiCame- 
rata” (Lenkija) ir Skaidrė Jančaitė (sopra
nas). Šį koncertą kitą dieną galės išgirsti ir 
klaipėdiečiai Koncertų salėje.

Šįkart “Muzikinis rugpjūtis pajūryje” 
svečiuosis ir ant Rambyno kalno. Čia “Ope
retinę reviu nuo Johano Štrauso iki..” ren
gia Lietuvos operos žvaigždė Virgilijus 
Noreika (tenoras).
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau-

EITA,BNS,LGITICir “Bernardinai”.

ŽVIIfcflMIJ
Emigrantų srautas

- ir kas po to?
(Iš “Lietuvos ryto” vedamojo, 

rugpjūčio 2 d.)
Emigrantų srautas iš Lietuvos prilygs

ta pabėgėlių srautui iš karo apimtos šalies.
Nepaisant to, dabartinės Vyriausybės 

programoje apie emigraciją užsimenama 
tik viename jos punkte. Vyriausybė pasi
žada rūpintis piliečių, pasinaudojusių 
laisvo asmenų judėjimo teise, geresnių 
socialinių ir kultūrinių poreikių tenkini
mu bei parengti ir įgyvendinti priemones, 
skatinančias ekonominius migrantus grįž
ti į tėvynę.

Nors lietuviai bėga iš šalies jau nuo 
1989-ųjų, valdžios reakcija į emigraciją iki 
šiol apsiribodavo kalbomis. Negana to, 
šios kalbos dažniausiai buvo tik proginės, 
skirtos daugiausia rinkimų agitacijai

Kai kurie aukšti valdžios pareigūnai 
pastaruoju metu emigracijos mastais net
gi pradėjo didžiuotis. Pasak jų, tai - tikras 
išsigelbėjimas Lietuvai šiuo sunkiu kraš
to ekonomikai metu, nes dėl emigracijos 
mažėja nedarbas, užsienyje lietuviai ne tik 
užsidirba, bet ir įgyja naujos patirties.

Oficiali statistika, teigianti, kad iš Lie
tuvos per 15 pastarųjų metų emigravo 
320,000 žmonių, viso emigracijos masto 
neatskleidžia.

Mat, apytiksliais šalies ambasadų, 
esančių pagrindinėse Lietuvos piliečius 
traukiančiose šalyse (Didž. Britanijoje, A- 
rijoje, Ispanijoje bei Vokietijoje), duome
nimis, ten gali gyventi 0.5 mln. Lietuvos pi
liečių. Vien Londone lietuvių išeivių jau 
gali viršyti 150,000 žmonių. O kur dar JAV, 
Norvegija, Švedija, kitos šalys?

Emigrantų srautas gali netgi padidėti. 
Tuo tarpu Lietuvos valdžios atstovai tik
tai neįtikinamai ramina save bei visuo
menę, kad daugelis emigrantų praturtėję 
po kiek laiko sugrįš į tėvynę. Išties vienas 
kitas emigrantas grįžta ir dar sugrįš. Bet 
kuo pagrįstas įsitikinimas, kad sugrįš 
dauguma iš tų kelių šimtų tūkstančių?

Argumentų - jokių. Tik neįtikinamos 
prielaidos. Ne paslaptis, kad daugybė šios 
bangos emigrantų, priešingai nei Antrojo 
pasaulinio karo pabėgėliai, nenori net 
girdėti apie Lietuvą. Dabartiniai emigran
tai vengia palaikyti ryšius su Lietuvos 
valstybės institucijomis, neieško galimy
bių netgi balsuoti per rinkimus. Tai kas 
emigrantus dar gali sieti su Lietuva?

Savo ruožtu valstybės institucijos ne

Susibūrė laisvės kovų dalyviai
(ELTA). Ariogaloje rengiamas tradici

nis tremtinių, politinių kalinių ir rezis
tencijos dalyvių sąskrydis “Laisvės ugnis - 
ateities kartoms”.

Jau 15 kartą Dubysos slėnyje vyku
siame sąskrydyje susirinko dalyviai ne tik 
iš Lietuvos, bet ir iš užsienio.

Jau penktadienį (rugpjūčio 5 d.) Du
bysos slėnyje įsikūrė Lietuvos jaunimo 
stovykla. Per tris dienas jaunimas ketina 
surengti orientacinį žygį po Ariogalos 
apylinkes, taip pat planuojamos tinkli
nio, bėgimo, kvadrato varžybos, aitvarų 
konkursas, žaidimai ir koncertai .

Pagrindiniai sąskrydžio renginiai vyko 
šeštadienį (rugpjūčio 6 dieną). Rytą 
sąskrydžio dalyviai ir svečiai susirinko 
Ariogalos parapijos bažnyčioje, kur buvo 
aukojamos šv. Mišios, taip pat padėtos gė
lės prie paminklo ir koplyčios miestelio 
kapinėse. Vėliau sąskrydžio dalyviai pės
čiomis ėjo į Dubysos slėnį.

Jau prieš kelias dienas savaitę iš visoje 
Lietuvoje veikiančių partizanų apygardų į 

ieško būdų, kaip sugrąžinti lietuvį į tėvy
nę, o atvirai deklaruoja siekį patuštinti jo 
kišenes atimant sunkiai uždirbtus svarus 
ir eurus. Lietuvos įstatymų leidėjai ir Mo
kesčių inspekcija yra pasirengusios nulup
ti devynis kailius nuo kiekvieno, kuris 
šiek tiek užsidirbo užsienyje.

Niekinamą valstybės požiūrį į emig
rantus rodo ir Vyriausioji rinkimų komisi
ja, per kiekvienus rinkimus sudaranti 
sąlygas balsuoti vos keliems procentams 
užsienio lietuvių ir nieko nedaranti, kad 
šis skaičius didėtų bent jau proporcingai 
emigracijos srautui. Po 10-15 metų, kai 
valstybė pajus tikruosius emigracijos pa
darinius, Lietuvos gyventojų skaičius su
mažės dar keliais šimtais tūkstančių.

Jau ir šiandien aiški viena baisi ten
dencija - didžioji emigrantų dalis yra ir 
jauni, ir iniciatyvūs. Būtent tai tampa pa
grindine kliūtimi Lietuvoje formuotis de
mokratijos šerdžiai-vidurinei klasei.

Panašus likimas laukia ir kultūrinio, po
litinio bei ekonominio šalies elito, nie
kaip nesugebančio reformuotis bei regene- 
ruotis dėl vadinamojo protų nutekėjimo, 
kuris, Lietuvai įstojus į ES, įgauna pagreitį.

Todėl jau po dešimtmečio Lietuva ri
zikuoja tapti .gūdžia provincija be žmo
nių išteklių, užtikrinančių pažangą. Va
dinasi, ir be socialinių garantijų daugeliui 
dabartinių ir busimųjų pensininkų, ku
riems nebebus kas uždirba jų pensijų.

Dar gerai tai, kad Užsienio reikalų mi
nisterija siūlo skubiai imtis emigrantų 
vaikų švietimo, steigti virtualias mokyk
las arba sukurti mobilų moksleivio krep
šelį emigrantų vaikams, kuris būtų nau
dojamas mokyti lietuvių kalbos ir Lietuvos 
istorijos. Taip pat siūloma tose šalyse, kur 
yra didelės išeivių bendruomenės, įsteig
ti specialiųjų attache išeivijos klausimais 
pareigybes, kurias užimtų Tautinių ma
žumų ir išeivijos departamento skirti 
žmonės.

Bet problemos esmę atskleidžia tai, 
kad emigrantai, ypač jaunimas, motyvus 
palikti Lietuvą apibrėžia taip: nėra pras
mės čia toliau gyventi.

Tokį žiaurų Lietuvos valstybei prasmės 
deficitą sukuria šalies politikoje, ekono
mikoje ir kultūroje įsigalėjusių interesų 
grupių nomenklatūra, kuri nesuinteresuo
ta įsileisti šviežio kraujo. Todėl dalis ga
bių žmonių šalį palieka ne dėl duonos 
kąsnio, o tik dėl jaunimui šios nomenkla
tūros kuriamų kliūčių prasimušti tėvy
nėje. Kitaip sakant, valstybė nesustabdys 
emigracijos tol, kol visuomenė nebus 
suinteresuota visapusišku valstybės atsi
naujinimu. □

Dubysos slėnį pradėta nešti Lietuvos Ne
priklausomybės ir Laisvės ugnis. Šešta
dienį buvo iškilmingai uždegtas visos 
Lietuvos laisvės kovų dalyvių sąskrydžio 
aukuras.

Iškilmingo sąskrydžio atidarymo metu 
dalyvius pasveikino renginio globėjas 
Prezidentas Valdas Adamkus ir krašto 
apsaugos viceministras Gintautas Šivickas.

Po pietų vyko jungtinė meno grupių, 
visuomenės ir kariuomenės programa, 
parašiutininkų, akrobatinio skraidymo 
meistro Jurgio Kairio ir Karinių oro pa
jėgų lakūnų pasirodymas, buvo pagerbti 
pasipriešinimo kovų dalyviai, asmenys, 
nukentėję nuo 1939-1990 metų okupaci
jų, ir ugnį nešę jaunuoliai, koncertavo 
valstybinis pučiamųjų orkestras “Trimitas”.

Sąskrydis, skirtas pagerbti Lietuvos 
laisvės kovų dalyvius, prisiminti pasi
priešinimo kovą už Lietuvos Nepriklau
somybę, lietuvių tautos trėmimus į Sibirą, 
nuo 1990 metų organizuojamas kasmet 
rugpjūčio pirmą savaitgalį. □
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Bendruomenės baruose
Kalėdos - liepos mėnesį?

Kaip smagu prisimint Kalėdas vidury 
vasaros!, - galvojau žiūrėdama į žiemos te
ma išpuoštą Sydnėjaus Lietuvių Klubo sa
lę - į popierines snaiges ir blizgančius var
veklius ant langų, į papuoštą eglutę ir rau
donai - žaliai papuoštus stalus.

Tik staiga, kažkaip durte įdūrė mintis, 
kad šis liepos mėnuo čia ne vasara! Liepa - 
viduržiemis! Jei taip, tai Kalėdos pritinka. 
Bet ir vėl... negerai... Čia Kalėdos ne žie
mą... Visai sumišusi sėdėjau išpuoštoj sa
lėj laukdama kada pragys “Dainos” daini
ninkai. Nežiūrint, kad man viskas čia dar 
atvirkščiai atrodo, “Dainos” dainomis pa
sigėrėt visada didelis malonumas.

Ir ši žiemos (!) popietė buvo taip pat 
maloni, kaip ir kitos, kurias “Dainos” 
choras surengė. “Daina” - Sydnėjaus lie
tuvių pažiba ir balsais, ir repertuaru, di
rigente ir pianistu. Šią liepos 24 d. popietę 
klausėmės labai turtingos muzikinės 
programos: nuo galingos įžangos J. W. Pe
terson “With the Sound of Trumpets iki L. 
Vilkončiaus “Neturėk kitos žemės” bei 
gausių, melodingų, pamėgtųjų savųjų ir 
svetimųjų kompozitorių dainų. Skambėjo 
Vilijos Burneikytės ir Garry Penhall žavūs 
duetai (ypač W. A Mozart “Duok ranką 
man, brangioji!” ir F. Schubert serenada 
“Mano dainos tyliai plaukia”). “Dainos” 
vyrai trenkte trenkė V. Kuprevičiaus “Pa
jūriais”, o Kęstas Protas ir Garry Penhall, 
šauniai uniformuoti, ne tik sudainavo J. 
Offenbach “Žandarų duetą”, bet ir su
vaidino, sukeldami daug juoko klau
sytojams. Galingo balso Darius Gakas 
dainavo tris nuotaikingas savo kūrybos

Įspūdžiai iš Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės kraštų valdybų 

pirmininkų suvažiavimo Trakuose 
(2005 m. liepos 7 d. -10 d.)

Lidija Šimkutė - Pocienė

Sunku išsamiai aprašyti viso suva
žiavimo eigą. Pateiksiu tik bendrą apžval
gą, gal kiek fragmentiškai.

Suvažiavimo išvakarėse, liepos 6 dieną, 
visa Lietuva šventė Karaliaus Mindaugo 
karūnavimo sukaktį. Vilniuje vyravo šven
tiška nuotaika, nepaisant to, kad vasaros 
lietus protarpiais pasipildavo iš dangaus - 
tarsi rugiagėlėmis nukloto. Katedros 
aikštėje susirinkusi minia išklausė paki
lių kalbų ir išvydo istorinį vaidinimą su 
viduramžių apranga. Jis priminė iškil
mingą Valdovų rūmų praeitį. Tuo pačiu 
metu gretimame Sereikiškių parke vyko 
tarptautinis folkloro festvalis. Šventiška 
nuotaika sklido iš visų pusių.

Tą patį vakarą tarp kviestų svečių te
ko būti Prezidentūroje. Po atviru dangu
mi maloniai nusiteikęs Prezidentas Val
das Adamkus kartu su šiltai besišypsančia 
ponia Alma bedravo su svečiais, nuolat 
sustodami pasisveikinti ir trumpiau ar 
ilgiau pasikalbėti.

Kitą dieną Trakuose prasidėjo PLB 
kraštų valdybų pirmininkų arba jų atsto
vų ir kviestų delegatų suvažiavimas. Suva
žiavimo dalyviai buvo apgyvendinti ir 
sočiai maintinami Trakų nacionaliniame 
sporto ir sveikatingumo centre, kuris yra 
gražioje vietoje prie ežero, Karaimų gat
vėje. Iš ten matėsi didinga Trakų pilis. 
Suvažiavime dalyvavo lietuviai ar lietu
vių kilmės atstovai iš trisdešimt aštuonių 
šalių. Vien iš Rusijos buvo atstovų iš Si
biro, Irkutsko ir iš kitur. Nemažai atstovų 
buvo iš Argentinos, Australijos, Baltaru
sijos, Belgijos, Brazilijos, Danijos, Didžio

dainas. Vilijos Burneikytės solo Habanera 
(G. Bizet “Carmen”) galėčiau klausytis 
kasdien, o apie pianistą Wojciech 
Wisniewski nėra ką ir besakyti - visiems 
aišku, jis artėja prie tikro virtuozo. Sėkmės 
ir ištvermės! ■

Pertraukos metu besivaišinant “Dainos” 
chorisčių suneštais skanėstais, publikos 
dėmesį patraukė ir gausi loterija. Stebėtinai 
laimingas buvo Lietuvių Sodybos stalas: 
patys skaniausi, patys geriausi laimikiai ant 
jo nukrito! Dabar sodybiečiai galės visą 
savaitę gert savo tradicinę arbatėlę iš lai
mėto arbatinuko, užsikąsdami laimėtu tor
tu “Napoleonu” ir dar pačiulpdami laimė
tus saldainius iš didelio krepšio!

“Kalėdos liepoje” pobūvis per greit pa
sibaigė: nesinorėjo namo grįžt! “Dainos” 
dainininkai puikiai sugeba ir dvasią, ir kū
ną pasotint

Baigiant noriu trumpai sugrįžt prie 
programos lapelio. Jis dailiai atspausdin
tas: žalia eglutė ir žvakutės, ir dovanų dė
žutės, bet neišvengta klaidų. Būtent, nuken
tėjęs lietuviškas raidynas. Nebėra ė, ž, č, ę, 
ū. Galbūt atrodo menkniekis “nugnybt” 
taškus ir nosines bei paukščiukus, bet jie 
būtini mūsų rašybai. Be jų, ką reiškia pvz. 
dainuoja daina, ar dainuoja dainą? Pasitiko 
Onyte, ar pasitiko Onytė? Ar kompozito
rius Žlibinąs, ar Žlibinąs? Gerai, kad sve
timtaučių pavardės parašytos teisingai, kad 
gabusis pianistas netapo Vyšniausku. 
Neatimkim ė vardininko linksnyje ir solis
tei Bumeikytei

Ačiū “Dainai” už melodingas Kalėdas... 
nelaiku! Nijolė

sios Britanijos, Estijos, Gruzijos, Ispani
jos, JAV, Kanados, Kaliningrado srities, 
Kazachstano, Kolumbijos, Lenkijos, Mol
davijos, Norvegijos, Olandijos, Prancūzi
jos, Rusijos, Švedijos, Šveicarijos, Ukrai
nos, Urugvajaus, Uzbekijos, Venezuelos, 
Vengrijos ir Vokietijos.

Suvažiavime dalyvavo 80 dalyvių iš 28 
kraštų, 17 lietuvių kalbos kursų dalyvių ir 
8 PLB nariai.

Suvažiavimą atidarė PLB Valdybos 
pirmininkas Gabrielius Žemkalnis, kuris 
pateikė pranešimą - ataskaitą apie pas
kutiniųjų dvejų metų veiklą. (Pranešimo 
ištraukos paskelbtos atskirai). Vyko dis
kusijos. Buvo skatinama, kad atskirų 
valstybių delegatai pasirūpintų savo 
kelionės išlaidas padengti savo ar savo 
bedruomenės lėšomis. Be abejo, ne visiem 
tai įmanoma, tad neišvengiamai tenka 
neturtingesnių valstybių atstovus paremti.

Vėliau prof. E. Aleksandravičius pa
darė pranešimą „Ar verta būti lietuviu?”

Savo pranešime prof. E. Aleksandra
vičius kaip pavyzdžius savo temai pasi
rinko J. Girniaus knygą „Tauta ir tautinė 
atsakomybė,” kuri gerai žinoma apsiskai- 
čiusiems vyresniosios kartos atstovams, 
gal mažiau jaunesniai kartai, irJono Me
ko iškeltą ideologinį šūkį: „Nesvarbu, kur 
bebūtume, esame Lietuvos dalis”. Jis 
pateikė keletą neaiškių minčių - būtent: 
ar galima tapti lietuviu, ne tik išlikti 
lietuviu? Taipogi į savo paskaitą dar įtraukė 
transcendentinius motyvus, kurie sukėlė 
abejonių kai kuriems klausytojams. Juk 
tautiškumas neatskiriamai susietas su 
žmogaus esybe, tai kas konkretu ir apčiuo
piama, ir neatitinkanti transcendentinės

Gražios vestuvės Sydnėjuje
Šeštadienį, liepos 9 die

ną, Ramunė Zinkutė - Cobb 
ištekino savo dukrelę Ele
ną Jane už šaunaus JAV ka
riuomenės karininko Kris- 
tofer James Thompson.

Vestuvių apeigas prave
dė mūsų mielas kun. John 
Alt St. Joachim’s bažny
čioje, kurios klebonas jis 
yra.

Žavią kaip baltoji gul
bė Elenutę prie altoriaus 
atvedė pasigėrėtinai jau
natviškas jos senelis Jonas 
Zinkus. Jaunikis Kristofer, 
apsivilkęs elegantišką para
dinę uniformą, su savo bi
čiuliu (taip pat karininku) 
plačiai šypsodamiesi pasi
tiko nuotaką.

Pastebėjau, kad per vi
sas vestuves jaunavedžiai
meiliai šypsojosi vienas kitam ir visiems. 
Prie vestuvinių apeigų turiningumo pri
sidėjo Ramunės sesutė Rasa ir Elenos 
vyresnieji broliai Robin ir Andrew. Ves
tuvėse dalyvavo ir Kristofer tėvai bei kiti 
artimieji, atvykę iš JAV

Vestuvių puotą lydėjo gražios kalbos, 
tostai, jaunavedžių valsas moderniame 
Shangri-la viešbutyje the Rocks.

sąvokos, daugiau susiju
sios su tikėjimu ir su tuo, 
kas nesuvokiama protu..

Dabartinės „Pasaulio 
Lietuvio” redaktorės Ži
vilės Makauskienės pra
nešimas nuskambėjo liūd
nokai. Prenumeratų skai
čius mažėja ir buvo iškelta 
mintis, ar verta žurnalą 
leisti toliau, nors jis yra 
vientintelis leidinys, jun
giantis visą pasaulio lie
tuvių veiklą. Ji paminėjo, 
kad net Japonijoje teko 
suburti 40 asmenų ir lei
dinio istorijoje nebuvo to
kio plataus bendradarbia
vimo tinklo kaip dabar.

Kuriasi naujos lietuvių 
bendruomenės Airijoje, 
Ispanijoje ir net mažesnės 
grupės Kazachstane ir 
kitur. Šių kraštų atstovai 
daugiausiai yra naujosios 
kartos žmonės. Buvo siū
loma sukurti realų ekono
minės strategijos tinklą no
rint išsaugoti lietuvybės 
identitetą plačiame pasau
lyje.

Pasirodo, Airijoje yra užsiregistravę 
net 30,000 dirbančių lietuvių, nors spėja
ma, kad gali būti apie 100,000 lietuvių, gy
venančių tame krašte. Nors jų pagrindinis 
tikslas yra užsidirbti ir ekonomiškai įsi
tvirtinti, šiais metais jau susiformavo Ai
rijos Lietuvių Bendruomenė. Atrodo, kad 
kokie du trečdaliai jų žada sugrįžti į 
Lietuvą, bet visiem sukelia rūpesčių Lie
tuvos valdžios nustatyti mokesčiai.

Ispanijoje prieš ketverius metus irgi 
susibūrė didelis skaičius lietuvių su tom 
pačiom problemom kaip ir Airijoje. Is
panijos Lietuvių Bendruomenė yra labai 
išsibarsčiusi.

Po to sekė Tautinių Mažumų ir išeivi
jos departmento prie LR Vyriausybės 
generalinio direktoriaus Antano Petraus
ko pranešimas. Šio departamento vaidmuo 
- plėtoti Lietuvos ir išeivijos ryšius, atsi
žvelgiant į užsienio lietuvių pageidavi
mus bei siūlymus. Suvažiavimo dalyviams 
buvo pristatyta gerai paruošta 54 puslapių

Elena ir Kristofer Thompson.

Jaunavedžiai Thompsons gyvens JAV, 
priklausomai nuo Kristofer tarnybos. 
Elenai gyvenimas JAV nebus naujiena. Jau 
kelinti metai ji su mama Ramune gyvena ir 
dirba JAV.

Pastebėtina, kad Kristofer jau yra gan 
ilgai tarnavęs Irake, o šių metų gale vėl 
tarnaus Irake, vadovaudamas tankistų 
formuotei. V. Š.

Nuotraukoje (centre) Lidija Šimkutė - Pocienė ir LR 
Prezidentas Valdas Adamkus.

knyga „Valstybinė Ryšių su Užsienio Lie
tuviais Politika“ su tokiu turiniu:

Įžanginis žodis.
Lietuvos valstybės ilgojo laikotarpio 

strategija Lietuvos išeivijos atžvilgiu.
Migracijos departmento prie Lietuvos 

respublikos vidaus reikalų ministerijos 
informacija.

LR pilietybės suteikimas.
Gyvenamosios vietos deklaravimas. 

Migracijos tarnybų adresai ir telefonai. 
LR socialinės apsaugos ir darbo ministeri
jos informacija: Darbo paieška Europoje.

Socialinės apsaugos koordinavimas.
Reglamentuojamų profesinių kvalifi

kacijų pripažinimas Lietuvos Respublikoje.
Lietuvos nacionalinės Martyno Maž

vydo bibliotekos informacija. Lietuvių 
išeivijos spaudos bibliografija.

Lietuvos nacionalinio radijo ir tele
vizijos informacija. Naudingi interneto 
adresai Tęsinys kitame MP nr.
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Lietuva iš arti
Gariūnai - tai “Lietuva”

Karolis Klimka, Vilnius

Naujienose šmėkštelėjo legenda jau 
seniai tapęs Gariūnų vardas. “’Gariūnai’ 
pripažinti valstybinės svarbos projektu”.

Paplūdimyje sklaidau Oksfordo Uni
versiteto leidyklos 2003 m. išleistą danų 
antropologės Pemille Hohnen knygą apie 
Gariūnų turgavietę “A Market out of 
Place?”. Neabejotinai verta Lietuvos na
cionalinės premijos. Prieš akis iškyla mo
numentalūs vaizdai. Kartais negaliu su
silaikyti nenusišypsojęs, kartais graudulys 
drėkina akis... Gariūnai - tai Lietuva!

Pradžioje buvo “talkučkė”. Nelegali 
“spekuliacija”. Prasidėjus “perestroikai” ir 
atsivėrus sienoms, ėmė rastis turgeliai. 
Laisvosios rinkos ekspertai prognozavo, 
kad “antroji ekonomika”, įskaitant turgus, 
plėtojantis rinkai greit išnyks. Bet įvyko 
ATVIRKŠČIAI.

Gariūnai įkuriami 1990 m. Turgus siūlo 
pigius vakarietiškų statuso simbolių pa
kaitalus. Darbo organizavimas čia “necivi
lizuotas”, pajamos slepiamos, sąlygas dik
tuoja (buvę) vagys, banditai, reketininkai, 
rusų mafija. Prekės nekokybiškos, “suklas
totos” (tai vieša paslaptis). Čia “ne savo 
darbą” (“ne pagal specialybę”) dirba 
mokytojai, inžinieriai, menininkai. Daug 
moterų. Mafija, nepotizmas, korupcija, 
monopolizmas.

Kadangi teisės aktai prieštarauja vienas 
kitam ir patys sau, esama laisvam verslui 
palankaus teisinio vakuumo. Ribos (sie
nos) neaiškios. “Tuo metu nebuvo ribų” 
(A.M. Brazauskas). Ribos tarp legalios ir 
nelegalios veiklos - nėra. Pilkoji zona, 
šešėlinė veikla.

Atmosfera turguje - įtempta. Kiekvie
nas privalo rūpintis tik savo bizniu - ir 
žinoti, kas yra “ne jo biznis”. Socialiniai 
santykiai turguje - sudėtingai struktūri- 
zuoti, hierarchizuoti, diferencijuoti. Re
ketininkams mokamas “stogo” mokestis. 
Turgus hierarchiškai organizuotas pagal 
tai, kiek kas išgali mokėti reketininkams. 
Geriausios vietos - prie Centrinių Vartų 
(“Centras”) - atitenka “sėkmingiausiesiems”.

Turgus turi daug “viešų paslapčių”. 
Apie jas nekalbama. Yra dalykų, kurių 
privalu nematyti net pastebėjus (jei kai
myną plėšia, muša ar pan.).

Kaunas - naujas skrydžių centras
Gruodžio 1 dieną bus pradėti tiesio

giniai skrydžiai iš Kauno į Varšuvą. Į 
Lenkijos sostinę pigių skrydžių avia
kompanijos “Wizz Air” orlaiviu “Airbus 
A320” iš Kauno bus galima nuskristi per 
40 minučių. Ši kelionė be oro mokesčių ir 
rinkliavos kainuos apie 35 litus. Bus 
skraidoma kiekvieną dieną, išskyrus 
šeštadieniais.

“Per pusantrų metų pervežėme apie 
pusantro milijono keleivių, o iki šių 
metų pabaigos tikimės, kad šis skaičius 
padidės iki dviejų milijonų”,’ - Kauno oro 
uoste surengtoje spaudos konferencijoje, 
sakė “Wizz Air” generalinis direktorius 
Jozef Varad. “Lietuviai galės pasinaudoti 
ir mūsų kompanijos skrydžiais iš Varšu
vos į Paryžių, Liverpoolį, Dortmundą, 
Malinę, Kopenhagą, Londoną ir Stock- 
holmą”. Direktorius pasigyrė, kad jauna 
aviakompanija tarp pigių skrydžių avia

Au kompanijų jau užima lyderio pozicijas 
■' Centrinėje ir Rytų Europoje. Skraidoma 

180 keleivių talpinančiais vidutiniškai 
trejų metų senumo orlaiviais “Airbus 
A320”.

Tai jau antra pigių skrydžių bendrovė,
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Patamsis auštant - vagių stichija. Tik 
pragiedrėjus išaiškės, kiek išvogta.

Tai, kas laikyta spekuliacija, susilaukia 
viešo pripažinimo. Šio tipo veikla pamažu 
sistematizuojama, institucionalizuojama.

Gariūnų zonos: Centras; Užantis; Ka- 
rakumai; Petačiokas. Tabu taškai - taurių
jų ir spalvotųjų metalų bei ginklų preky
bos vietos.

Prekiautojai pasyvūs: sėdi pasikabinę 
’-tas pačias kainas. Turi pastovius klientus. 
Prekiautojų licenzijos tikrinamos pasi
rinktinai. Pusryčių meniu: cepelinai, keps
niai, karbonadas.

1995 m. atsiranda Naujieji Gariūnai. 
Vieną rytą autobusų stotelė perkeliama 
prie Naujojo turgaus vartų. Įtariama, kad 
šį stotelės perkėlimą lėmė ne “sąžininga 
konkurencija”... Daugelis kraustosi į naują 
turgavietę. Naujieji Gariūnai - “tvarkin
gesni” ir didesni. 1990-1994 - Gariūnų 
aukso amžius. Tiesa, pradinį kapitalą dau
gelis susikrovė jau anksčiau (iki 1989),ypač 
tie, kurie “importavo” auksą iš Sibiro.

Prekių keliaujama j Turkiją, Kiniją, 
Tailandą, vėliau - į Jungtinius Arabų 
Emyratus, Korėją ir Siriją.

Klientai Gariūnuose vadinami “čiuk- 
čia” - dėl to kad perka nesiderėdami ir 
neapžiūri prekių.

Po 1995 m. atsiranda nauja prekybi
ninkų kategorija: jie tik “importuoja” 
prekes ir samdo žmones jas realizuoti 
turguje. Tai reikalauja didesnių investici
jų. Atsiranda elitas. Ryškėja skirtumas tarp 
tų, kurie patys “importuoja” prekes, ir tų, 
kurie jas tik parduoda.

Pigių vartojimo prekių iš Azijos 
antplūdis. Imama kooperuotis (kelionių 
agentūros ir t.t.). Atsiranda reklama per 
radiją. Gariūnų radijas transliuoja ne tik 
reklamą, bet ir muziką. Vis tas pačias 
dainas. Valstybė rodo vis didesnį interesą 
kontroliuoti ir reguliuoti turgų bei su juo 
susijusius subjektus ir veiklą. “Talkučkę” 
reikia “lokalizuoti” ir “legalizuoti”. Nebe
vartojamas terminas “spekuliacija”. Gru
puočių kova dėl įtakos intensyvėja. Nebe
galima derėtis dėl kainos. Tačiau infor
macija apie prekės kokybę - vis dar tokia 
pat nepatikima.

Turgaus dalyviams gyvybiškai svarbu 
žinoti “žaidimo taisykles”, turėti prieigą 

sudariusi sutartį su “Kauno aerouostu”. 
Nuo rugsėjo 22-osios airių aviakompa
nija “Ryanair” siūlys skrydžius iš Kauno į 
Londoną.

“Ateityje galbūt Kaune pamatysime ir 
daugiau naujų oro bendrovių, nes šiuo 
klausimu jau seniai dirbame”, - teigė 
“Kauno aerouosto” generalinis direkto
rius Kęstutis Cucėnas. “Aviakompanijos 
“Wizz Air” atėjimas - dar vienas žingsnis, 
kuriuo siekiama Kauno oro uostą pada
ryti pigių skrydžių centru Lietuvoje”.

Pasiteiravus, ar, pradėjus skrydžius dar 
vienai aviakompanijai, Kauno oro uostui 
nekils techninių problemų, K.Cucėnas 
nuramino: “Mūsų techninės galimybės 
leidžia per metus priimti iki pusės mili
jono keleivių. Dabar priimame tik 27,000, 
tad plėtrai dar turime daūg potencialo. 
Mums problemų kyla, jei vienas po kito 
nusileidžia 5-6 lėktuvai, tačiau grafikus 
stengiamės derinti. Oro uostas jau dabar 
dirba nuo 7 iki 22 valandos”.

Spaudos konferencijoje dalyvaujant ir 
rajono merui Leonardui Gineikai, buvo 
išreikšta viltis, kad netrukus bus pagerin
tas susisiekimas tarp oro uosto ir Kauno.

(Pagal “Kauno dieną”)

Nuotraukoje - Gariūnų turgus prie Vilniaus.

prie tam tikros informacijos, valdomos 
nematomų galios struktūrų. Šis žinojimas 
nevienodai “paskirstomas” tarp turgaus 
dalyvių.

Iš pažiūros atrodo, kad turgus ir jo 
veikla - tai, kuo gali užsiimti bet kas, vi
siems prieinamas dalykas. Tačiau egzis
tuoja griežta riba tarp savų ir pašalinių.

Naujuosiuose Gariūnuose vieni uždirba 
tūkstančius per mėnesį, kiti-kelis dolerius 
per dieną; šie taip niekada ir nesukaups 
“pradinio kapitalo”. Dauguma turgaus 
dalyvių vos metę žvilgsnį į kitą gali pasaky
ti, kokia jo padėtis. Svarbus padėties

Atsiveria sovietų armijos slaptavietės
Sovietmečiu Kazlų Rūdos miškuose 

esantys slapti objektai buvo kruopščiai 
saugomi nuo pašalinių akių. Net griuvus 
imperijai mažai kas žinojo, kad miškuose 
nutiestas ne tik trijų kilometrų lėktuvų 
takas, tačiau įrengta ir 7-osios Pabaltijo 
desantinės divizijos rezervinė požeminė 
vadavietė. Šis objektas apipintas legen
domis.

“Kauno dienos” žurnalistams pavyko 
patekti į kažkada itin slaptą požeminę va
davietę ir vos už kelių šimtų metrų esan
čią generolų vilą, kur kažkada vykdavo 
aukštų sovietų pareigūnų orgijos. Keturių 
aukštų vila Kazlų Rūdos miškuose iškilo 
1980 m. Šis objektas buvo vadinamas įvai
riai: Brežnevo, Ustinovo arba tiesiog ge
nerolų vila. Žinoma, kad čia mėgdavo 
linksmintis sovietų armijos generolas 
Vasilij Margelov, ilgą laiką vadovavęs de
santininkams.

Šalia vilos įrengtas tvenkinys šiuo 
metu apaugęs lelijomis. Netoliese teka 
nedidelis Judrės upelis. “Kiek mums pa
vyko sužinoti, visi vilos aukštai buvo skir
ti skirtingo rango karininkams. Ketvirtojo 
aukšto apartamentuose gyveno aukščiausi 
sovietų kariuomenės vadai. Pastate taip 
pat buvo įrengta pirtis, baseinas. Šalia 
esantis karinis aerodromas dažnai sulauk
davo svečių iš Maskvos”, - pasakojo E. Vai
čiūnas. Šalia paslaptingos generolų vilos 
yra kur kas įspūdingesnis objektas - po
žeminė vadavietė. Eidamas paprastu miško 
keliuku net neįtarsi, kad iki 1993-iųjų čia 
buvo ypatingos svarbos sovietų karinis - 
objektas. Visas 5 hektarų plotas aptvertas 
dviguba spygliuota viela. Jos likučiai išli
kę iki šiol. Aplink požeminę vadavietę 
išraustos duobės. “Čia stovėdavo vadina
mieji BTR. Įsigiję šį objektą buvome sura
dę desantininkus, kuriems teko čia tarnau
ti. Bandėme juos prisivilioti į vadavietę, 
kad jie daugiau papasakotų apie kariškių 
išsidėstymą ir panašiai. Deja, net ir prabėgus 

^nemažai laiko, buvę desantininkai nepa
sakoja apie šio objekto paslaptis”, - sakė 
^Evaldas Vaičiūnas, dabar privataus “Judrės 
parko” Vadovas.

Nežinodamas, kad šalia įrengta pože
minė vadavietė, ramiai praeitum miško 
keliuku, nekreipdamas jokio dėmesio į 
nemažą kalnelį. “Štai čia ir yra tas paslap
tingasis objektas”, - rodydamas kalno link, 
sakė E. Vaičiūnas. Statant vadavietę buvo 

ženklas - automobilis.
Elitas - tie, kurie samdo žmones. Tur

tingiausi - tie, kurie patys importuoja. 
Dugnas - tie, kurie dirba kitam. Prastuo
liai triūsia pakraščiuose. Arčiau Centri
nių Vartų - sėkmės kūdikiai. Klestintieji 
statosi namus, perka prabangius butus. 
Brangūs daiktai, kaip antai odos švarkai ar 
kailiniai, reiškia pasiturimą padėtį.

Verslo klestėjimo sąlyga - geri ryšiai 
pasienyje (ten kur eina riba, kurią ne 
visiems leista peržengti). Vieni užsiima 
“verslu”, kiti - “išlikimu”.

(DELFI)

pakeistas reljefas ir iškirsta apie 4.5 hek
taro miško.

Pakilus ant kalno, tarp medžių pastebi 
niekuo neišsiskiriantį pastatą. Tik atidžiau 
pažiūrėjęs pamatai specialius bėgius pa
lydovinei lėkštei. Dar labiau intriguojantis 
vaizdas atsiveria už geležinių durų. Čia 
lankytojus pasitinka desantininkų puoli
mą vaizduojanti freska. Į požeminę vada
vietę veda dveji siauri laiptai. “Laidai 
pavogti, todėl dabar čia nėra elektros. 
Tačiau apskritai požeminės vadavietės 
būklė nėra bloga”, - teigė E.Vaičiūnas.

Nusileidęs į maždaug 50 m gylį atsiduri 
tarsi visai kitame pasaulyje. Po žeme 
įrengtos įvairiausios patalpos. “Štai čia 
kažkada buvo kino salė. Kitame kambary
je dirbo šifruotojai. Iš šios vadavietės galė
jai susisiekti su bet kuriuo pasaulio kraštu”, 
- sakė E. Vaičiūnas. Jam teko bendrauti su 
dabar jau amžinatilsį Alfredu Paltanavi
čiumi, kuris kelis dešimtmečius šiose 
apylinkėse dirbo girininku. “Iš jo pasakoji
mų susidarėme neblogą vaizdą, kas vyk
davo šiame objekte. Jis buvo kruopščiai 
saugomas ir galėjo funkcionuoti net ekstre
maliomis sąlygomis. Tiek į vilą, tiek į vada
vietę atvestos galingos elektros linijos. Ne
gana to, požemyje įrengtas galingas ge
neratorius”, - pasakojo jis. Specialias 
patalpas vadavietėje turėjo KGB atstovai. 
Požemyje taip pat apstu įvairių buitinių 
patalpų. Čia įrengta net pirtis.

Požeminė vadavietė pradėjo funkcio
nuoti 1978 m. Tais pačiais metais pasirodė 
filmas “V zone osobovo vnimanija”. “Šis 
filmas mums tapo tarsi savotišku gidu. Tie
siog atkreipėme dėmesį, kad po žeme ro
domos patalpos, identiškos mūsų vadavie
tei. Išsiaiškinome, kad filmas buvo kuria
mas bū tent šiame, Kazlų Rūdos miškuose 
įrengtame požemyje. Kiek mums žinoma, 
filmavimo grupė iš Maskvos čia dirbo tik 
pastačius vadavietę. Jiems išvykus, čia įsi
kėlė kariškiai”, - pasakojo E.Vaičiūnas. Jis 
neslėpė, kad apie šią požeminę vadavietę 
kuriamos savotiškos legendos. Dar daugiau 
legendų sukūrė ir kažkada slaptų objektų 
privatizavimas. “Girdėjome, kad esame ne
aiškios asmenybės. Tačiau nieko paslaptin
go čia nėra - objektą įsigijome iš Valstybės 
turto fondo. Įsteigėme viešąją įstaigą. Dabar 
ieškome ES fondų paramos. Šioje terito
rijoje norime įkurti turistams patrauklų 
objektą”, - sakė jis. (“K.d.”)
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Dar apie Karaliaučių
Karaliaučiaus Katedra
Pagrindinė katalikiškojo kryžiuočių 

ordino bažnyčia, statyta 1330 -1380 m. Pra
džioje buvo dvibokštė. Po didelio 1544 m. 
gaisro atstatytas tik dešinysis bokštas (bokš
tuose buvo įrengtos bibliotekos). Katedro
je buvo laidojami kryžiuočių ordino vadai 
ir Prūsijos kunigaikštystei nusipelnę žmo
nės. 1545 m. gegužę čia palaidotas lietu
vių raštijos pradininkas, pirmasis Karaliau
čiaus universiteto Teologijos katedros ve
dėjas Stanislovas Rapalionis, o 1670 m. 
sausį - Prūsijos generalgubernatorius kuni
gaikštis Boguslavas Radvila (tebėra jo ant
kapio likučiai). Nuo 1572 m. Katedroje 
ilsėjosi pirmasis Prūsijos kunigaikštis, šv. 
Kazimiero sesers Sofijos aštuntasis vaikas 
(iš septyniolikos) Albrechtas Brandenbur
gietis, pavertęs grobikišką kryžiuočių vals
tybę taikinga kunigaikštyste (43 metus val
dė be karų).

Religinės reformacijos Prūsijoje, skati
nusios tikybinių raštų leidybą tautinėmis 
kalbomis, pradžia tapo katalikų katedroje 
Sembos vyskupo Georgo Polenco (Polentz) 
per 1523 m. Velykas pasakytas pamokslas. 
Parapijiečiai buvo pakviesti pereiti į Mar

Nuotraukoje - per Antrąjį pasaulinį karą sugriauta Kara
liaučiaus Katedra.

tyno Liuterio tikėjimą.
Katedros rūmai stipriai nukentėjo per 

1944 m. rugpjūčio 29 ir rugsėjo 2 dienos 
anglų aviacijos antskrydžius. Keletą de
šimtmečių Katedra buvo be stogo, plėšia
ma ir niokojama.

Po grafienės dr. Marian Donhoff apsi
lankymo 1991 m. Karaliaučiuje, Vokietijoje 
buvo atidaryta Katedros atstatymo fondo 
sąskaita, iš kurios imta finansuoti jos 
atstatymo darbus. Katedra pamažu ėmė 
atgauti savo pirmykštę išvaizdą.

Senasis Universitetas
Trisdešimt penkeriais metais vyresnis 

už lietuvių lenkinimo darbą variusį Vil
niaus universitetą, Karaliaučiaus Alma 
Mater buvo iškilmingai atidaryta 1544 m. 
rugpjūčio 17 d. Pagerbiant jo steigėją ku
nigaikštį Albrechtą, vadinamas Albrechto 
vardu.

Pirmasis Albertinos pastatas buvo į ry
tus nuo Katedros (vėliau čia buvo bendra
butis, kuriame yra gyvenęs Kristijonas Do
nelaitis). 1547 m. pastatytas dar vienas 
pastatas - į šiaurę nuo Katedros (vėliau - 
miesto archyvas). Į vakarus nuo jo, buvusio 
Partikuliaro vietoje, 1569 iškilo dar vienas 

universiteto pastatas. Iš 
pradžių universitetas 
turėjo 316 studentų ir 10 
profesorių. Tarp jų du 
lietuvius - graikų ir 
hebrajų kalbų profeso
rių Abraomą Kulvietį 
(iki tol Partikuliaro stei
gėją irvedėją) bei teologi
jos profesorių Stanis
lovą Rapalionį.

Kunigaikščio Al
brechto nurodymu iš
leisti prūsų ir lietuvių 
katekizmai davė pirmą
jį impulsą filologiniam 
darbui Karaliaučiaus 
universitete. Jo auklėti
niai rengė trūkstamą 
religinę literatūrą lietu
vių kalba (pvz. tilžiškis

Nuotraukoje - Karaliaučiaus universitetas prieš karą.

Danielius Kleinas parengė ir 1653 m. 
Karaliaučiuje išleido pirmąją Lietuvių 
kalbos gramatiką).

Tam, kad geriau parengus kunigus 
darbui Mažojoje Lietuvoje, 1718 m. buvo 
įsteigta pirmoji pasaulyje lietuvių filologi
jos įstaiga - Lietuvių kalbos seminaras (įvai
riomis formomis veikė net iki 1944 m.).

Nuo 1370 m. universitete dėstė buvęs 
Vilniaus evangelikų mokyklos rektorius, 
žymiausias to meto Prūsijos istorikas Kris
tupas Hartknochas. Jis surado ir paskelbė 
kryžiuočių žygius teisinančią, tačiau lie
tuvių istorijai svarbią Petro Dusburgiečio 
kroniką, parašė dviejų tomų Prūsijos isto
riją “Alt- und Neues Preussen”, kurioje 
lietuvius laikė Mažosios Lietuvos senbu
viais (autochtonais).

1710 - 1740 m. universiteto teologijos 
profesoriumi buvo karaliaus pamokslinin
kas Jonas Jokūbas Kvantas, kurio rūpes
čiu lietuvių kalba buvo parengta ir išleista 
daug svarbių religinių knygų (jų tarpe ir 
vaikams). 1820 ir 1824 m. universiteto rek
toriaus pareigas ėjo (oficialiu rektoriumi 
buvo pats karalius) rytų kalbų ir teologi
jos profesorius Liudvikas Gediminas Rė
za, poeto Kristijono Donelaičio kūrybos 
publikuotojas. L. G. Rėzos įtakoje lietuvių 
kalba ir istorija susidomėjo orientalistas 

prof. Peter von Bohlen, kuris 1930 m. pa
rašė veikalą “Apie lietuvių kalbos ir san
skrito giminystę”, kaip ir L. G. Rėza ėmė 
rinkti lietuvių liaudies dainas.

Nuo 1837 m. universitete dirbo senųjų 
ir rytų kalbų docentas (nuo 1843 m. profe
sorius) Georg Heinrich Nesselmann.

Svarbiausi jo darbai - “Senųjų prūsų 
kalba” (1845 m.) ir “Lietuvių kalbos žo
dynas” (1885 m.). Pagal Baltijos jūros var
dą (kildinamą iš indoeuropietiško “bal”- 
spindintis, šviesus) 1845 m. jis įvedė “baltų 
kalbų” terminą prūsų, lietuvių ir latvių kal
boms apimti.

Bene ryškiausias Karaliaučiaus univer
siteto profesorius buvo klasikinės vokiečių 
filosofijos pradininkas, lietuvių kilmės 
žmogus - Immanuel Kant (jo protėviai iš 
Kantvainių kaimo, Šilutės apskr.). Kantas 
skaitė logikos, fizinės geografijos ir meta
fizikos paskaitas, 1768 ir 1788 m. buvo 
Karaliaučiaus universiteto rektorius. Mirė 
jis 1804 metų vasario 12 d. Atsisveikini
mas su juo truko net 16 dienų. Palaidotas 
buvo Profesorių rūsy, po šiaurine Kated
ros siena. Rūsį uždarius, perlaidotas gale
rijoje “Stoa kantiana”, 1924 m perkeltas į 
britų bombų išvengusį, architekto F. Larso 
sukurtą memorialą.

Vytautas Šilas (“Naujoji Aušra”)

Laiškai iš kito pasaulio
Dovilė Zduobienė

Paskutiniai rojaus lašeliai
Tęsinys iš MP nr. 19

Iš Playa del Carmen plaukėme keltuvu 
į Isla Mujeres (Moterų Salą). Per visas 
keliones mes vis ieškojome to nepagau
namo, slapto rojaus kampelio ir štai 
suradome jį Isla Mujeres. Tai mieguistas 
meksikietiškas kaimelis - baltas smėlis, 
apsiuvinėtas švelniai linguojančiom pal
mėm ir žydra jūra. Nėra nei didelių vieš
bučių, nei automobilių, o kaimo penkios 
gatvelės lengvai apvaikščiojamos. Norin
tiems patyrinėti visą salą, buvo galima 
išsinuomoti golfo vežimėlį arba mopedą.

Nuotraukoje - Isla Mujeres paplūdimys.

Beliko tik penkios dienos! Galvojome 
jas praleisti Cancun, bet gerai, kad mes 
keltu nuplaukę ten pirma apsižiūrinėjo- 
me. Didžiuliai viešbučiai, golfo takai, net ir 
mums per daug McDonalds. Viskas brangu, 
neįdomu, sterilizuota, o blogiausia, kad 
visas meksikietiškumas iš šios vietos din
gęs - tartum išgręžtas. Laimingi grįžom 
atgal į savo rastą rojaus kampelį, kur visi 
vienas kitą pažįsta ir gyvenimas vyksta 
pamažu. Mūsų sielos gaivinosi.

Rytoj skrendam į Mexico City ir tada 
namų link per Madridą ir Hong Kongą. 
Būsime Sydnėjuje Kalėdom. Mielai pri
siminsime šiuos paskutinius tris mėnesius 
Meksikoje, bet vis jaučiasi, kad dar nega-

Nuotraukoje - audėja netoli San Cristobal.

na. Mes iškeliavome 4,225 km, važiavome 
72 valandas turistiniais autobusais ir ne
suskaitomas valandas vietinais autobusais. 
Mes pamatėme nepaprastą gamtą ir 
vaizdus, privalgęme įvairiausios kulinari
jos, daug išmokome apie kitas kultūras ir 
susipažinome su daugybe įdomių žmonių.

Sunku baigti tokią ilgą ir nuostabią 
kelionę. Aišku, kad pasiilgome šeimos ir 
draugų bei vieno ar kito reto patogumo, bet 
visai nesigailime, kad nutarėme šitaip 
keliauti. Norisi dar metus pasilikti! Juk 

mes vos atvertom visų lankytų kraštų 
pirmą lapą. Kiek dar liko juose patirti! Jau 
kalbame apie sekančią kelionę - kur 
važiuoti, kai laikas, sąlygos ir finansai vėl 
sutaps? Dabar daugiau negu bet kada mes 
tikime, kad būtina išspausti paskutinį 
gyvenimo lašelį iš kiekvienos brangios 
Dievo duotos dienos. Gyvenimas toks 
trumpas! Todėl keliausime vėl..., keliausi
me neužilgo. Laikykitės sveiki ir laimingi,

Audrutė, Steven ir Sarah
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Sportas
Septynerių žaidynių dalyvis nori

pamatyti ir
Vytautas Saulis, (“L.r.”)

Liepos mėnesį vykusiose VII Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynėse saviausias tarp 
užsieniečių buvo 79 metų australas Anta
nas Laukaitis. Jis ne tik yra visų žaidynių 
(nuo 1978 m.) dalyvis, bet ir beveik nuo
latinis Lietuvos gyventojas - jau 20 metų 
Sydnėjaus lietuvis vasaras leidžia gimtinėje.

A. Laukaičio ir jo kartos gyvenimas 
buvo kupinas pasaulį sukrėtusių tragiškų 
įvykių - karų, priverstinių išvykimų ir trė
mimų, išsiskyrimų ir net ankstyvų mirčių.

Jaunystė baigėsi darbo tarnyboje
- Gimiau 1926 m. sausio 10 d. gražia

me Dzūkijos miestelyje Leipalingyje, kur 
tėvas, nepriklausomybės kovų dalyvis, tu
rėjo vaistinę ir buvo vienas gerbiamiausių 
miestelio gyventojų. Būdamas 48 metų, 
1938 m. jis mirė nuo vėžio, todėl šeima 
išsikėlė į Kauną. Gimnazijos mokslus ėjau 
Alytuje, Kretingoje, o baigiau Kaune. Vi
sur, net mažas būdamas, daug sportavau, 
todėl neblogai žaidžiau krepšinį ir stalo 
tenisą, tai vėliau man dažnai padėjo.

Baigęs gimnaziją ruošiausi stoti į uni
versitetą, bet planus pakoregavo vokiečiai. 
1943 m. mane su draugu sulaikė kine, ir 
buvome priversti pasirašyti sutikimą dirb
ti metus darbo tarnyboje Vokietijoje, kitaip 
būtų su statybos batalionu išvežę į Rytų 
frontą. Spalio mėnesį atsidūriau Vokieti
joje, dabartinio Lenkijos miesto Ščecino 
apylinkėse. Po mokymų gavome pagrindi-

Žilgsaiai į <£ietuvų XXI a. pradžioje
Nijolė 

Jankutė

(Tęsinys iš
“M.P.”nr.22)

Istoriniai šal
tiniai Kernavę 
mini jau XIII a.

kalbėdami apie ją kaip Mindaugo sostinę. 
Vėliau Vytautas Didysis mėgdavęs čia 
buvoti ir net savo laiškus pasirašinėdavęs 
“dux Kemoviensis”.

Pirmosios neprikausomybės metais 
Kernavę išgarsino jos klebonas kun. Švogž- 
lys - Milžinas. Čia jis įkūrė muziejų, rašė ir 
skelbė Kenavės istoriją bei grožį, ir Kernavė 
susilaukdavo nemažai to meto turistų.

Mėgėjiškieji archeologiniai kasinėjimai 
čia buvo atliekami jau XIX a. pradžioje, bet 
sistematiškus tyrinėjimus pradėjo Vilniaus 
universitetas 1979 m. Jie tebe tęsiami.

Kas gali atsispirt piliakalnių traukai? 
Tik ne aš. Dūsaudama ir dusdama įkopiau 
į visus tris. Ir laiptukus suskaičiavau: Min
daugo sostas -117, Aukuro - 35, Lizdeikos 
-153. Nors trisdešimt laiptų mažiau, negu 
į šv. Petro bazilikos bokštą, bet vis tik aukšti 
Kernavės “kalneliai”!

Nuo kiekvienos viršūnės atsivėrė Pa
jautos slėnis visame rojiškos ramybės 
gražyje. Norėjosi, anot poeto Radausko, “tik 
sėdėti ir žiūrėti... ir jau nieko nenorėti...” 
Bet mano draugė Alė nepaliko manęs ant 
Mindaugo sosto sėdėti ir žiūrėti, bet 
nusivedė į Kernavės kleboniją - muziejų.

Pastatas šaunus - tikra pilaitė. Aplinka 
kruopščiai ir įdomiai sutvarkyta. Pvz. 
Lietuvos kontūrų formos tvenkinys su 
žuvytėm (ir varlytėm!); žymiųjų Jeruzalės 
šventanamių replikos; ryškiai matomi 
Vytauto Didžiojo statytos pirmosios 
Kernavės bažnyčios pamatų kontūrai; 
kiemo pakrašty-jaunas ąžuoliukas su 1988
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aštuntąsias

Antanas Laukaitis.

nį ginklą - kastuvą. Su juo ne tik dirbome 
statybose, kasėme sutvirtinimus, bet ir mar
širavome, atlikome įvairius pratimus.

Sudiev, Lietuva
Po metų turėjome grįžti į Lietuvą, bet 

1944 metų rudenį beveik visa gimtinė at
sidūrė rusų rankose, tarp jų ir Kaunas. Blo
gėjant padėčiai fronte, vokiečiai įtraukė į 
savo kariuomenę. Po mokymų Dresdene, 
dalis lietuvių buvo pasiųsta į Rytų Vokie
tiją, dabartinę Lenkiją, kita kuopa - į Ju
goslaviją. Labai laiku, nes netrukus Dres- 
denas sąjungininkų lėktuvų buvo visiškai 

m. įrašu jau nedrąsiai skelbiančiu artėjan
čią laisvės aušrą:”... gūdžioj paunksmėj 
skurdęs, ąžuoliuk, pasodintas... Lietuvos 
sostinių močiutės širdin... prigyk ir auk... 
ąžuolu - milžinu...”

Priešais bažnyčią - įspūdingas skulpt. 
Ant. Kmieliausko kūrinys - Mozė su 
Įsakymų lentomis, iškaltas iš didžiulio 
akmens, šventoriuje - dėmesio verti Kry
žiaus keliai - puiki, išraiškinga mozaika 
(dail. K.J. Grišiūtė).

Šiame jaukiame šventoriuje ilsisi ir 
Kernavę išgarsinęs kun. rašyt. Nikodemas 
Švogžlys - Milžinas. Jo tikrai karališką ka
pą puošia Kernavės herbo karys. Po jo 
kardu parašas: “Geriau netekt gyvybės, ne
gu laisvės”.

Pačiame muziejuje gausu senų baž
nytinių indų, rūbų, maldaknygių, doku
mentų. Yra ir didelis kambarys su skry
niomis, staklėmis, mediniais namų apy
vokos įrankiais bei indais.

Visa tai mums aprodė maloni, iškalbi, 
daug apie Kernavę žinanti, seselė Irena 
Valaitytė. Ją visur šlubuodamas sekiojo 
jaunas nulėpausis šuniukas - pamestinu
kas. Seselė gydo jį nuo rachito ir sočiai 
maitina, nes buvęs visai nubadėjęs ir 
neprižiūrėtas.

- Dabar jis pas mus, kaip sanatorijoj, - 
sako ji, - ir maisto, ir vaistų, ir meilės 
užtektinai!

Išvažiuojant pasirašiau į didžiulę sve
čių knygą ir už save, ir už tolimos Čika
gos skautes kemavietes. O su sesele Irena 
apsikeitėm Kernavei skirtomis dainomis - 
skautiškąja iš Čikagos ir vietiniu himnu. 
To himno žodžiai - poeto Justino Marcin
kevičiaus kūryba (muzika kun. G. Šukio). 
Štai jie:

Saulė nuo Mindaugo sosto
Teka į mūsų namus.
Duonų ant stalo paglosto
Darbui pažadina mus.

Pilkalniai žvelgia į Nerį, 

sugriautas, žuvo daug civilių gyventojų, tarp 
jų ir lietuvių.

Fronte teko kovoti su rusais, bet jų per
svara buvo didesnė, todėl traukėsi prie 
Oderio ir dar toliau. Antanas nušalo kojas 
ir pateko į ligoninę, o pasveikęs atsidūrė 
Vakarų fronte. Ten Ulmo miesto apylinkė
se pasidavė amerikiečiams. Belaisvių sto
vykloje praleido per tris mėnesius. Vėliau 
buvo paleistas kaip buvęs darbo tarnyboje 
ir atsidūrė civilių dalinyje.

- Sužinojęs, kad mūsų pėdomis seka 
rusai, su keliais lietuviais patraukiau į Ba
variją. Ten gavau darbą amerikiečių dali
nyje - virtuvėje ploviau indus. Atsigavęs 
nuo geresnio maisto, pasisiūliau ameri
kiečiams žaisti krepšinį. Padariau karjerą 
ir virtuvėje, po kursų tapau antruoju vi
rėju. Dirbau įvairiose vietose, tarp jų sar
gybos ir inžinerijos kuopoje. Ji per Niurn
bergo procesą saugojo karo nusikaltėlius, 
pastatė kartuves, jose buvo pakarti di
džiausi nacių vadeivos.

Į kengūrų šalį
Laikui bėgant reikėjo rinktis pastoves

nį gyvenimą - žmonės pradėjo emigruoti į 
Kanadą, JAV. Antanas Laukaitis pasirinko 
Australiją. Kartu su kuo 1949 m. išvyko 
garsus krepšininkas - Europos čempionas 
Leonas Baltrūnas, busimas Australijos 
rinktinės kapitonas Algis Ignatavičius ir 
kiti. “Manėme, pabūsime tarp kengūrų 
keletą metų, paskui persikelsime į Ameri
ką. O išėjo kitaip - visam gyvenimui”, - sa
ko Antanas.

Australijoje gražiai pasitiko vietos lie
tuviai, bet paskui prasidėjo kita gyvenimas: 
pagal kontraktą atvykėliai privalėjo dve
jus metus atidirbti. Viengungiams teko 
sunkiausi darbai - tiesti dykumoje van
dens vamzdžius į karo dalyviams dovano-

Kyla aukštyn vyturys, 
Meilė, vienybė ir gėris 
Atveria laisvei duris.

Priespaudos naktį iškentę,
Apsikabinkim, žmogau,
Užprikėlimo šventę,
Ačiū, gimtinės dangau!

ŽVILGSNIS Į KAUNĄ
Mano vaikystės prisiminimuose Kau

nas ir Vilnius buvo pasakiški miestai - 
nepasiekiami, esantys kažkur kituose 
kraštuose. Tik Vilnius visai nepasiekiamas, 
todėl nerealus, o Kaunas realus, nes jame 
gyveno ir dirbo krikšto mama, ir pasie
kiamas, nes važiavom jos aplankyti!

Iš tos viešnagės atmintin įstrigo fan
tastiško aukščio šaute dangun šaunantis 
Prisikėlimo bažnyčios bokštas. Tai va, 
galvojau, kaip atrodo tos plytos, kurioms 
pirkt mes, mokinukai, lipinom ženkliu
kus į specialias Prisikėlimo bažnyčios 
vajaus knygeles.

Kiti “svarbūs” atsiminimai: geltonas 
meškis žaislų parduotuvės vitrinoj, kurį 
turėti ugningai troškau (niekas man jo 
nepirko) ir sportinė eilutė, tada treningu 
vadinama, kurią mama nupirko ir dėl ku
rios, grįžus namo, mokykloje kentėjau 
žiaurią draugų pajuoką - mergaitė su 
berniukiškom kelnėm!

Tais laikais mano miestelį sužavėt galėjo 
kelnėta tik Marlene Dietrich mirgančiam 
kino ekrane, bet ne aš, o varge, varge, su tuo 
nepriimtinu apdaru... Taigi, toks buvo 
skirtumas tarp laikinosios sostinės ir pro
vincijos madų.

Visa tai prisiminiau su šypsena vaikš
tinėdama Laisvės alėjoj, kuri man dabar 
atrodė gražesnė, negu tada. Vaikštinėjau 
ieškodama “Pieno centro” rūmų, kur tą
syk darbavosi krikšto mama. Ir atradau. 
Dabar jie vadinasi “Pieno baras”. Čia 
mudvi su teta skaniai užkandom ir kelia
vom toliau.

Kaunas visada pasižymėjo lietuvišku
mu, pralenkdamas Vilnių, kuris šimtme- 

tas žemes. ‘Tai buvo velniškas darbas - di
džiuliame karštyje mosuoti kirtikliu, kas
tuvu, siaučiant smėlio audroms, skraidant 
įkyrioms musėms, moskitams”, - prisime
na tas dienas.

Kas bus, kas nebus, o lietuvis nepražus. 
■Ir šiomis baisiomis sąlygomis mūsų bro
liai pasistatė krepšinio stovą, įsigijo stalo 
teniso stalą. Tačiau pragariško darbo 
dykumoje Antanas neištvėrė - sugrįžo į 
Sydnėjų pas draugus. Įsidarbino viešbutyje 
virėju, pradėjo organizuoti lietuvių sporto 
klubą “Kovas”, jo pirmoje komandoje žai
dė krepšinį ir stalo tenisą. Įstojo į pašto 
mokyklą. Ją baigęs, kurį laiką dirbo laiš
kų skirstytoju, vėliau tapo pašto siuntinių 
skyriaus viršininku. Sulaukęs 65 metų la
bai gražiai išteistas į pensiją.

Saugumo neapgausi
Antanas labai domėjosi Lietuvoje liku

sia mama ir seserimi Gražina, daug kartų 
norėjo jas aplankyti, bet SSSR ambasada 
nedavė vizos.

- Jau sakiau, kad sportas man ne kartą 
gyvenime yra padėjęs. Buvau ne tik sporto 
organizatorius, bet ir žurnalistas, tvarkiau 
lietuvių laikraščių sporto skyrelius, todėl 
lankiausi ir didelėse sporto varžybose, 
tarp jų ir 6 olimpinėse žaidynėse, 2000 m. 
Sydnėjuje buvau Lietuvos olimpinis attache.

Viena pirmųjų išvykų buvo 1972 m. į 
Muencheną. Ten susipažinau su tuome
tiniu Kūno kultūros ir sporto komiteto 
pirmininku Algirdu Balčiūnu, “Žalgirio” 
draugijos pirmininku Viktoru Želviu (abu 
jau mirę - red. past). Žinot, kaip gyveno 
tarybiniai turistai - idėjomis, o aš turėjau 
dolerių, gėrimų. Pavaišinau juos kelis kar
tus, išsikalbėjome, pasiguodžiau, kad 
negaliu atvažiuoti į Lietuvą.

Tęsinys kitame AŽPnumeryje.

čius vegetavo slogioj lenkų įtakoj. Žino
ma, tapimas nors laikinąja , bet vis tiek 
sostine, daug prisidėjo prie miesto vi
suomenės lietuviškos savimonės, kultū
rinio ir materialinio klestėjimo. “Saulės” ir 
Jėzuitų gimnazijos, ypač Vytauto Didžio
jo universitetas ugdė naująją inteligentiją; 
nauji, modernūs pastatai (Parama, Lietūkis, 
Žemės Bankas, VDU klinikos, Vytauto 
Didžiojo - Karo muziejus) puošė miestą. Dar 
ir dabar tie pastatai atrodo visai šiuolaikiš
ki, ypač Karo muziejus - švarių linijų ir 
įdomaus laiptų pusračio ansamblis. Pir
mosios nepriklausomybės metais Kaunas 
buvo tartum Lietuvos progreso vitrina, 
parodanti, ką galima pasiekt, padaryti, ka
da dirbama vieningai, dirbama mažiau 
sau, daugiau savo kraštui. O netolimoje 
praeityje Romo Kalantos susideginimas 
Kauną dar labiau pažymėjo lietuviškumo - 
patriotiškumo ženklu.

Laisvės alėja atsiremia į senąjį soborą 
(buv. stačiatikų katedra), dabar Įgulos 
bažnyčią. Ji man imponuoja savo monu
mentaliu dydžiu ir apvaliomis bizantinio 
stiliaus formomis.

Netoli jos, tartum anūkas prie močiu
tės šono, naujutėliai Mykolo Žilinsko - 
meno kolekcionieriaus ir dosnaus mece
nato - rūmai - Kauno galerija.

Iš tikrųjų, šis žmogus dovanojo Kaunui 
neįkainojamą dovaną. Ir pastatas (išore ir 
vidumi šiek tiek primena Australijos 
Canberros galerijas), ir turtingi meno rin
kiniai - vienas iš Kauno lobių ir pasidi
džiavimų.

Šioje galerijoje sutelkta daugiausia XX 
a. pradžios menininkų kūryba. Čia ir 
skulptoriaus Auguste Rodin “Amžinas 
pavasaris” ir Pr. Domšaičio “Pakeliui”.

Be tapybos ir skulptūros, Žilinsko ga
lerija turi turtingą porceliano ekspoziciją. 
Čia galima valandų valandas praleisti 
besigėrint kavos ir arbatos servizais, vazo
mis, krištolo taurėmis, inkrustuotomis 
lėkštėmis, dėžutėmis.

Tęsinys kitame MP Nr.

6



Melbourno Lietuvių Klubo pranešimas
Melbourne Lietuvių Klubo metinis susirinkimas įvyks šeštadienį, rugsėjo 17 

dieną, 1 vai. p.p. Trys pirmosios kartos Valdybos nariai šiais metais baigia savo 
kadenciją. Klubo pastatas per paskutinius ketverius metus buvo gan gerai 
atremuontuotas ir papuoštas. Jokių tolimesnių tokios rūšies darbų Valdyba 
artimoje ateityje nenumato. Sekančios Valdybos pagrindiniai uždaviniai būtų tik 
kasdienio pobūdžio: Klubo administracija ir patalpų išnuomavimas įvairiems 
renginiams, kaip pvz. Fringe Festival, meninėms parodoms, koncertams ir t.t.

Norint užtikrinti tolimesnę Klubo veiklą šiais metais yra būtina turėti bent 
tris naujus kandidatus. Visuomet buvo sunku surasti tinkamų kandidatų, kurie 
būtų pasiruošę dalį savo laisvo laiko pavesti Klubo reikalams. Nemanome, kad ir 
dabar bus lengviau. Jeigu neatsiras pakankamas skaičius kandidatų, maždaug po 
poros mėnesių po metinio susirinkimo, mes būsime priversti sušaukti specialų 
susirinkimą, kuriame pagal Australijos įstatymus (Corporation Act 2000) 
nustatysime tolimesnę Klubo ateitį.

Narių pareiškimus, kad sutinka tapti kandidatais į Valdybą turime gauti ne 
vėliau kaip rugpjūčio 20 dieną.

Taip pat pranešame, kad nariai savo mokestį už šiuos finansinius metus privalo 
susimokėti ne vėliau, kaip rugpjūčio 20 dieną. MLK Valdyba

The Annual General Meeting of 
the Melbourne Lithuanian Club will be held at 
1 p.m. on Saturday 17,h of September. Three Directors are retiring and we need 
at least three nominations from members to form a new Board. The building of 
the Club over the last four years was thoroughly refurbished and no further 
maintenance work is anticipated in the near future. It is expected that the main 
tasks of the next Board would consist of routine administrative work and the hire 
of venues, e.g. such as for the Fringe Festival, art exhibitions, concerts, operas etc.

If the Chib is to continue, it is essential that we receive at least three nominations 
for the Board from members. It was never easy to find suitable candidates who are 
prepared to donate part of their free time for the activities of the Club and we don’t 
expect that it will be any easier this year. However, if the Secretary does not 
receive three nominations by the 20“1 of August we’ll be forced to have a special 
meeting about two months after the AGM where, according the Corporation Act 
2000, we’ll have to make a firm decision what to do with the Club.

We also take this opportunity to remind the members that the annual fees must 
be paid by the 20Ih of August. MLK Board

Washhouse Galery, 711 Darling Street, Rozelle, NSW 2039 
Tel.: (02) 9810 0040

Dalios Maron tapyba ir grafika
Visi maloniai kviečiami apsilankyti parodoje.
Galerija atidaryta:

antradieniais - šeštadieniais - nuo 8 vai. ryto iki 4 vai. p. p. 
sekmadieniais - nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. p. p.

Paroda veiks nuo rugpjūčio 9 dienos iki rugpjūčio 28 dienos.

Dėmesio ALB
Geelongo Apylinkės 

nariams
Sekmadienį, rugpiūčio 21 d. (Pettitt 

Park, Beau ford St. Bell Post Hili), 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 for 2005 
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.
b.Reports by the President, Treasurer
& cultural groups.
7. Reports by Accounts Committee.
8. Discussions.
9. Formation of Election Commission.
10. EtectionofnewEsxutive 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

In memoriam
Aft A Balys Mazgelis

Į

Į

Rugpiūčio 4 dieną prie Rookwoodo 
krematorijumo susirinko nedidelis (18 
žmonių) būrelis tautiečių į amžinybę 
palydėti Balį Mazgelį. Antanas Kramilius, 
nors ir sirguliuodamas, atsinešė trispalvę 
karstui uždengti

Prisimenu Balį dar iš Seedorfo sto
vyklos, o iš ten keliavome po kitas anglų 
zonos stovyklas iki atsisveikinimo su Vo
kietija ir atvykimu į šį kraštą.

Balys buvo nuoširdus ir aktyviai įsi
jungęs į Sydnėjaus lietuvišką bendruome
nę, kuriai dar ir pirmininkavo 1954 m

Vėliau darbovietėje, vienam dirbant 
lauke, ištiko nelaimė, kur elektros laidas 
nenorėjo jo paleisti. Jo šauksmas pagal
bos bendradarbių buvo suprastas lyg dai
navimas. Pavėluotai išgelbėtas, liko visam 
laikui invalidu. Nors ir ligotas, bet dažnai 
buvo matomas Sydnėjaus Lietuvių Klu
be. Kol dabar, sulaukęs gražaus amžiaus, 
vienišas iškeliavo. Atsimenu, aš dar su 
“trumpomis kelnėmis” stovykloje laks
čiau, o jis jau nuo senų laikų “ūsą suko”.

Mus vis “išleisdamas į amžiną kelionę”

australas klebonas, padedamas Danutės 
Ankienės, sukalbėjo trumpą maldą, o mes, 
lietuviškai atkalbėję “Tėve Mūsų”, išsi
skirstėme kas kur savais keliais.

Graudu, kad net ir į laidotuves sydnė- 
jiškiai jau nebepajėgia susirinkti Nejaugi 
nebėra mūsų tarpe, kurie būtų prisiminę 
Balį? Taip jį ir išleidome be atsisveikini
mo žodžio, be giesmės, taip kažkaip ne 
lietuviškai.

Taigi, mielas Baly, kas galėjo pagal
votų kad Apylinkės Valdybai, kuriai TU 
kadaise vadovavai, atstovauja vienas 
žmogus, kaip aną sekmadienį Teodoras 
skundėsi kad jis vienas belikęs valdžioje. 
Ir pensininkų pirmininkas prie krema
torijumo informavo: “turtą atidavėme 
moterims, dalį paskolinome, o ”kromą” 
uždarėme”....

Statome naują Klubą! Kaip galvoji, 
Baly, ar daug ten lankysis už kelių mete
lių, ar tik tiek, kaip ir į Tavo laidotuves?

Ilsėkis amžinybėje, nes Tavo buvo 
nelengva žemės kelionė!

Algis Bučinskas

A^A Aleksandrai Virginingienei
mirus, giliai užjaučiame dukterį Kristiną bei artimuosius ir kartu liūdime.

Sodybiečiai

Perlaidoti vokiečių karių palaikai
Rugpjūčio 6 dieną Klaipėdoje buvo perlaidoti ir pašventinti Pirmojo pasaulinio karo 

vokiečių karių palaikai, atvežti iš Panevėžio. Iš viso Klaipėdos vokiečių kapinėse už
kasti 832 kartoniniai karstai su karių kaulais. Iš daugiau nei 800 vokiečių palaikų 
archeologai identifikavo 23. Šie palaikai bus perlaidoti atskirai nuo bendros kapavie
tės. Apie trisdešimt Mindaugo bataliono karių karstus atgabeno keturiomis karinėmis 
mašinomis. Jas atlydėjo archeologai, Panevėžio savivaldybės atstovai ir Vokiečių karių 
kapų globos tautinės sąjungos narys Manfred Drobe. Uostamiestyje jau perlaidotų ka-rių 
pagerbimo ceremonija planuojama rugsėjo 20 dieną. LGITIK

Laiškas “Musų Pastogei”
Šiaulių vyskupija yra pati jauniausia vyskupija Lietuvoje, įkurta tik 1997 m. Šiaulių 

vyskupo Jo ekscelencijos Eugenijaus Bartulio iniciatyva tais pačiais metais prie vyskupi
jos įkurta nepelno organizacija viešoji įstaiga ’’Šiaulių vyskupijos ekonomo tarnyba”, 
kurios vienas iš tikslų, vykdant socialinę veiklą, yra padėti vienišiems seneliams, 
beglobiams vaikams, vaikams su negalia, sunkiai gyvenančioms šeimoms.

Nuo 1999-ųjų metų Šiaulių vyskupijos ekonomo tarnyba, padedant Lietuvos Maltos 
Ordino Pagalbos tarnybai Šiaulių mieste pradėjo vykdyti labdaringą akciją, kuri tęsiasi ir 
šiandien: įgyvendinta vyskupo idėja maitinti Šiaulių miesto vaikus iš skurstančių, 
materialinius sunkumus patiriančių šeimų. Į miesto centre įsikūrusią valgyklą “Vandenis” 
kiekvieną darbo dieną po pamokų ateina po 20 vaikučių. Čia jie gali pavalgyti karštus 
pietus, parnešti valgį namie likusiems sesutėms ir broliukams. Nors vargingai gyvenančių 
vaikų, kuriems reikalinga pagalba yra žymiai daugiau, tačiau visiems padėti esame 
nepajėgūs. Norime tikėti kad vaikai vaikystėje sulaukę dėmesio, pagalbos ir šilumos iš 
visuomenės, užaugę neliks abejingi kito nelaimei ir taip pat padės savo artimui.

Mums labai smagu, kad esame ne vieni ir kad prie šios labdaringos akcijos prisideda 
ir kiti pavieniai asmenys, gyvenantys tiek Lietuvoje, tiek kituose žemynuose. Esame labai 
dėkingi p. Justinui Varkaliui, gyvenančiam Australijoje, kuris 2000 litų pinigine auka 
taip pat prisidėjo prie šios kilnios misijos. Nuoširdžiai dėkojame visiems geru žodžiu, 
patarimu ar pinigine auka prisidedantiems vykdant šią labdaringą akciją. Maldoje kas
dien prisimename visus geradarius ir meldžiame jiems Dievo palaimos ir globos.

Telaimina Dievas p. Justino šeimą ir visą Australijos Lietuvių Bendruomenę.
V.Į. “Šiaulių vyskupijos ekonomo tarnyba”

PAPILDYMAS
Jau atidavus į spaustuvę spausdinimui “Mūsų Pastogę” nr. 30, Redakcija gavo papil

dymą prie p. Isoldos Poželaitės - Davis AM straipsnio “Laiko prasmės”. Papildymą at
siuntė prof. Meilė Lukšienė, kuri rašo:

“Beje, norėtųsi jei galima, papildyti informaciją apie mano bibliografiją. Esu tyrinė
jusi ir rašiusi lietuvių literatūros, Lietuvos švietimo istorijos klausimais bei dalyvavusi 
mūsų valstybės švietimo reformos darbe. Be straipsnių ir studijų, esu išleidusi šias 
knygas: ”Jono Biliūno kūryba” (1956 m), “Lietuvos švietimo istorijos bruožai XIX a. 
pirmoje pusėje” (1970 m.), “ Demokratinė ugdymo mintis Lietuvoje XVIII a. antroji - 
XIX a. pirmoji pusė” (1985 m.), “Jungtys”(2000 m) - (straipsnių rinkinys ugdymo ir 
lietuvių literatūros klausiniais), “Laiko prasmės” (2004 m).
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Tickets On Sale!
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 Svaldcnytė 
Number: (02) 9708 1414 
lietuva@optusnet.com.au

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 EAST TERRACE, H ANKSTOWN, NSW 2200 

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

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

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

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

Dėmesio nariams Klubo vaidy- 
ba nutarė pratęsti nario mokesčio susimokėjimo 
terminą iki rugpjūčio 31d. Klubo nariai, 
nesusimokėję nario mokesčio iki to laiko, pra
randa Klubo narystę.

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

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

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

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

Teatro Salėje vyks M.K. Čiurlionio 130-ųjų gimimo metinių paminėjimas.
Paskaitą skaitys d r. 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

Sydney Lithuanian Information Centre ( SLIC ] now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@slic.org.au

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

LITHUANIAN CLUB LTD
''(i ABN 68 000 410 622

Nominations for Director
Foundation and ordinary members of the Club are invited to nominate for 

the position of Director of the Club for the 2005/2006 year.
Nomination forms are available at the Club Office and close on Sunday, 

21s1 August, at 4 pm.
Board of Directors

“Musų 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 a.m. - 4.00 p.m.

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

Jurisdiction:...... Victoria and Tasmania...................... ..........................................
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul-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/nipastoge 
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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