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Jaunieji Lietuvos krepšininkai - Prezidentas pasigenda patriotizmo

Argentinos Mar del Platos mieste Lietuvos jaunimo (iki 21 metų) krepšinio rinktinė 
tapo pasaulio čempione. Finalo rungtynėse Ramūno Butauto ir Rimo Kurtinaičio 
treniruojami vaikinai 65:63 po dramatiškos kovos įveikė bendraamžius iš Graikijos. 
Jaunimo rinktinė tapo pirmąja komanda per visą Lietuvos sporto istoriją, užlipusia 
ant aukščiausio pasaulio pirmenybių garbės pakylos laiptelio. Nuotraukoje - Lietuvos 
krepšininkų džiaugsmas po rungtynių. Daugiau - MP psl. 2 ir psl. 6.

Lietuvos Įvykių apžvalga 
fVaDalIu

socialdemokratas

Socialdemokratų 
šiltos vietelės

Socialdemokratų 
lyderio Algirdo Bra
zausko vadovauja
ma Lietuvos Vyriau
sybė toliau rūpinasi 
šiltomis vietomis 
partijos bičiuliams. 
Praėjusios kaden
cijos Seimo narys 

Jonas Budrevičius, 
nepatekęs į šios kadencijos parlamentą, 
neseniai vykusiame Vyriausybės posėdyje 
buvo paskirtas Turto banko valdybos 
pirmininku. Senas A. Brazausko bendra
žygis, 60 metų J. Budrevičius šiame poste 
ketveriems metams pakeis Steponą Jumą, 
pabaigusį savo kadenciją. J. Budrevičius - 
ne pirmasis socialdemokratas, nepatekęs į 
šios kadencijos Seimą, tačiau suradęs 
prieglobstį po partijos lyderio vadovau
jamos Vyriausybės sparnu.

Buvęs Seimo Valstybės valdymo ir sa
vivaldybių komiteto pirmininkas Petras 
Papovas po nesėkmingų rinkimų tapo 
Vyriausybės kanceliarijai priklausančios 
viešosios įstaigos Vertimų, dokumentaci
jos ir informacijos centro direktoriumi.

Berilį atidavė Rusijai
Keliolika metų Lietuvos teisėsaugai 

galvos skausmą kėlęs branduolinių ginklų 
gamyboje naudojamo berilio krovinys 
išskraidintas į Maskvą įtartinai Rusijos 
firmai “AMI Science”. Prezidentas Valdas
Adamkus ir premjeras Algirdas Brazaus
kas linkę patikėti, kad leidimui duoti 
užteko teisinio pagrindo. Seimo pirmi
ninkui Artūrui Paulauskui, berilio krimi

nalą menančiam dar iš vadovavimo Ge
neralinei prokuratūrai laikų, kyla klau
simas, ar vertėjo krovinį grąžinti daug 
metų fiktyviais dokumentais ir įtartinais 
tarpininkais Lietuvos valdžią ir teisėsaugą 
pergudrauti bandžiusiai bendrovei.

Sovietų karių kapinės
Rusijos generalinis konsulas Klaipė

doje Michail Toršin lankysis netoli Juod
krantės esančioje kapavietėje ir iškilmin
gai paskelbs žinią apie ketverius metus 
trukusius ir pagaliau baigtus karių kapinių 
tvarkymo darbus. M. Toršin spėja, kad nuo 
šiol Vakarų Lietuva taps vieninteliu regio
nu pasaulyje, kur nebeliko nė vienos per 
pastaruosius keliasdešimt metų apleistos 
kariškių amžinojo poilsio vietos.

Vikrūs kriminalistai
Kompiuterių įsilaužėliai nusitaikė į 

bankų sąskaitose laikomus pinigus. Ne
seniai buvo bandyta įsilaužti į Šiaulių 
banko internetinės bankininkystės tar
nybinę stotį ir pervesti pinigus į kitą ban
ką. Banko atstovai dėl šio incidento krei
pėsi į Šiaulių policiją. Pradėtas ikiteismi
nis tyrimas dėl sukčiavimo. Kriminalinės 
policijos biuro nusikaltimų elektroninėje 
erdvėje tyrimo skyriaus viršininkas Mar
kas Marcinkevičius “Lietuvos rytui” teigė, 
kad bandymas įsilaužti į banko tarnybinę 
stotį ir atlikti neteisėtą finansinę operaciją 
—pirmasis Lietuvoje.

“Tauro” banko aferų byla
Prieš mėnesį dėl bylų vilkinimo griež

tą papeikimą gavusi Vilniaus apygardos 
teisėja Kristina Nijolė Paleckaitė gali vėl 
užsitraukti aukštų teisininkų nemalonę -

Nukelta į 2 psL

(ELTA). Prezidentas Valdas Adamkus, 
susirūpinęs gyventojų patriotizmo stoka, 
per susitikimą su Lietuvos jaunimo po
litinių ir visuomeninių organizacijų ly
deriais domėjosi, kaip būtų galima įveikti 
Lietuvą apėmusią moralinę krizę.

Savo ruožtu Lietuvos jaunimo orga
nizacijų taryba jam įteikė labiausiai jau
nimui nusipelniusio metų politiko prizą.

Pasak Prezidento atstovės spaudai 
Ritos Grumadaitės, patriotizmo stoka 
jam itin rūpi, nes “apie pilietiškumą kal
bama, o apie patriotizmą - menkai”. To
dėl Prezidentas pasikvietė įvairių jaunimo 
organizacijų lyderius, kurie ateityje gal
būt stos prie valstybės vairo, kad išgirstų, 
kokiu, jų manymu, keliu Lietuva turėtų eiti.

Lietuvos krikščionių demokratų jau
nimo sekcijos pirmininko Mindaugo Lin
gės manymu, ugdant patriotiškumą itin 
svarbus ne tik vertybinis pagrindas - šei
moje išugdytos vidinės nuostatos, mokyk
los vaidmuo, istorijos pamokose gauna
mos žinios, bet ir socialiniai bei ekono
miniai veiksniai. “Lietuvoje nėra ypač 
stipraus viduriniojo sluoksnio, žmonės 
gyvena ant skurdo ribos. Laiko ir noro 
kalbėti apie patriotiškus dalykus su 
alkanais pilvais (nelieka - ELTA)”, - kalbėjo 
jaunasis krikdemas.

M. Lingės teigimu, ugdant patriotiš
kumą būtina ekonomiškai diferencijuoti 
visuomenę, kad sustiprėtų vidurinysis

Violeta Urmana vėl prestižiniame koncerte
(ELTA). Viena garsiausių Lietuvos 

dainininkių, operos primadona Violeta 
Urmanavičiūtė-Urmana kartu su kitais 
žymiais Europos solistais dainuos 59-ojo 
Edinburgho tarptautinio festivalio ati
darymo iškilmėse. Tai vienas garsiausių 
bei prestižiškiausių pasaulyje meno fes
tivalių. Atidarymo koncerte bus atliktas 
Giuseppe Verdi “Requiem”.

Kartu su Lietuvos soliste šį didingą 
opusą atliks mecosopranas Leandrą 
Overmann, tenoras Salvatore Licitra ir 
bosas John Relyea, taip pat Edinburgho 
festivalio choras bei BBC Škotijos sim
foninis orkestras.

Į festivalio atidarymo koncertą “Usher 
Hali” salėje, kurioje telpa 2300 žiūrovų, 
bilietai buvo išparduoti jau balandžio 
mėnesį.

Praėjusiais metais Violeta Urmana 
Edinburgho festivalyje surengė rečitalį, 
kurį puikiai įvertino tiek publika, tiek 
kritikai, ypač pabrėždami šios “tarptauti
nės operos žvaigždės sugebėjimą derinti 
gilų žanro pajutimą bei nepaprastai eks
presyvią vokalo techniką”.

Violeta Urmana nuolatos dainuoja žy
miausių pasaulio operos teatrų scenose - 
New York “Metropolitan Opera”, Lon
dono “Covent Garden”, Paryžiaus, Vienos, 
Berlyno, Florencijos, Muencheno, San 
Francisco, Barcelonos, Tokijo teatruose, 
rengia solinius koncertus.

Edinburgho tarptautinis festivalis per 
tris savaites šešiuose didžiuosiuose teat
ruose ir koncertų salėse bei daugybėje

LR Prezidentas Valdas Adamkus.

sluoksnis. Tuomet esą “atsirastų gilesni 
jausmai tėvynei, meilė, pagarba”.

Susitikime su Prezidentu dalyvavo ne 
tik LiJOT ir jaunųjų krikdemų, bet ir jau
nimo organizacijos “Darbas”, Jaunųjų 
konservatorių lygos, Lietuvos socialde
mokratinio jaunimo sąjungos, Lietuvos 
liberalaus jaunimo. Valstiečių ir Naujosios 
demokratijos partijos jaunimo komisijos, 
Lietuvos jaunųjų socialliberalų sąjungos, 
Liberalų demokratų partijos jaunimo 
komiteto, Lietuvos jaunųjų centristų 
judėjimo, skautų bei ateitininkų atstovai.

Šis susitikimas buvo surengtas Tarptau
tinės jaunimo dienos išvakarėse. Tarptau
tinę jaunimo dieną pavasarį Seimas įrašė į 
atmintinų dienų surašą. Pasaulyje ji minima 
nuo 1999 m. Jungtinių Tautų sprendimu.

Violeta Urmanavičiutė - Urmana.

mažesnių aikštelių pristatys geriausius 
klasikinės muzikos, teatro, operos bei šo
kio pavyzdžius.

Nuo 1947 metų vykstantis festivalis 
laikomas svarbia Edinburgho ir visos 
Škotijos ekonomikos dalimi Praėjusiais 
metais festivalyje apsilankė apie 335,000 
žiūrovų, buvo pristatyta 111 renginių, 
kuriuose dalyvavo apie 2,400 menininkų 
iš 27 pasaulio šalių. Festivalio biudžetas 
2004 metais buvo 6.8 milijono svarų (apie 
33.3 mln. Lt). Naujausios studijos parodė, 
jog vasaros festivaliai per pastaruosius 
metus Edinburgho miestui atneša viduti
niškai 130 mln. pajamų, o tai užtikrina 
beveik 3000 darbo vietų visoje Škotijoje.
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Trumpai iš visurVytautas 
Patašius

♦ Žmonėms pa
vojingo paukščių 
gripo epidemija 
Sibire slenka į Va
karus. Rugpjūčio 
16 dienos praneši
mu, epidemija pa
siekė Uralo kal
nus, nors dar ne
pastebėta susirgi
mų žmonių tarpe.

Rusų sanitarinės komandos masiškai nai
kina naminius paukščius epidemijos pa
liestose srityse, kad sustabdyti ligos plėtrą.
♦ Irako parlamentui svarstant naujos 
konstitucijos projektą, kurį laiką buvo ap
rimę teroristiniai išpuoliai. Ramus perio
das pasibaigė, nesusitarus dėl galutinės 
konstitucijos formos iki numatytos rug
pjūčio 15 dienos. Rugpjūčio 17 d. Bagda
do autobusų stotyje ir kaimynystėje sprogo 
trys bombos, nukreiptos prieš šiitus, vyks
tančius į Basrą, bei prieš atskubėjusius su
žeistuosius gelbėti medicinos darbuotojus. 
Žuvo bent 43 žmonės, virš 70 sužeistų.
♦ Rugpjūčio 17 d. Izraelio kariuomenė ir 
policija pradėjo priverstinį naujakurių iš- 
kraustymą iš dvidešimt vieno sodybų 
komplekso Gazos ruože ir keturių komp
leksų Vakariniame Krante. Dalis naujaku
rių išvyko nesipriešindami, kitus reikia iš
traukti iš pastatų jėga. Kariai ir policija ne
ginkluoti. Didesnė sodybų dalis evakuota 
be kruvinų incidentų per pirmąsias akci
jos dienas, su pertrauka rugpjūčio 20 d. 
Daugiausiai priešinasi iš Izraelio infiltruo
ti ekstremistai
♦ Rugpjūčio 17 d. dešiniųjų pažiūrų nau
jakurys Ašer Weisgan bandė sabotuoti nau
jakurių sodybų evakuaciją. Pasamdytas vež
ti palestiniečius darbininkus į žydų Šilo 
sodybą Vakariniame Krante, jis pačiupo 
ginklą iš vartų sargybinio ir nušovė keturis

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
dabar “Lietuvos žinios” išsiaiškino, kad 
eilinių atostogų metu teisėja nagrinėja 
skandalingąją “Tauro” banko aferų bylą. 
Prezidento patarėjas teisės klausimais 
Haroldas Šinkūnas prisipažino, kad su to
kiu atveju Teismų tarybai dar neteko 
susidurti.

Audros Lietuvoje
Kretingos rajone patvinusi Akmenos 

upė užliejo miesto pakraštyje esantį slėnį, 
kuriame įsikūrusi garsi kaimo turizmo 
sodyba “Vienkiemis”. Akmenos upė 
užliejo teritorijas ir pačiame Kretingos 
mieste. Paupio kvartale buvo apsemta 
keliasdešimt namų. Vanduo kai kur siekė 
pastatų langus. Gyventojai buvo priversti 
palikti butus.Vandens kanalizacija Kre
tingoje nebesuspėjo rinkti vandens.

Lukašenkos Baltarusija
Pasak A. Lukašenkos, Baltarusijai lai

das transliuoti turinčios radijo stoties stei
gėjai veltui leidžia pinigus. Baltarusijos 
prezidentas Aleksandr Lukašenka teigia 
nebijąs, kad netrukus, įsteigus radijo stotį, 
turinčią transliuoti laidas Baltarusijai, jo 
šalis gali pajusti Europos Sąjungos infor
macinį spaudimą.

“Tai tiesiog pinigų eikvojimas, tai pi
nigai, išmesti į balą”,.- pareiškė A. Luka
šenka naujienų agentūrai “Interfax-Zapad”. 
Kazys Bobelis apie Prezidentūrą

Seimo narys Kazys Bobelis neslepia 
pasipiktinimo Prezidentūra, kuri, pasak jo, 
mulkina norinčius į Lietuvą grįžti tautie
čius. Parlamentaro teigimu, išeivių pali
kuonys, panorę gauti Lietuvos pilietybę, 
vilties turi nedaug. “Prezidentūra užtrenkia 
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iš savo keleivių, sužeisdamas daug kitų. 
Vėliau jis buvo suimtas. Stebėtinai šis jo 
išpuolis neiššaukė keršto žygių iš palesti
niečių ekstremistų pusės ir naujakurių 
evakuacija nebuvo sutrukdyta.
♦ Rugpjūčio 18 d. Rusija ir Kinija pradė
jo bendrus didžiulius karinius pratimus, 
kuriuose dalyvauja abiejų valstybių žemy
no, jūros ir oro karinės pajėgos, viso apie 
10,000 karių. Pratimai prasidėjo Vladivos
toko srityje, bet vėliau tęsėsi Kinijos Šan- 
dong (seniau žinomas kaip Šantung) pusia
salyje. Jie pasibaigs rugpjūčio 26 d. Oficia
liai skelbiamas pratimų tikslas yra pasiruo
šimas kovai su teroristais, bet karinių ste
bėtojų nuomone, jie yra pasiruošimai ga
limam Taivano užpuolimui.
♦ Rugpjūčio 18 d. teroristai iššovė tris 
raketas į du JAV karo laivus, stovėjusius 
Jordanijai priklausančiame Akabos uoste 
Raudonojoje jūroje. Raketos nepataikė į 
tikslą. Viena smogė į ligoninę, antra - į san
dėlį, užmušdama Jordanijos kareivį. Tre
čioji sprogo gretimame Eilat uoste, priklau
sančiame Izraeliui.
♦ Popiežius Benediktas XVI apsilankė 
Vokietijoje, dalyvaudamas katalikų Pasau
lio Jaunimo Dienos iškilmėse Koelno 
mieste, sutraukusiose apie 1 mln. žmonių 
iš 193 valstybių. Jis stengėsi užmegzti ry
šius ir su kitų religijų atstovais, rugpjūčio 
20 d. apsilankydamas žydų sinagogoje bei 
susitikdamas su protestantų ir musulmonų 
dvasiškiais. Rugpjūčio 21 d. kalbėdamas 
angliškai, jis paskelbė, kad sekančios Pa
saulio Jaunimo Dienos iškilmės bus šven
čiamos Sydnėjuje 2008 metais liepos 15- 
20 dienomis ir pakvietė į jas maldininkus 
iš viso pasaulio.
♦ Bulgarijos archeologai atrado 4200 me
tų senumo aukso dirbinių lobį sename kape 
Dabene vietovėje, kuri yra apie 120 km į 
rytus nuo sostinės Sofijos. q

tautiečiams duris”.
Žolinė

Lietuvoje prieš savaitę buvo švenčiama 
Žolinė - Švenčiausiosios Mergelės Mari
jos dangun ėmimo šventė, kurios metu 
tradiciškai šventinamas naujasis derlius. 
Ta proga renginiai vyko visoje Lietuvoje, o 
didžiausia šventė surengta liaudies buities 
muziejuje Rumšiškėse.

Tėvynės sąjunga atsigręžia į 
Punsko lietuvius

Į tradicinį Tėvynės sąjungos sąskrydį 
susirenkantys politikai ketina atsigręžti į 
Punske gyvenančius lietuvius.

“Mums svarbūs lietuviai, gyvenantys 
ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. 
Lietuvybė, patriotizmas ir tautos šaknys 
mums yra vienos svarbiausių vertybių, to
dėl šiais metais sąskrydis vyks Punsko 
krašte”, - Eltai sakė Seimo Tėvynės sąjun
gos frakcijos narė Rasa Juknevičienė.

Pasak jos, Tėvynės sąjungos sąskry
džiai “jau senokai peržengė partinius rė
mus, mat kviečiami ne tik nariai ar rėmė
jai, bet ir koalicijos partneriai, kurie pa
prastai atvyksta bent jau trumpam”.

Apie 80% Punsko ir jo apylinkių gy
ventojų sudaro lietuviai, todėl, anot jos, šio 
sąskrydžio tikslas yra pabūti kartu su 
tautiečiais, pasižvalgyti po apylinkes ir 
pradėti naują politinį sezoną.

Pirmąją sąskrydžio dieną, kaip rašo
ma Tėvynės sąjungos pranešime, vyks 
liaudiška vakaronė su Punsko lietuviais, 
kurie svečius vaišins alumi, gros punskiečių 
ir aplinkinių kraštų muzikos kolektyvai. 
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau-

Kas bus, kas nebus, o 
krepšinis Lietuvoje 

nepražus
(Iš “L.r.” vedamojo 2005.08.17)

Lietuvos jaunimo rinktinė - pasaulio 
čempionė. Pergalė juo svarbesnė, kad 
rinktinė žaidė net ne pačios geriausios 
sudėties.

Treneriai Ramūnas Butautas ir Rimas 
Kurtinaitis, geriausiu šio čempionato 
žaidėju pripažintas Renaldas Seibutis, jo 
komandos draugai M.Prekevičius, S.Bab- 
rauskas, J.Mačiulis, RJankūnas, D.Šilins- 
kis, A.Jomantas, R.Alijevas, A.Kava- 
liauskas, M.Anisimovas, V.Pridotkas, 
G.Navickas padarė tai, ko iki šiol istori
joje nepavyko padaryti nė vienai Lietuvos 
rinktinei.

Bet tai - ne vienintelė Lietuvos krep
šinio pergalė šią vasarą. Dvidešimtmečių 
rinktinė iškovojo Europos sidabrą, o jau
nučiai Europoje liko ketvirti. Šiais me
tais pirmą kartą istorijoje jau net šeši 
lietuviai rungtyniaus JAV NBA - stip
riausioje pasaulyje lygoje.

Krepšinio pasaulyje jau formuojasi 
tautinę savimeilę glostanti nuostata, jog, 
nepaisant to, kiek ir kokių Lietuvos krep
šininkų atvažiuoja į turnyrą, iš anksto aiš
ku, kad visi jie moka žaisti ir kautis.

Tad nors šalies vyrų rinktinę prieš Eu
ropos čempionatą paliko tokie pastarojo 
dešimtmečio pergalių kalviai kaip Šarū
nas Jasikevičius, Saulius Štombergas ir 
Eurelijus Žukauskas, šiandien Lietuvos 
krepšinio užnugaris stiprus kaip niekad.

O juk dar neseniai, kai po Atlantos 
olimpinių žaidynių vyrų rinktinę paliko 
A.Sabonis, R.Kurtinaitis ir Š.Marčiulio- 
nis, ne tiktai tarp sirgalių, bet ir šalies krep- 
šinio bendruomenėje tvyrojo gedulingos 
nuotaikos, skelbusios, jog Lietuvos krep
šiniui atėjo juodos dienos.

Į pagrindinės Lietuvos rinktinės duris 
beldžiasi jauna nugalėtojų karta, kuri ne 
tik moka bei gali žaisti, bet ir ne kartą vie
šai bei aiškiai deklaravo, jog atstovauti 
Lietuvai jiems - didžiulė garbė.

Maksimalūs tikslai ir patriotizmas - re
gis toks svarbiausias skiriamasis abiejų 
pasaulio čempionų rinktinės trenerių - R. 
Butauto ir R. Kurtinaičio bruožas. Tai 
džiugina ir teikia vilčių ateičiai. O juk dar 
visai neseniai geriausi Lietuvos treneriai net

Lietuvos gyventojai - ginkluoti
Sparčiai besiginkluojantys Lietuvos 

gyventojai savo namuose sukaupė įspū
dingą arsenalą - daugiau nei 13,000 
pistoletų ir revolverių. Tai beveik šimtą 
kartų daugiau nei prieš dešimt metų, kai 
privatiems asmenims Lietuvoje buvo leista 
įsigyti tokius šaunamuosius ginklus.

1994 metais tokia galimybe pasinau
dojo tik 132 privatūs šauliai. Licencijavi- 
mo skyriaus viršininkas Vytautas Velička 
mano, kad visuomenės ginklavimasis - 
natūralus dalykas.

Pareigūno žodžiais, tokios pačios ten
dencijos, savotiškai atskleidžiančios tur
tinę žmonių padėtį, pastebimos ir kaimy
ninėse šalyse - Latvijoje bei Estijoje.

“Verslininkams, kurie vežiojasi dide
les grynųjų pinigų sumas, ar vienkiemių 
gyventojams ginklas iš dalies yra būtinybė. 
Tačiau daugeliui kitų tai -r prabangos ir 
pramogos dalykas”, - įsitikinęs V. Velička.

Šis malonumas nepigus; .'kadangi tik; 
vienas pistoleto šovinys kainuoja nuo lito? 
iki keliuko prestižiniai pistoletai“Sig! 
Sauer”, “Beretta” - nuo 3,000 iki 4,000 litų, i 
Tačiau naudotą pistoletą galima įsigyti ir 

bijojo pasvajoti apie tokias sporto 
aukštumas.

Iš tiesų šiais laikais, kai dvidešimt
mečiai ar net jaunesni žaidėjai užsitikrina 
solidžius kontraktus NBA ir Eurolygoje, 
nėra paprasta surasti motyvų atstovauti 
Lietuvai. Tai - žaidimas už dyką, o kalbant 
apie jaunučių, jaunių ir jaunimo rinktines, 
tai reiškia, jog gyventi bei sunkiai dirbti 
tenka treniruočių stovyklose, kurios ne
pasižymi komfortu.

Matyt, jau ir nereikėtų daugiau puose
lėti iliuzijų, jog visi be išimties krepšinio 
talentai ateityje savo vasaras aukos tam, 
kad po alinančių treniruočių ir sunkių 
varžybų Lietuvos garbei būtų sugrota „Tau
tiška giesmė” bei aukščiausiai pakiltų 
trispalvė. Aukso veršis - galinga jėga, todėl 
dar labiau turėtų būti vertinami tie krep
šininkai, kuriems Lietuva buvo ir bus di
desnė vertybė net ir už pinigus. Būtent to
kie sportininkai ir jų treneriai - mūsų vals
tybės druska. Tai sektinas pavyzdys ne tiktai 
jaunimui, o apskritai - visai bendruomenei

Tai, kad šioje rinktinėje žaidė ne tik 
Kauno ir Vilniaus krepšinio mokyklų 
auklėtiniai, bet ir Palangoje, Klaipėdoje ar 
Mažeikiuose išauginti žaidėjai, yra dar 
vienas įrodymas, kad Lietuvos krepšinio 
pamatai pakloti tinkamai - krepšinis 
žaidžiamas visur ir visur jis pasižymi tais 
pačiais lietuviškos šio žaidimo mokyklos 
bruožais. Matyt, ne šiaip sau užsienyje, 
neskaitant JAV studentų pirmenybių, 
kasmet profesionaliai žaidžia daugiau 
kaip 80 Lietuvos krepšininkų.

Kita vertus, džiaugiantis tuo, kad mū
sų krepšininkai įgyja vis didesnę paklausą 
pasaulyje, tenka apgailestauti, jog Lietuva 
nepajėgia panaudoti tokio nacionalinio 
turto galimybių šalies žmonių poreikiams.

Tik nedaugelis geriausių mūsų krep
šininkų gali žaisti tėvynėje. Nors Lietu
voje ir rengiamasi pastatyti modernias ir 
labai brangias 5,000vietų krepšinio arenas 
Šiauliuose, Klaipėdoje ir Panevėžyje, ša
lyje jau kuris laikas yra tik du stiprūs, eu
ropinio lygio krepšinio klubai - „Žalgiris” 
bei „Lietuvos rytas”. Todėl vis jaunesni 
krepšininkai, negaudami darbo Lietuvoje, 
priversti išvykti į kitas šalis. Legionieriaus 
duona nėra skalsi, o jauniems-ypač. Lie
tuva dėl to jau prarado ne vieną krepšinio 
talentą. Todėl šalies ir miestų valdžia, entu
ziastingai imdamasi modernių arenų sta
tybos, turėtų pagalvoti ir apie tai, kas jose 
rungtyniaus - žaidėjai, garsinantys Lietuvą 
ir traukiantys žiūrovus, ar tik dublerių 
dubleriai, kurie sutinka žaisti už nuo di
delių statybų nubyrėjusius grašius? □ 

už 500 - 600 litų.
Teisę pardavinėti pistoletus bei revol

verius Lietuvoje turi Ginklų fondas, tačiau 
jų dabar leidžiama įsivežti ir iš užsienio.

30,415 narių turinti Lietuvos medžioto
jų armija laiko 47,160 įvairių ginklų. Tarp 
jų - 36,021 lygiavamzdis šautuvas, 11,085 
graižtviniai šautuvai ir 54 arbaletai.

Labiausiai ginkluota pagal statistiką 
Vilniaus apskritis - užregistruota 11,160 
medžioklinių ginklų ir 5,459 ginklai savi
gynai. Mažiausiai ginklų Alytaus apskri
tyje -1,948 medžiokliniai bei 554 šauna
mieji ginklai savigynai.

Per šešis šių metų mėnesius pareigūnai 
panaikino 100 leidimų laikyti ginklus.

Leidimų neteko ne tik pažeidusieji 
ginklų laikymo taisykles, bet ir praradu
sieji juos laikyti dėl teistumo, patekę į 
policijos sąrašą,, pažeidę medžioklės 
taisykles. . . . .

Leidimas ginklui gali būti panaikintas 
ir dėl senyvo amžiaus ar sveikatos būklės, 
kadangi visi ginklų savininkai sveikatą 
privalo pasitikrinti kas trejus metus.

(“kr”)
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Bendruomenės baruose_______
Sydnėjaus Apylinkė - dabar ir ateityje
“Viskam yra galas” - sako sena patar

lė. Taip ir mūsų bendruomeniniame gy
venime ateina laikas peržiūrėti praeitį ir 
pažvelgti į ateitį. 2005 metų rugsėjo 30 
dieną baigiasi ALB Sydnėjaus Apylinkės 
Valdybos kadencija, tad jau pats laikas 
pagalvoti apie “naujos valdžios” rinkimus. 
Šiuo metu yra numatyta metinį susirinki
mą šaukti sekmadienį, spalio 9 dieną. 
Susirinkimo vieta dar neaiški - tai pri
klauso nuo Lietuvių Klubo padėties. Tad 
sekime pranešimus spaudoje.

Tarp kitų darbotvarkėje numatytų 
pranešimų ir atvejų, reikalaujančių ati
tinkamų veiksmų, yra Valdybos rinkimai, 
tad šia tema noriu pasidalinti mintimis su 
bendruomenės nariais.

Visų pirma turime išgvildenti klausi
mą, kas yra Bendruomenė? Koks jos 
tikslas? Suprantama, kad tai junginys 
tautiečių išeivijoje, kaip tai nustato Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenės Statuto I 
skyrius, paragrafas 6. Cituoju: “ALB tikslas 
yra jungti Australijoje gyvenančius lie
tuvius, rūpintis jų kultūriniais ir sociali
niais reikalais”. Šiam tikslui įgyvendinti 
metų bėgyje buvo įkurti Bendruomenės 
padaliniai atskirose vietovėse, t.y. Apy
linkės, kurioms vadovauti (o gal geriau 
pasakius - veiklą koordinuoti) renkamos 
Apylinkės Valdybos. Pažvelgęs j Statuto 
nuostatus (viso 88 paragrafus) nustebau, 
kaip dažnai tie nuostatai buvo užmiršti, 
jų nesilaikoma ar net, galbūt, jie buvo 
ignoruojami. Prasilenkimas su nustatyta 
tvarka neturėtų būti toleruojamas: nei 
aukščiausių, nei žemiausių organų ar net

Įspūdžiai iš Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės kraštų valdybų 

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

Lidija Šimkutė - Pocienė

Tęsinys ir pabaiga iš MP nr31.
Vakare poezijos mylėtojai susirinko 

paklausyti Lidijos Šimkutės poezijos. 
Skaityme dalyvavo ir prof. Vytautas 
Landsbergis, kuris praėjusiais metais išlei
do pirmąją savo poezijos knygą.

Liepos 9 dieną vyko PUS posėdis, 
kuriame neteka dalyvauti dėl kitų pa
reigų. Atstovė jaunimo reikalams iš 
Australijos pažadėjo atsiųsti pokalbių 
konspektą, bet iki šiol dar negavau. Taigi, 
negaliu apie tai nieko parašyti.

Po pietų buvo ekskursija po Trakų is
torinį nacionalinį parką. Istorikai sako, 
kad Trakų vardas tokio pat senumo kaip 
Lietuva. Trakai - miestas su legendine 
pilimi, kurią juosia Galvės ežeras, tarsi 
išplaukia su savo salomis iš miškų ir eže
rų. Trakai - buvusi Lietuvos sostinė, Vytau
to Didžiojo gimtinė. Trakų pilies valdas tuo 
metu garsino unikalus žvėrynas, kur ga
nėsi taurai, stumbrai, briedžiai, elniai ir 
laukiniai arkliai. Šio krašto įdomią ka
raimų bendruomenę įkūrė Vytautas Di
dysis. Karaimai ir totoriai atkeliavo iš 
Krymo ir iki šių dienų ši bendruomenė 
išsilaikė. Vytautą Didįjį laiko savo globėju 
ir jį šlovina savo maldose senoje šventyk
loje - kinesėje, Karaimų gatvėje. Karai
mai sudarė asmenišką kunigaikščio sar
gybą. Jie prekiavo rytietiškais prieskoniais, 
druska, sidabro ir aukso dirbiniais. Ka
raimo virtuvės pažiba - kibinai.

Tą pačią dieną nuvažiavome ir į se
niausiąją laikomą Lietuvos sostinę Ker
navę, paskendusią nuostabiame slėnyje 
tarp piliakalnių. Čia vyko amatų dienos ir

pavienių asmenų. Norėdamas šį teiginį 
paremti, pateiksiu įvykį, tuo pačiu ci
tuodamas ištisai ir Statuto paragrafus. Štai 
II Skyriaus (Krašto Taryba) paragrafas 9 
(c) teigia: “renka Australijos lietuvių 
atstovus į PLB Seimą”, atseit Bendruo
menės organą. Čia susitinkame su XV 
Skyriaus (Bendruomenės Organų Rin
kimai) pragrafu 80: “Renkamais gali būti 
Bendruomenės nariai, suėję 18 metų 
amžiaus ir sumokėję Australijos Lietuvio 
mokestį”. Iš to sprendžiu, kad Bendruo
menės nariai su rinkimo teisėmis yra 
tiktai tie, kurie šį “solidarumo mokestį” 
yra susimokėję! Žvelgiu į paskelbtą PLB 
Seimo išrinktųjų sąrašą. Iš žinomų Syd- 

archeologinė šventė, kuri yra labai po
puliari. Į ją atvyksta daugybė Lietuvos 
žiūrovų ir menininkų, taip pat dalyvių iš 
kaimyninių respublikų.

Liepos 10 dieną iš ryto teko klausytis 
informacinių pranešimų ir PLB Valdybos 
vicepirmininkės Liudos Rugienienės kal
bą “Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
vizija”, kurioje, nors ir nieko naujo nebuvo 
pasakyta, bet užtvirtintas šūkis „Lietuviais 
esame mes gimę, lietuviais turime ir būt”. 
Prelegentė idealististiškai vertino šios 
organizacijos veiklą. Kalba buvo patvirtin
ta ir pasveikinta įvairių atstovų, pabrėžiant, 
kad Pasaulio Lietuvių Bendruomenės at
stovybė yra reikšminga ir reikalinga,

Vincas Bartusevičius (Vokietija) pa
teikė suvažiavimo įvertinimą. Jis iškėlė 
gana daug minčių, kurių keletą norėčiau 
čia pateikti. Jis iškėlė būtinumą ryškinti 
šio darbo prasmę, nes niekas nenori dirb
ti beprasmio darbo. Taip pat pabrėžė, kad 
prof. Aleksandravičiaus svarstymų „Ar 
verta būti lietuviu” išvados liko neaiš
kios. Dėl vicepirmininkės Liudos Rugie
nienės vizijos ir misijos kalbos - svarbu 
akcentuoti, kad bendruomenė priima net 
ir lietuviškai nekalbančius asmenis. Be 
to, jis pastebėjo, kad dažnai Lietuvoje 
nesuprantama, jog išeivijos lietuviai dir
ba bendruomenės darbą be jokio atlygi
nimo. Jis pasiūlė, kad būtų svarstomas 
nors simbolinis atlygis už šį svarbų darbą. 
Susumuodamas pabrėžė, kad esame viena 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir, nors 
turėtume bendrauti su visais, vis dėlto yra 
asmeniškas apisprendimas, kur investuoti 
jėgas-ar įžmones, ar į daiktus. □

nejaus gyventojų paminėtos 3 pavardės. Tuo 
tarpu mano sąrašuose (esu Apylinkės 
Valdybos iždininkas) iš tų trijų dvi pavar
dės nefigūruoja. Tai kaip galėjo būti 
renkami ir išrinkti (!) atstovai, kurie nėra
(bent ant “popieriaus”) Bendruomenės 
nariai? Ir net atstovais į PLB Seimą!!!

Grįšiu prie ateinančių Apylinkės 
Valdybos rinkimų. Dar turime truputėlį 
(nors neperdaugiausiai) laiko pagalvoti 
apie jų svarbą. Kokius kandidatus siū
lysime? Ar jie yra, o taipogi ir mes (siū
lytojai) ar esame tikri Bendruomenės na
riai? Šiuo metu aš tesuskaičiuoju 79-nis! 
Kur gi kiti? Tautieti, stok prieš veidrodį ir 
paklausk savo įvaizdžio “Ar aš esu lie
tuvis?” Ar prisegtas lipinukas “Aš esu 
lietuvis” (daugeliu atvejų net žargoniškas 
“I am a Litho”) yra tikras mano širdies 
jausmas, ar tiktai sąžinės apgaudinėjimas?

Kyla ir kitų abejonių apie Sydnėjaus 
Apylinkę. Pagal Statutą (IV Skyrius, 
paragrafas 28), apylinkė yra bendruome
nės jungtis, turinti 100 ar daugiau narių. 
Kaip minėjau, Sydnėjaus sąrašuose yra tik 
79 žmonės - taigi, mes jau nebe Apylin-

Valstybiniai mokesčiai grįžtantiems 
į Lietuvą

Valstybinių mokesčių (taxation) klausimas yra aktualus ne tik dabartinės Lietuvos 
gyventojams, kurie uždarbiauja užsienyje, bet ir tiems užsienio lietuviams, kurie didesnę 
laiko dalį praleidžia Lietuvoje ir ta prasme tampa “nuolatiniais” Lietuvos gyventojais. 
Žinoma, į šių kategoriją nepatenka tie užsienio lietuviai, kurie Lietuvoje praleidžia tik 
kelias savaites ar mėnesius.

Spausdiname LR Finansų ministerijos informacijos paaiškinimą, kokiais atvejais 
užsienyje gyvenantys LR piliečiai turi deklaruoti savo pajamas ir mokėti mokesčius 
Lietuvoje. Red.

Pagal 2003 m. sausio 1 dienos įsiga
liojusio Lietuvos Respublikos gyventojų 
pajamų mokesčio įstatymo (2002 m. lie
pos 2 d. Nr. IX-1007, toliau - GPMĮ) 
nuostatas pajamų mokestį Lietuvoje nuo 
visų tiek Lietuvoje, tiek užsienio valsty
bėse gautų pajamų privalo mokėti tik 
nuolatiniai Lietuvos gyventojai. Jie taip 
pat turi pateikti metinę pajamų mokesčio 
deklaraciją Lietuvos mokesčių adminis
tratoriui.

Nuolatiniu Lietuvos gyventoju yra 
laikomas fizinis asmuo, kuris tenkina 
GPMĮ 4 straipsnyje nustatytus kriterijus:

1) kuris mokestiniu laikotarpiu Lie
tuvoje turi nuolatinę gyvenamąją vietą,

2) kurio asmeninių, socialinių arba 
ekonominių interesų buvimo vieta mo
kestiniu laikotarpiu yra veikiau Lietuvoje 
nei užsienio valstybėje,

3) kuris mokestiniu laikotarpiu ištisai 
arba su pertraukomis Lietuvoje išbūna 
183 ar daugiau dienų,

4) kuris Lietuvoje išbūna ištisai arba 
su pertraukomis 280 arba daugiau dienų 
vienas paskui kitą einančiais mokesti- 

PLB XII Seimas šaukiamas 2006 m.
rugpjūčio 7 -10 dienomis Vilniuje

Remiantis Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Konstitucija, PLB Valdyba nustatė 
renkamų atstovų į PLB Seimą skaičių. (Pagal lentelę). Bendruomenės, kurias at-stovauja 
tik Krašto Valdybos pirmininkas, gali kreiptis į PLB Valdybą su prašymu nu-statyti ir 
renkamų atstovų skaičių, nurodant priežastis.

PUS Kraštų Valdybų pirmininkai turi būti patvirtinti PUS Valdybos.
Atstovų pavardes ir adresus prašome pranešti PLB Valdybai iki 2006 m. sausio 31 d.
Taip pat iki 2006 m. sausio 31 d. Kraštų Valdybas prašome atsiųsti Bendruomenių 

veiklos aprašymus (nuo 2003 m. rugpjūčio iki 2006 msausio) su nuotraukomis. Veiklos 
aprašymai bus spausdinami PLB XII Seimo leidinyje.

Atstovų duomenis ir pranešimus prašome siųsti žemiau nurodytu adresu:
PLB atstovybė, Gedimino pr. 53, Seimo UI rūmai, 011109 Vilnius - 2
E-mail: plbav@lrs.lt arba vigryb@lrs.lt
Fax: +370 5 2396264 PLB inf.
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kė, o tiktai “Seniūnija”. Keičiantis statu
sui, savaime aišku keičiasi ir organų rin
kimo procedūra. Gaunasi dilema, kurią 
išreikšti gali tiktai Sydnėjuje gyvenantys 
tautiečiai.

Kad palengvinti susidariusią padėtį, 
esu pasiryžęs jau dabar registruoti suin
teresuotuosius tapti Bendruomenės na
riais ir priimti iš jų solidarumo mokestį 
2005/2006 metų kadencijai. Mokestis yra 
$5 už asmenį (ne šeimą) per metus. 
Kiekvieną sekmadienį (po šio straipsnio 
paskelbimo) nuo 12 vai. iki 3 vai. p.p. būsiu 
Lietuvių Klubo patalpose ir priimsiu šį 
mokestį. Taip pat turėsiu paruošęs ir 
kandidatų j Valdybą pareiškimus. Nega
lintys atvykti į Klubą, solidarumo mokes
tį galės sumokėti paštu, siunčiant mano 
adresu: 69 Belmore Street, Fairfield East, 
NSW 2165. Čekius prašau išrašyti “Aus
tralian-Lithuanian Community, Inc - Syd
ney” vardu.

Tad, mieli tautiečiai, nelaukite stebuklų, 
o atlikite savo pareigą tėvynei - 
IŠLAIKYTI LIETUVYBĘ IŠEIVIJOJ.

Teodoras J. Rotcas

niais laikotarpiais ir viename iš šių 
mokestinių laikotarpių išbūna Lietuvoje 
ištisai arba su pertraukomis 90 arba 
daugiau dienų.

Remiantis GPMĮ nuostatomis, nuola
tinių Lietuvos gyventojų iš šaltinio užsie
nio valstybėje gautos pajamos pagal 
mokesčio mokėjimo Lietuvoje tvarką yra 
priskiriamos B klasės pajamoms. Šios 
klasės pajamas gavę gyventojai privalo jas 
deklaruoti ir nuo jų sumokėti pajamų 
mokestį Lietuvoje.

Metinę pajamų mokesčio deklaraciją 
Lietuvos mokesčių administratoriui nuo
latiniai Lietuvos gyventojai turi pateikti 
iki gegužės 1 dienos kalendorinių metų, 
einančių po mokestinio laikotarpio, per 
kurį gautos pajamos. Pagal pateiktą dek
laraciją apskaičiuotas pajamų mokestis į 
Lietuvos Respublikos biudžetą turi būti 
sumokėtas taip pat iki šios datos.

Papildoma informacija dėl pajamų 
deklaravimo ir mokesčių mokėjimo 
Lietuvoje tvarkos pateikta Mokesčių 
inspekcijos prie LR Finansų ministerijos 
tinklapyje: www.vmi.lt.
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Lietuviai pasaulyje
Lietuviai jau padeda afganams

Stiprins lietuviškų knygų kelią į JAV

Lietuvos vadovaujamoje Afganistano 
Goro provincijos atkūrimo grupėje (PAG) 
tarnaujantys Lietuvos karo medikai sklan
džiai bendradarbiauja su kolegomis afga
nistaniečiais.

“Labai džiugu, kad puikiai sutariame 
su vietinės ligoninės gydytojais ir galime 
pasidalyti patirtimi”, - sakė karo medikas 
majoras Vilius Kočiubaitis.

Kaip pranešė Krašto apsaugos minis
terija, lietuviai karo medikai glaudžius 
ryšius su kolegomis užmezgė vos atvykę Į 
Goro provincijos sostinę Čagčaraną.

Beveik kasdien ligonius vizituojantis 
chirurgas majoras Gytis Dominaitis tvir
tino, kad Čagčarano ligoninės gydytojai 
yra aukštos kvalifikacijos. “Didžiausia 
ligoninės personalo bėda - įrangos stoka 
ar prastas jos funkcionavimas”, - sakė G. 
Dominaitis.

PAG specialistų dėka Čagčarano ligo
ninėje buvo sutvarkyta elektros instalia
cija, sutaisyta iki tol neveikusi operacinė 
įranga. Bendradarbiaujant su vietine 
valdžia ir JAV tarptautinio vystymo agen
tūra (US AID) buvo patvirtinti ligoninės 
vandentiekio ir kanalizacijos įrengimo bei 
valgyklos statymo projektai.

Majoras G. Dominaitis kelias dienas 
rinko vandens mėginius iš visų Čagčara

ĮVYKIAI VOKIETIJOJE:
Sučiupo lietuvių vagių gaują

Trys kauniečiai, vienas šiaulietis ir vie
nas klaipėdietis Frankfurto mieste (Vokie
tija) įkliuvo del prabangių automobilių 
vagysčių. Dar du lietuviai, kurie įtariami 
vadovavę šiai gaujai, sugebėjo pabėgti

Per keturis mėnesius pavogti 104 “Au
di” ir “Volkswagen” automobiliai. Tokius 
duomenis užregistravo nuo 2005 m. pra
džios veikianti Frankfurto policijos komi
sariato darbo grupė.

Liepos 22-osios naktį policininkai pa
matė, kaip vienoje Frankfurto gatvių buvo 
pavogtas “Audi A6”. Vagys jį nugabeno į 
sandėlį Bonbadeno miestelyje.

Tą patį rytą buvo sulaikyti jame dirbę 
trys lietuviai ir trys turkai. Jų amžius - nuo 
18 iki 51 metų. Kaip ir tikėjosi pareigūnai, 
sandėlyje jie aptiko nemažai vogtų automo
bilių ir jų atsarginių dalių. Pareigūnai ap
tiko daugybę važiuoklių, variklių, duslin
tuvų, oro pagalvių, elektroninių detalių, 
padangų ir kitų atsarginių dalių. Pirminiais

Nuteisti iki gyvos galvos
Liepos pabaigoje Wiesbaden (Vokie

tija) teismas baigė nagrinėti žmogžudystės 
bylą. Sunkus kaltinimas pateiktas 3 vy
rams iš Lietuvos pajūrio. Lietuviai buvo 
apkaltinti apiplėšę bei žiauriai nužudę 57 
metų prekiautoją gėrimais Gerhard 
Kreiner.

24 metų klaipėdietis Liutauras Mar
tinavičius ir 26 metų palangiškis Min
daugas Šimelis už žmogžudystę ir api
plėšimą nuteisti Vokietijoje griežčiausia 
bausme - kalėti iki gyvos galvos.

Kitas klaipėdietis Andrejus Limarevas 
už apiplėšimą sunkinančiomis aplinky
bėmis neteko laisvės penkeriems metams.

Jis, kaip ir kiti nuteistieji, 2003 metų 
kovą buvo sulaikytas Ispanijoje ir atga
bentas į Vokietiją, kur kalėjime laukė 
teismo pradžios.

Ketvirtasis įtariamasis - Sigitas Pau
lavičius - tik šį pavasarį buvo atgabentas 
iš Madrido į Vokietiją ir bus teisiamas at
skirai. Tačiau šio palangiškio laukia ir Lie
tuvos pareigūnai, pateikę prašymą išduoti 
jį tėvynei dėl čia padarytų nusikaltimų.
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no vandenviečių. Šiuo metu PAG me
dicinos centre atliekami vandens tyri
mai: bus nustatyta, kurie šuliniai švarūs ir 
kurių vandenį prieš vartojant reikėtų vi
rinti. PAG stovykloje geriamasis vanduo 
išvalomas specialiai iš Lietuvos atgabenta 
valymo įranga, kuri visiškai patenkina vi
sos stovyklos poreikius.

Šiuo metu stovykloje tarnauja apie 
150 lietuvių karių. Stovyklos medicinos 
centre dirba du karo gydytojai, vienas 
paramedikas ir vienas slaugytojas. Centre 
yra laboratorine įranga kraujo ir šlapimo 
tyrimams atlikti, įrengtas fizioterapijos 
kabinetas, yra rentgeno aparatūra.

Lietuvos vadovaujama Goro provinci
jos atkūrimo misija pradėta birželio mė
nesį. Ši misija Lietuvai yra vienas didžiau
sių tarptautinių projektų. Goro provinci
jos atkūrimo grupė yra NATO vadovau
jamų tarptautinių saugumo paramos pa
jėgų (ISAF) operacijos dalis.

Pagrindinės PAG užduotys - stiprinti 
Vidurio Afganistano valdžios įtaką Goro 
provincijoje, padėti vietinėms saugumo 
struktūroms kurti saugią aplinką ir sta
bilumą, sudaryti tinkamas sąlygas provin
cijai ir valstybei atkurti, tarpininkaujant ir 
skatinant įvairių valstybinių ir nevyriau
sybinių organizacijų veiklą provincijoje.

skaičiavimais, jos išimtos iš mažiausiai 50 
vogtų lengvųjų automobilių. Čia tą patį 
vakarą buvo sulaikyti dar keturi Lietuvos 
piliečiai. Jų amžius - nuo 24 iki 27 metų. 
Dar dviem lietuviams pavyko pabėgti. Pa
reigūnai mano, kad šie įtariamieji vadova
vo gaujai.

Pareigūnai įsitikinę, kad lietuvių vado
vaujamai mašinų vagių grupei galima pri
skirti daugiau kaip šimtą pastaruoju metu 
Frankfurte dingusių automobilių. Nors su
laikytieji atkakliai tyli, policija mano, kad 
visi automobiliai, išardyti dalimis ir dek
laruoti kaip metalo laužas, buvo gabenami 
į Lietuvą ar dar toliau į Rytus.

“Skaičiuodami, jog vienas “Audi A6” 
markės automobilis vertas 45,000 eurų 
(155,000 litų), gaujos padarytą materialinę 
žalą vertiname mažiausiai 1.5 mln. eurų (5 
mln. litų)”, - sakė “Lietuvos rytui” Frank
furto policijos atstovas.

(Jolita Venckutė, “L.r.”)

Kiek pinigų pagrobė užpuolikai, teis
mas taip ir neišsiaiškino. G.Kreiner’io vy
resnysis sūnus tikino, kad tėvas namuose 
laikė mažiausiai 120,000 eurų (daugiau 
kaip 414,000 litų), kurie po nusikaltimo 
dingo. Tačiau L. Martinavičius sako, kad 
buvo išnešta 24,000 eurų ir papuošalai: 
jam ir S.Paulavičiui atiteko po 10,000 eurų 
ir laikrodis „Rolex“.

Du iš keturių kaltinamųjų gerai žino
mi Lietuvos pareigūnams ir jau teisti už 
vagystes, pinigų prievartavimą, kūno su
žalojimą ir kitus nusikaltimus.

2002 m. liepos pabaigoje, likus maž
daug dviem savaitėms iki nusikaltimo, 
vyrai kirto Lietuvos bei Lenkijos sieną ir 
netrukus pasirodė Vokietijoje. Jie domė
josi mašinomis. Po G.Kreiner nužudymo 
lietuviai per Prancūziją pabėgo j Ispaniją, 
kur buvo sulaikyti už automobilių vagystes.

Paskelbusi tarptautinę paiešką, policija 
pirmiausia užfiksavo vieno lietuvių mobi
liojo telefono pėdsakus, o vėliau sulaikė ir 
juos. L.Martinavičius suėmimo metu 
nešiojo prabangų „Rolex“ laikrodį, nuseg- 

_tą nuo G.Kreiner rankos. (“L.r.”) 
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(ELTA). Lietuviškos knygos kelią pas 
išeivijos skaitytojus žada palengvinti 
Lemonto (prie Čikagos) viešoji biblioteka, 
ketinanti ne tik plėsti savo patalpas, bet ir 
aktyvinti bendradarbiavimą su lietuviškų 
knygų leidėjais Lietuvoje.

Pasak Lemonto viešosios bibliotekos 
tarybos pirmininko Audriaus Remeikio, 
populiarių knygų lietuvių kalba Jungtinė
se Amerikos Valstijose gyvenantys lietu
viai gali parsisiųsti iš leidyklų Lietuvoje, 
bet visa tai jiems labai brangiai kainuoja, 
tad skaitytojai labiau linkę nueiti į bet ku
rią Čikagos biblioteką ir pasiimti norimą 
lietuvišką knygą. Ateityje šį projektą nu
matoma įgyvendinti viename iš “lietuviš
kiausių” šalia Čikagos esančių miestelių - 
Lemonte, kuriame iš 15,000 gyventojų 5% 
yra lietuviai, praneša savaitraštis “Ame
rikos lietuvis”.

Šios vasaros pradžioje Audrius Remei- 
kis viešėjo Lietuvoje, turėdamas tikslą rasti 
tinkamą partnerį susigiminiavusių bib
liotekų (“Sister library”) programai, pagal 
kurią pirmiausia numatytas profesinis 
bendravimas ir pasikeitimas patirtimi. 
Pasižvalgęs po Lietuvos didmiesčių 
bibliotekas, A Remeikis daugiau sąlyčio 
taškų surado nedideliame miestelyje - 
užmezgė ryšį su Zarasų miesto biblioteka.

“Buvo įdomu pastebėti, kad mes turime 
labai daug panašumų su Zarasų miesto 
biblioteka: ir kaip mes įsirengę, ir kaip 
judame į priekį. Mes ieškome pinigų nau
jo bibliotekos priestato statybai, o jie jau 
pradeda naujų erdvių statybos darbus. Jie 
turi įdomių programų vaikams, o Zara
suose įrengtas vaikų literatūros skyrius 
man netgi labiau patiko nei mūsiškis”, - 
sako A Remeikis, pridurdamas, kad ir čia, 
ir ten bibliotekų lėšos yra ribotos, tad sie
kiama mažiausiomis sąnaudomis siekti 
kuo didesnių rezultatų. ! -

Pasak A. Remeikio, ateityje plėsis Le
monto bibliotekos patalpos, nes ji jau ne
išsitenka esamame pastate. “Jeigu nepasta
tysime priestato, po penkerių metų nebus 
net kur apsisukti. Biblioteka jau turi prie
stato, kuris praplėstų esamas patalpas 9,000 
kvadratinių pėdų, projektą, tačiau Lemon
to gyventojai jam nepritarė. Savo nuomo
nę turėjo pareikšti kiekvienas balsavimo

Lietuviška kavinė Kalifornijoje
Edmundas ir 

Aušra Šilkaičiai 
savo restorane 
“Cafe Montana”, 
įkurtame Santa 
Monica, Kalifor
nijoje, visada visus 
sutinka su sveiki
nančia šypsena.

Edmundas at
vyko iš Čikagos 
dirbti Holfywood’e. 
Dirbo scenos reži
sieriumi. Na, o 
1984 m. Aušra atidarė “Cafė Montana”. 
Restoranas tapo labai populiarus ir Ed
mundas taip pat įsijungė į jo vadovavimą 
bei puoselėjimą.

1987 m. jų iniciatyva toje pačioje Mon
tana gatvėje atsidarė dar vienas egzotiškas 
restoranėlis - “Babalu”. Jis garsėja savo 
desertiniais patiekalais. Ilgametis “Babalu” 
tortų kepėjas, palyginti neseniai JAV gy
venantis Vladas Čeika nuolat gauna už
sakymų -jo tortai skalsina ne tik lietuviš
kus pokylius.

Na, o “Cafe Montana” garsėja savo eu
ropietiškų stiliumi bei geru kalifornietiš- 
ku meniu. Ir, kaip restorano savininkai 
Šilkaičiai prisipažino, lietuviška dvasia 
suteikia kavinei svarumo, iškilmingo kuk
lumo. Kavinė turi nuolat išlaikyti prestižinį 

teisę turintis Lemonto gyventojas, mat 
statybų kaštai gultų ant kiekvieno mies
telio nuosavybės turėtojo pečių ir apie 20 
metų reiktų mokėti tam tikrą procentą 
nuo nuosavybės vertės”, - sakė A Remeikis. 
Šiuo metu yra sudarytas komitetas, kuris 
tobulina projektą ir pateiks jį kitais metais.

A. Remeikis patikino, kad Lemonto 
biblioteka mielai priimtų lietuviškas 
knygas. Čia jau yra keliasdešimt knygų 
lietuvių kalba, kurias padovanojo biblio
tekos nariai lietuviai. Daugelis tų knygų 
yra senos leidybos literatūros klasika. 
Šiuolaikinių lietuvių rašytojų biblioteka 
kol kas neturi, bet žada greitu laiku nupirk
ti. Taip pat A Remeikis pastebi, jog ne visi 
Čikagoje gyvenantys lietuviai gali skaityti 
knygas anglų kalba, todėl jis yra numatęs 
pirkti ir modernių pasaulinės literatūros 
kūrinių, išverstų į lietuvių kalbą.

“Viena didžiausių mūsų problemų yra 
knygų persiuntimas - persiunčiant knygos 
kaina išauga trigubai. Lietuvoje irgi apie tai 
šnekėjausi su įvairiais žmonėmis. Viešosios 
įstaigos “Lietuviškos knygos” direktorė 
Aušrinė Jonikaitė davė vertingą patarimą 
- galbūt šias knygas galima atgabenti 
diplomatiniu keliu, tad mes stengsimės 
susisiekti su konsulatu arba Kongreso 
biblioteka”, - sakė A Remeikis, siekiantis 
šį projektą įgyvendinti iki euro įvedimo 
Lietuvoje, nes po to knygos turėtų brangti

Taip pat A. Remeikis pastebėjo, kad 
daug antros ar trečios kartos lietuvių da
bar domisi savo protėviais, šaknimis. 
Viešėdamas Lietuvoje jis domėjosi, kaip 
būtų galima gauti istorinės literatūros. Iš 
lietuvių kolegų sužinojo, kad yra parapijų, 
rajonų archyvai, kurių niekas nespausdi
na dėl labai riboto skaitytojų rato, tad A 
Remeikis ateityje ieškos būdų, kaip gauti 
archyvų kopijas. Jo nuomone, bibliotekos 
tikslas yra aprūpinti skaitytojus ne tik 
knygomis, bet ir sudaryti jiems visas įma
nomas sąlygas tyrinėjimams.

Atokesniuose Illinois valstijos miestuose 
gyvenantiems lietuviams nereikėsią va
žiuoti į Lementą, kadangi Illinois biblio
tekos turi bendrą tinklą. Skaitytojas, nuėjęs 
į artimiausią biblioteką, gali užsisakyti 
norimą knygą ir ji bus jam atgabenta, jei tik 
kuri nors viešoji biblioteka šią knygą turės.

Montanos gatvės lygį. Kiek teko lankytis, 
visada žavėjo aptarnaujančiųjų manda
gumas. Maisto kokybė. Jaukumas. Kaip gi 
kitaip? Juk čia, pasak savininkų, kone 
kievieną sekmadienį lankosi ir pats Ka
lifornijos gubernatorius Arnold Schwarzen
egger su žmona Maria Shriver, grįždami po 
šv.Mišių šalia esančioje Santa Monica 
bažnyčioje. Smalsu, kuo gi dažniausiai 
vaišinasi ši įžymybė? Pasak E.Šilkaičio, 
raumeningasis gubernatorius dažnai val
go avižinius dribsnius ar kiaušinienę, kai 
tuo tarpu jo žavioji žmona smaguriauja 
sklindžiais arba prancūziškais rageliais.

Be to, “Cafe Montana” galisutiktitokias 
žvaigždes kaip aktoriai Tom Cruise, Ben 
Affleck, Nicole Kidman, Jenifer Gardner...

(Sutrumpinta, “Amerikos Lietuvis”)
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Lenkų kalba Lietuvoje
Vilnijos lenkininkai skelbia, kad lenkai Lietuvoje gyvena nuo amžių ir kad jų kalba 

turi būti vertinama kaip ir lietuvių kalba. Prof. Zigmas ZinKei/iČiUS savo 
rinkinyje “Istorijos iškraipymai” nurodo, kad lenkų kalba Lietuvoje yra atneštinė ir kaip 
ji ten atsirado.

Prof. Zigmas Zinkevičius

Lenkų kalbos atsiradimo Lietuvoje 
klausimas - aiškus ir negali kelti abejonių 
su Lietuvos istorija susipažinusiam žmo
gui: lenkų kalba Lietuvoje yra atneštinė. 
Tačiau pastaraisiais dešimtmečiais, ypač 
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę ir Piet
ryčių Lietuvoje įsigalėjus autonominin
kams, šis klausimas buvo dirbtinai supai
niotas. Vilniaus krašto kalbas imta besą
lygiškai tapatinti su tautybe. Akių dūmi
mas nuėjo taip toli, kad net pradėta skelb
ti : tu žyli Polaki od wiekow (čia gyveno lenkai 
nuo amžių), taigi, įtikinėti, neva lenkai, o 
ne lietuviai, yra Pietryčių Lietuvos autoch
tonai! Visiška nesąmonė. Pasipriešinimas 
tokiai nesąmonei arba bent visuotinai ži
nomų istorijos faktų priminimas būdavo 
apšaukiamas kaip pseudomokslas, o taip 
darantys asmenys-pseudomokslininkais, 
nepaisant jų kompetencijos. Laimei, po ku
rio laiko pradėta atsikvošėti ir, matyt, greit 
patys tos nesąmonės skleidėjai nebenorės 
prisiminti savo “patriotinių nuostatų”. Tuo 
reikia tik džiaugtis.

Su lenkais lietuvių kontaktai prasidėjo 
maždaug pusę tūkstantmečio vėliau negu 
su rytiniais slavais, dabartinių gudų pro
tėviais. Iki XIV a. pabaigos lietuvių ir len
kų etniniai plotai dar nesisiekė. Juos sky
rė lietuvių giminaičių jotvingių žemės. Tik 
po jotvingių sutriuškinimo (1283 m.) rims- 
tant karams su kryžiuočiais ir apgyvendi
nant nuniokotą jotvingių kraštą, nuo XV a. 
lietuviai suėjo į tiesioginį kontaktą su 
lenkais, jų etninės teritorijos ėmė siektis. 
Seniausi lietuvių kalbos polonizmai yra iš 
XV amžiaus. Etninę to meto abiejų tautų 

ribą rodo vietovardžiai. Pakanka žvilgtelė
ti į stambesnio mastelio žemėlapį, kad įsi
tikintum, kaip toli nuo dabartinio lietuvių 
kalbos ploto anuomet buvo lietuvių gy
venta.

Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Jo
gailai tapus Lenkijos karaliumi ir labai su
artėjus abiems valstybėms, mūsų diduo
menei teko išmokti lenkų kalbą. Vėliau toji 
kalba ėmė plisti ir tarp bajorų. Tačiau tai 
nereiškė lenkiškos savimonės: lenkiškai 
kalbantys ir toliau save laikė lietuviais ir 
atkakliai kovojo su lenkais dėl krašto tei
sių. Lenkiška savimonė tarp jų ėmė rastis 
dar negreit, žlungant bendrajai valstybei. 
Tada iškilo uždavinys abi jungtines valsty
bės tautas sulieti į vieną bendrą naciją, 
kuri turėjo būti lenkiška. Valstiečius len
kiant nevengta smurto. Antai 1766 -1767 
m. Dubingių klebonas P. Stankevičius len
kiškai poterių neišmokusius bausdavo ati
minėdamas sermėgas, kepures, juostas (tai 
užfiksuota dokumentuose). Vilniaus vys
kupijos konsistorija tokį klebono elgesį to
leravo, laikė normaliu. Dvasininkija virto 
polonizacijos įrankiu.

Dėl pagonybės tapatinimo su lietu
viškumu imta kovoti prieš “pagonišką” 
lietuvių kalbą kaip priešingybę “kata
likiškai” lenkų kalbai. Tokia pažiūra (ka
talikas tegali būti lenkas, Dievas lietuviš
kai nesupranta) padarė didžiausią žalą 
lietuvių tautai.

Lenkinimą sustabdė tautinis lietuvių 
atgimimas ir nepriklausomos valstybės 
atkūrimas. Tačiau trečdalis Lietuvos su 
sostine Vilniumi buvo lenkų okupuota ir 
toliau paspartintais tempais lenkinama. 
1939 m. atgavus Vilnių ir dalį okupuoto 

krašto, susidurta su pasibaisėtinais polo
nizacijos padariniais. Po to - Sovietų oku
pacijos laikotarpiu lietuvybės likučiai bu
vo toliau sparčiai naikinami. Nepaisant 
viso to, iki šių dienų tie likučiai išliko, vie
tomis tik tarp senosios kartos žmonių, 
bent tiek, kad galima buvo jais pasinaudo
jant užpildyti “baltas dėmes” lietuvių kal
bos atlaso žemėlapiuose. Ten, kur lietuvių 
kalba visiškai sunaikinta, žmonių pasą
monėje tebeglūdi protėvių dvasia ir noras 
pažinti tikrąją savojo krašto praeitį. Vie
tiniai lenkų ekstremistai siekia visomis iš
galėmis sutrukdyti tai padaryti.

Nesiliaujam klastoti krašto istoriją. 
Atgaivinamos prieškarinės lenkų propa
gandistų hipotezės, kildinančios Vilnijos 
lenkus iš XIII - XIV a. belaisvių, neva su
lenkinusių kraštą (maža garbė save kildin
ti iš belaisvių!), arba iš mitinių VII - VIII a. 
(kitų teigimu -XVII a.) emigrantų mozū
rų. Tačiau istorija nežino jokių masinių 
migracijų į Lietuvą, be to, “migracijų” (kaip 
ir belaisvių”) teorijai prieštarauja chrono
logija, nes Vilniaus kraštas (ir visa Lietu
va) buvo lenkinamas ne XIII - XIV a. (juo 
labiau ne VII - VIII a.) ar XVI a., bet ge
rokai vėliau, daugiausia XIX - XX a.

Lenkų “veikėjai” sutinka būti kildina
mi iš bet ko, tik ne iš lietuvių. Baidosi lie
tuviškos kilmės “kaip velnias kryžiaus”. Tai 
esą jų nacionalinio orumo įžeidimas (!). 
Bet nieko nepadarysi. Su tuo vis tiek teks 
apsiprasti. Nuo teisybės niekur nepabėgsi. 
Net jeigu visus istorijos šaltinius sunaikin
tum, liks dar žemės kalba - lietuviškos kil
mės vardynas (jį Maišiagalos mokytojas J. 
Rusakevičius, savo nemokšiškumu juo
kindamas vardyno specialistas, paskelbė 
esant “lenkiškos kilmės”) ir pačių žmonių 
kalba (polszczyzna litewska), neabejotinai 
rodanti tikrąją krašto gyventojų (supran
tama, išskyrusius atvykusių iš kitur) kilmę. 
Tai yra mokslininkų (ir lenkų) gerai ištir
ta ir aprašyta, tik lenkų ekstremistams 
kažkodėl “nežinoma”.

Gyvenimas parodė, kad pastangos klas
toti Vilniaus krašto istoriją, plūsti objek
tyvius tyrėjus kaip neva “antilenkus”, pa
galiau, plėšyti Lietuvos vėliavas, naikinti 
valstybės simbolius, neduoda gerų rezul
tatų. Vis tiek išsimokslinęs vietinis jauni
mas nesunkiai atskiria tiesą nuo propa
gandinio melo. Todėl pastaruoju metu 
meluojama vis rečiau, paprastai tik nori
ma pateisinti gen. Želigovskio įvykdytą 
agresiją ar keliant tokius akiplėšiškus rei
kalavimus (atskiro universiteto, Lietuvos 
piliečių pavardžių rašymo lenkiškais raš
menimis ir pan.), kokių niekur pasaulyje 
tautinės mažumos neturi.

Svarbiausia tai, kad ilgainiui su istori
jos klastojimu susiduriame vis rečiau. Ne
benorima, bent viešai, prisiminti Polaki ot 
wiekow tipo šūkių. Bet dar vis dažnai nei
giama, kad praeityje buvo priverstinė lie
tuvių polonizacija. Deja, ji iš tikrųjų buvo! 
Ypač brutali tarpukario laikotarpiu oku
puotame Vilniaus krašte: uždarytos 462 
lietuviškos draugijos ir jų skyriai, beveik 
visos lietuviškos mokyklos, prievarta lie
tuvius užrašinėta lenkais, Vilniaus vaiva
da Liudvikas Bocianskis 1936 m išdėstė 
labai slaptoje instrukcijoje lietuvybės nai
kinimo principus ir t.t. Visa tai nepanei
giami faktai.

Iš vyresnės kartos žmonių atminties dar 
neišblėso stalininė polonizacija, Maskvos 
nurodymu nuo 1950 m. vykdyta Sovietų 
Lietuvos švietimo ministro pavaduotojos 
V. Vyšniauskaitės (Višnevskos), tos mi
nisterijos inspektoriaus J. Cukerzio, LKP 
CK atstovo švietimo reikalams Vidmonto, 
Vilniaus srities švietimo skyriaus vedėjo 
B. Purvinio ir kitų. Per kelerius metus len
kiškomis buvo paverstos net 367 lietu
viškos mokyklos! Tačiau ir toliau sten
giamasi neigti buvus polonizaciją ar bent 
įpiršti neprievartinės, t.y. savaiminės, 
polonizacijos sampratą. Bet tai - praei
ties klastojimas, akivaizdžių faktų iškrai
pymas, jų nutylėjimas. □

Žinios iš Vasario 16-osios Gimnazijos
Gimnazijos ansamblio 

pasirodymai
Gegužės 29 d. Audronės ir Gintaro Ru- 

čių vadovaujamas Vasario 16-osios Gim
nazijos dainų ir šokių ansamblis su orkes
tru išpildė visos valandos trukusią kultūri
nę programą buvusių rytprūsiečių suva
žiavime Heppenheime. Vieną savaitę vė
liau, birželio 5 d., ansamblis koncertavo 
Frankfurto priemiestyje Friedberge. Čia 
Frankfurto Lietuvių Bendruomenės Val
dyba ir Europos federalistų Friedbergo 
skyrius paruošė Lietuvos dieną su įvai
riom informacijom apie Europą ir Lie
tuvą, lietuviškais valgiais, rankdarbių pa
roda ir t.t. Gimnazistai paskaitė lietuvių 
poetų eilėraščius vokiečių kalba. Šiuo 
renginiu norėta paminėti Hesseno ir Lie
tuvos pasirašytą pareiškimą, kuriuo prieš 
10 metų buvo sutartas intensyvesnis ben- 
dradabiavimas švietimo, mokslo ir kultū
ros srityse.

Abiturientai
Šiemet abitūros egzaminai buvo 

sunkesni negu anksčiau. Šiemet abitu
rientai buvo egzaminuojami iš 5 dalykų. Be 
to, buvo privalomi egzaminai iš vokiečių 
kalbos ir matematikos.

Egzaminus laikė 27 mokiniai. 22 įsi
gijo pilną brandos atestatą, kuris suteikia 
teisę stoti į visus Vokietijos universitetus. 
Penki įsigijo atestatą, kuris suteikia teisę 
stoti į aukštąją neuniversitetinę mokyklą 
(Fachhochschule). Iš 22 absolventų, 
įsigijusių pilną brandos atestatą, yra 13 
lietuvių ir 9 vokiečiai. Mūsų Gimnazijai 
tai labai daug. Pernai turėjome vienu abi
turientu daugiau.

Abiturientų išleistuvės šį kartą vyko 

Hiutenfeldo miestelio salėje, nes Gimna
zijos patalpos buvo per mažos. Birželio 18 
susirinko apie 250 žmonių: abiturientai, 
jų tėvai, draugai ir mokytojai. Direktorius 
A. Šmitas trumpai papasakojo apie eg
zaminus, priminė, kad jie šiais metais 
buvo žymiai sunkesni negu anksčiau ir 
pasidžiaugė, kad toks didelis skaičius juos 
išlaikė. Jis pagyrė ypač tuos lietuvius 
abiturientus, kurie prieš keletą metų at
vyko visiškai nemokėdami vokiečių kal
bos, o dabar vokiečių kalba egzaminus 
puikiausiai išlaikė.

Direktorius padėkojo visiems mokyto
jams už jų rūpesti mokiniais, dėkojo mo
kiniams, kurie ne tik atlikdavo tai, kas 
privaloma, bet ir daug laisvalaikio paau
kojo grodami, dainuodami, šokdami Gim
nazijos ansamblyje arba besireikšdami 
ateitininkų veikloje, Europos grupėje, spor
to varžybose ir t.t. Jie visi sėkmingai pa
dėjo formuoti Lietuvos įvaizdį Vokietijoje. 
Jis linkėjo mokiniams ir ateityje įsijungti j 
lietuvišką veiklą.

Abiturientai, savo ruožtu, padėkojo 
visiems mokytojams ir visam Gimnazijos 
personalui už rūpestį jais. Jie visus moky
tojus apdovanojo atminimo dovanėlėmis. 
Galop klasės seniūnės Eva Marie Ohl ir 
Salomėja Bandoriūtė kvietė visus prie 
bufeto pasivaišinti ir po to linksmintis iki 
ankstyvaus ryto.

Sutvirtinimo sakramentas
Birželio 12 dieną Lietuvos vyskupų 

konferencijos delegatas užienio lietuvių 
sielovadai prel. Edmundas Putrimas aš- 
tuoniems Gimnazijos mokiniams suteikė 
sutvirtinimo sakramentą. Mokinius pa
ruošė kapelionas tėvas Rytis Gurkšnys. 
Birželio 19 dieną du mokiniai priėjo

Marytės Dambriūnaitės - Šmitienės nuotraukoje - Vasario 16-osios Gimnazijos abi
turientai atsisveikina per išleistuvių balių.

pirmosios komunijos.
Joninės

Vasario 16-osios Gimnazijoje Joninės 
buvo švenčiamos birželio 25 d. Kaip 
visuomet, programa buvo labai įvairi. 
Katalikų kapelionas tėvas Rytis Gurkšnys 
S.J. ir ev. kun. E. Jelis pravedė ekumenines 
pamaldas. Vėliau po didžiuoju ąžuolu 
prieš bendrabutį prasidėjo mokinių 
programa. Direktorius A. Šmitas pasvei
kino susirinkusius svečius, kurių buvo per 
500. Vakaro bėgyje atvyko dar daugiau. 
Mažesniųjų mokinių orkestras pasveikino 
visus Joninių fanfarų garsais. Po to Gim
nazijos choras, orkestrai ir šokių grupės 
išpildė visos valandos programą. Dainavo 
ir Hiutenfeldo miestelio vokiečių vyrų 
choras. Koncerto programą užbaigė Mo
lėtų Kultūros centro folkloro kapela, 
vadovaujama Kęstučio Kuzmickio:. _

Programai pasibaigus, vieni ėjo žiūrėti 
krepšinio rungtynių, kurias ir šiais metais 
vėl laimėjo buvę mokiniai prieš dabarti
nius mokinius, kiti nuėjo už bendrabučio, 
kur vyko įvairiausi žaidimai, kaip pvz., 
virvės traukimas, vienas kito stūmimas nuo 
rąsto ir t.t. Pievoje mergaitės pynė gėlių 
vainikus. Vienos, pasipuošiusios vaikšti
nėjo, kitos pynė vainikus plukdymui pro 
Gimnaziją tekančiame upelyje.

Vakare Joninių dalyviai susirinko prie 
sukrauto didžiulio laužo. Trimitų garsais 
jie mokinių buvo pakviesti uždegimui. 
Uždegus laužą, vieni liko priėjo dainuoti, 
kiti ėjo į palapinę, kur juos visą naktį 
šokdino ir linksmino Molėtų kapela, treti 
galėjo pasišokti jaunimo diskotekoje pi
lies salėje, o ketvirti, tikriausiai, išėjo pa
parčio žiedo ieškoti. Gimnazijos inf.
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Sportas
Jaunieji Lietuvos krepšininkai - 

stipriausi pasaulyje
1984-85 m. gimusių Lietuvos krepši

ninkų karta pagaliau įrodė, kad pasaulyje 
jiems lygių nėra. Argentinoje vykusiame 
pasaulio jaunimo (iki 21 metų) čempionate 
Lietuvos rinktinė finale 65:63 (15:15,9:13, 
26:18,15:17) įveikė graikus ir pirmą kartą 
nepriklausomos Lietuvos istorijoje parsi
vežė namo pasaulio pirmenybių auksą.

Kai ant pirmojo nugalėtojų pakylos 
laiptelio susikabinusi užkopė visa Lietuvos 
rinktinė, Mar del Platos sporto arenoje 
pirmiausia pasigirdo graikiška sirtakio 
melodija. Dar po akimirkos keli tūkstan
čiai žiūrovų atsistojo. 2005-ųjų pasaulio 
čempionų garbei skambėjo Lietuvos 
himnas.

Pergalę lietuviams išplėšė du baudų 
metimus pataikęs Renaldas Seibutis. Prie 
baudų metimų linijos jis stojo jau pasibai
gus ketvirtojo kėlinio laikui, tačiau tokiu 
atsakingu metu ranka nesudrebėjo.

„Man tai buvo didi akimirka”, - po 
dvikovos prisipažino R.Seibutis.

Naudingas ir stabilus žaidimas viso 
turnyro metu R.Seibučiui garantavo nau
dingiausio turnyro žaidėjo prizą.

Dvidešimtmetis žemaitis, tik šiemet 
pravėręs jaunimo rinktinės duris, tapo tuo 
šios kartos žaidėju, kurio trūko, norint 
pasiekti aukščiausią pirmenybių laiptelį.

2001 m. Lietuvos šešiolikmečiai Eu
ropos čempionate liko ketvirti, 2002 m. 
Europos jaunių čempionate - vėl ketvirti,

v

Zilgsniai į Lietuvą XXI a. pradžioje
Nijolė 

Jankutė

(Tęsinys iš 
“M.P.”nr.22)

ŽVILGSNIS 
Į IŠEIVIJOS

STUDIJŲ
CENTRĄ

Šis centras buvo pairtas 1995 m. prie 
Vytauto Didžiojo universiteto (VDU). Jo 
pradininkas - čikagiečiams gerai pažįs
tamas ir brangus asmuo-a.a. žurnalistas, 
skautininkas Bronius Kviklys, deja nesu
laukęs savo minties įsikūnijimo. Jo neįkai
nuojamos vertės archyvą (8 tonos!) į VDU 
atgabeno dukros Danguolė ir Rūta.

Išeivijos studijų centras (ISC) yra dide
liame, sename (buv. Užsienio reikalų mi
nisterija), bet gerai prižiūrėtame name, 
Daukanto g. 25, netoli Vytauto Didžiojo 
muziejaus ir VDU. Čia ir užsukau aplan
kyti centro mokslinę bendradarbę dr. Da
lią Kuizinienę, su kuria teko Čikagoje 
susipažinti

Tie senoviški aukštalubiai kambariai, 
tos aukštos sunkios durys su žemyn nu
spaudžiamomis rankenomis mane visada 
labai rimtai ir pagarbiai nuteikia. Rodos, 
būtina tik šnabždėti ir sėdėti ant kėdės 
kraščiuko.

Taip atrodė ir ISC kambariai, ypač 
priimamasis. Bet jame pasijutau visai 
jaukiai, pamačiusi ant sienų daugybę 
nuotraukų iš JAV lietuvių veiklos, garbin
go atminimo. P. Bachuno laikų Tabor 
farmos. Čia mane sutiko Dalia, supažin
dino su centro vadovu prof. Egidijum 
Aleksandravičium ir doktorantu Linu 
Salduku, kuris parašė Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės istoriją, ir parodė keletą 
centro archyvų. 

- ____________ vis retėjančių asmenybių, kurių gyvenimo
.Mūsų Pastogė Nr. 33, 2005.08.24, psl. 6

po metų pasaulio čempionate - antri, 
pernai Europos jaunimo čempionate - 
treti,o šiemet Europos čempionate-antri. 
Visose šiose rinktinėse R.Seibučio nebuvo.

Dvikova, kaip ir dera finalui, klostėsi 
atkakliai Nė viena komanda per 40 žai
dimo minučių neturėjo didesnės nei 5 taš
kų persvaros. Tokį pranašumą lietuviai 
buvo įgiję trečiojo kėlinio pradžioje 
(33:28). Nors graikai tuoj pat šią persvarą 
panaikino, tačiau iki pat dvikovos pabai
gos mūsiškiai išlaikė 1-3 taškų pranašumą.

Dramatiškai vykusios rungtynės kul
minaciją pasiekė paskutiniajame ketvir
tyje. Po Pauliaus Jankūno taškų mūsiškiai 
pirmavo 63:60, tačiau graikai, pataikę 
dvitaškį ir baudos metimą, rezultatą iš
lygino. Paskutinėmis susitikimo sekun
dėmis R.Seibutis buvo neleistinai stabdo
mas ir, pataikęs baudų metimus, užtvirti
no pergalę.

„Graikų filosofas yra pasakęs, kad lai
mi ne tik nugalėjęs, bet ir įdėjęs visas 
pastangas. Todėl šįvakar mes miegosime 
ramiai”, — po dvikovos teigė Graikijos 
rinktinės treneris Manos Manouselis. - 
“Noriu pasveikinti lietuvius, nes jie išties 
buvo geriausia šio turnyro komanda”.

Komplimentų varžovams negailėjo ir 
Lietuvos rinktinės treneris Ramūnas Bu
tautas: „Noriu padėkoti ir pasveikinti 
Graikijos rinktinės trenerius, nes jie atli
ko puikų darbą. Tai buvo sunkios, gynybi-

Kadangi centras į šias patalpas iš VDU 
buvo perkeltas tik prieš kelis mėnesius, 
tai negausiems jo darbuotojams darbo yra 
per akis. Negalėjau atsistebėti kad per 
tokį trumpą laiką jie įstengė tokią masę 
knygų į lentynas sudėlioti, nekalbant apie 
visą kitą komplikuotą “popierizmą”.

ISC turi daug svarbių tikslų, kurie jau 
po truputį įgyvendinami: publikacijų 
rengimas ir spausdinimas (jau pradėtas leist 
didelės apimties “Egzodo archyvas”, orga
nizuojamos konferencijos ir susitikimai 
su žymiais išeiviais. Čia bus ir biblioteka, 
moderni skaitykla, kad gausia išeivių 
istorijos medžiaga galėtų pasinaudot 
studentai (lietuvių emigracijos istorija jau 
yra dėstomas kursas).

Centrą aprodžiusi maloni p. Dalia nu
vedė mane į Vytauto Didžiojo universite
tą, į savo lituanisčių klasę. Tai buvo tikrai 
brangi valandėlė pabendraut su studen
tėmis, prisimenant savo mokytojavimo 
dienas Pedagoginiame Lituanistikos Ins
titute, Čikagoje. Studentės man atrodė la
bai jaunos, tačiau jos greit pasisendino 
paaiškindamos, kad esančios jau “persiri- 
tę” per 20 metų!

Bevaikštinėjant po universiteto kori
dorius, laiptines, skaityklą, knygyną, 
pajutau smailų praradimo dyglį: neteko 
studijuoti aukštojoje Lietuvos mokykloje. 
Man ir daugeliui mano kartos žmonių čia 
neskambėjo “Gaudeamus”...

Kauną paliekant,
ŽVILGSNIS Į PETRAŠIŪNŲ 

KAPINES
Čia atgulti, man rodos, privilegija: 

kapinės tartum išlakių, kvapių pušų par
kas, dailių ir prabangių paminklų paro
da, gėlių žydėjimas.

Sustojau prie savo buvusios auklėto
jos, Sibiro tremtį skaudžiai išvargusios, bet 
niekada nepalaužtos a.a. Danutės Mušins- 
kaitės kapo. Tai buvo viena iš tų retųjų ir

Nuotraukoje - Lietuvos krepšinio jaunimo rinktinė.

nio stiliaus rungtynės, graikai labai 
supančiojo mūsų puolimą. Todėl dabar 
mes jaučiamės nepakartojamai!“

Lietuvai taškus pelnė: Renaldas Sei
butis ir Steponas Babrauskas - po 14, Ar
tūras Jomantas -12(10 atkovotų kamuo
lių), Jonas Mačiulis -11, Antanas Kava
liauskas - 9, Darius Šilinkskis - 3 (6 at
kovoti kamuoliai 5 blokai), Paulius Jan
kūnas —2(1/7 metimų, 8 atkovoti kamuo
liai). Marius Prekevičius, Michailas Ani
simovas ir Rolandas Alijevas taškų ne
pelnė. Gediminas Navickas ir Vaidotas 
Pridotkas nerungtyniavo.

♦ * *
Aukso medalį iškovojusiai Lietuvos 

jaunimo rinktinei Vyriausybė ketina skir
ti 240,000 litų premiją iš Vyriausybės re
zervo. Pasak Premjero Algirdo Brazaus
ko, “Tai tikrai neeilinis įvykis. Noriu nuo

būdas - tarnavimas artimui, besąlyginė 
ištikimybė Dievui ir Lietuvai

Šiose kapinėse dėmesį patraukia 
elegantiškas paminklas a.a. St. Lozoraičiui 
ir tremtinių atminimui, sunkia juoda 
grandine sujungti balti kryželiai, kuriuos 
saugo grakštus skulpt. Sigito Straigio 
angelas. Netoliese ir gėlių puokštėmis 
apkrautas, kauniečių labai mylėto nužu
dytojo kunigo Ričardo Mikutavičiaus ka
pas. Teko jį sutikt Romoje ir Čikagoje, kai 
buvo platinama jo poezijos knyga “Kad 
Lietuva neišsivaikščiotų”. Čia pat atgulusi 
ir Salomėja Nėris, po ilgo jai ir Lietuvai 
pragaištingo blaškymosi. Aplankiau ir per 
anksti išėjusios savo pusseserės prof. dr. 
Jūratės Jankevičiūtės kapą. Buvo garsė
janti patologe, širdies ir kraujagyslių sis
temos tyrinėtoja. O atsimenu ją gimnazistę, 
energingai grėbiančią šieną gimtajame 
Šilaikišky. Koks greitas laikas! Beveik kaip 
šviesa?

Palikau Kauną pilna gražiausių įspū
džių. Ilgai prisiminsiu ne tik jo muziejus, 
gatves, įstaigas, bet dar daugiau - mielus ir 
malonius kauniečius: gimines, klasės 
drauges, draugių dukras, gražias jaunas 
moteris, kurios rado laiko “seną ponią” po 
miestą vežioti tetą Rožytę, per naktį apie 
Sibirą ir sunkumus tėvynėn grįžus išpasa
kojusią ir... kaštonų žydėjimą... Apie tai 
poetas Radauskas gali kalbėti:

“O medžiuos dega tylios žvakės - 
Baltuos žieduos rausvi taškai, 
Ir grįžti tu namo apakęs, 
Ir plunksna rašalą taškai... ”
Kad vilniečiai negalvotų, jog tik Kaune 

lankiau svarbias instancijas ir sutikau 
įdomių žmonių, noriu papasakoti apie 
ypatingas vietas Vilniuje lankytas ir 
asmenis ten sutiktus. Žvilgsnis krypsta į

MAŽVYDO BIBLIOTEKĄ
Masyvi, iškilminga ir rimta ji stovi 

aikštėje netoli Parlamento. Ta aikštė su 
gaublio formos fontanu, su moderniais 
Parlamento pastatais, prie kurių dar mato
si gynybinių užtvarų likučiai (Sausio 13 - 

širdžiai pasveikinti visą komandą, trenerius, 
vadovus. Tai yra atkaklaus darbo rezultatas. 
Galime pasidžiaugti, kad jaunoji karta 
apgynė lietuvišką tradiciją būti krepšinio 
tėvyne”.

Kaip BNS informavo laikinai Kūno 
kultūros ir sporto departamento genera- 
liniaus direktoriaus pareigas einantis Al
girdas Raslanas, šią sumą komanda pa
siskirsto pati. “Paprastai komanda susirin
kusi nutaria, kaip pasiskirstyti pinigus. 
Kadangi skirtingas žaidėjų indėlis į pergales, 
tai jie turi savo sistemą kaip paskirstyti 
pinigus. Mums tai yra priimtina, nes papras
tai po to nebūna jokių blogų atsiliepimų”

Lietuvos jaunimo rinktinę, iškovojusią 
aukso medalį Argentinos vykusiame 
pasaulio jaunimo krepšinio čempionato 
finale pasveikino ir Prezidentas Valdas 
Adamkus. □ 

osios klaikiam prisiminimui), man atrodo 
lyg glėbys, kurio antroji pusė, kita aikštė - 
Katedros ir Gedimino kalno. Tai glėbys, 
kuriame gyvuoja ir tarpsta Vilnius, glėbys, 
kurio centre -lietuviškojiknyga.

Bibliotekos rūmai, nors dar neseni 
(galutinai įrengti ir pritaikinti 1963 m.), 
tačiau karališkas kolonų fasadas, raudono 
akmens laiptai - tinkama pastogė lietu
viškai knygai, taip sunkiai gimusiai taip 
ilgai skriaustai ir persekiotai ir per gana 
trumpą savo amžių tiek daug Lietuvai 
nusipelniusiai

Rūmų vidus ne mažiau impozantiškas: 
per tris aukštus atvira erdvė, plačių laiptų 
juostos, tamsių kolonų, šviesių sienų 
deriniai sudaro šventovės vaizdą. Dėmesį 
ypač patraukia du meno kūriniai: dail. 
Jokubonienės gobelenas “Prisikėlimas” ir 
skulpt. Gedimino Jokubonio paminklas 
Martynui Mažvydui. Didysis mažlietuvis, 
iškilmingas paprastumu, stovi čia atvertęs 
“Catechismusą”. Jo rimtas veidas, išraiškūs 
pirštai prispaudę knygos puslapį, kalba be 
žodžių - “Imkit ir skaitykit..!” Martynai, 
Martynai, ar į dabartį žvelgdamas, neno
rėtum pridurt, “nes lietuvišką žodį prara
dę, nustosit būt kuo jus Dievas sutvėrė...”?

Mažvydo biblioteka yra pagrindinė 
Lietuvos mokslinė biblioteka. Jos dar
buotojai atlieka tyrimus įvairiose biblio
tekininkystės srityse, dalyvauja tarptau
tinėse konferencijose ir pan. Ši biblioteka 
taip pat yra ir viešoji: ja gali naudotis visi 
užsiregistravę. Per metus čia apsilanką 
apie 400,000 skaitytojų. Jų poreikiams 
įrengta net 18 skaityklų, kaip pvz. litua
nistikos, muzikos, orientalistikos, vaikų, 
laikraščių.

Tai dideli šviesūs, moderniom prie
monėm aprūpinti kambariai Įdomu, kad 
orientalistikos ir vokiškų leidinių skaityk
las padėjo įkurti Japonijos Fondas (Japo
nijos literatų ir menininkų sluoksniuose 
domimasi Donelaičiu ir Čiurlioniu) ir Vo
kietijos Goethe’s Institutas.

Tęsinys kitame MP Nr.
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Lietuviai krepšininkai - garsiausiose 
JAV komandose

Dar du Lietuvos krepšininkai pasira- dėl ši diena man yra ypatinga”.
še naujas sutartis su JAV NBA klubais. 
Geriausias Europos žaidėjas Šarūnas Ja- 
sikevičius pasirašė trejų metų sutartį su 
“Indiana Pacers”. Parašą ant dvejų metų 
sutarties su “Cleveland Cavaliers” padėjo 
ir buvęs Kauno “Žalgirio” vidurio puolė
jas Martynas Andriuškevičius.

Truputį anksčiau pirmąją savo karje
roje sutartį su NBA ekipa “Denver Nug
gets” pasirašė 27-uoju numeriu NBA nau
jokų biržoje pašauktas Linas Kleiza, o prieš 
keletą dienų santykius su “New Orlean 
Hornets” įteisino ir Arvydas Macijauskas.

29 metų Šarūnas Jasikevičiaus trejų 
metų kontrakto suma -12 milijonų dole
rių. Europą po kojomis parklupdęs lietu
vis nebus šešėlyje.

“Patikėkite, jis atvyksta mums padėti. 
Šarūnas turi unikalią savybę perduoti ka
muolį laisvam krepšininkui, gali pataikyti 
būdamas laisvas. Jis yra kovotojas ir mūsų 
komandai duos labai daug”, - taip apie 
ŠJasikevičių jo pristatymo ceremonijoje 
pasakė “Indiana Pacers” prezidentas. “Aš 
aplink lietuvį sukausi jau keletą metų, to-

“Pacers” prireikė nemažai pastangų, kad 
prisiviliotų Eurolygos čempiono krep
šininką. “The Indianapolis Star” rašo, jog 
klubo prezidentas keletą kartų specialiai 
dėl lietuvio skrido į Europą, bet ir koman
dos vyriausiasis treneris liepos mėnesį jam 
skambino mažiausiai 20 kartų.

Beje, Šarūnas yra ne pirmas lietuvis, ku
ris rungtyniaus Indianapolyje-šiuo me
tu WNBA rungtyniaujančios “Indiana 
Fever” marškinėlius vilki ir geriausia Lie
tuvos krepšininkė Jurgita Štreimikytė.

Beveik tuo pačiu metu teisėtu “Cleve
land Cavaliers” nariu tapo 19 metų 219 cm 
ūgio Martynas Andriuškevičius. Jis su 
šiuo NBA klubu pasirašė dvejų metų su
tartį su teise jį pratęsti dar vieneriems 
metams. Nepatvirtintais duomenimis, 
aukštaūgio metų atlyginimas turėtų siekti 
700,000 dolerių.

Kitas “Cavaliers” vidurio puolėjas Žyd
rūnas Ilgauskas teigia dar nepasirašęs 
sutarties su klubu, nors preliminarus jo ir 
vadovų sutarimas dėl kontrakto sąlygų 
jau yra. «■ (Pagal “K.d.”)

Victorian Multicultural Commission
Victoria’s Awards for Excellence in Multicultural Affairs

The Victorian Multicultural Commission (VMC) will once again recognise 
outstanding achievements and services in Victoria’s diverse multicultural community 
through the annual Victoria’s Awards for Excellence in Multicultural Affairs.

The categories for which nominations can be made are:
• Award for Meritorious Service in the Community;
• Premier’s Award for Community Harmony;
• Business Corporate Award;
• Service Delivery to Multicultural Victoria Awards;
• Police and Community Multicultural Advisory Committee (PACMAC) 

Awards;
"""*■• w Victorian Multicultural Commission Ambassador Award; <

• Victorian Multicultural Education Award;
• Local Govermment Awards;
• Victorian Multicultural commission Print Media Award (To recognise 

excellence in the reporting of multicultural affairs in the print media).
If your reguire any further information regarding the awards please do not hesitate to 

call the VMC on 9208 3183.
Closing data for nominations: Friday 23 September 2005, VMC, Level 15,1 Spring 

Street, Melbourne 3000.
Nominations can be emailed to: rhonda.peterson@dvc.vic.gov.au
Information on the Awards, including copies of the nomination form, is available on 

the VMC’s website: www.multicultural.vic.gov.au

A.a. Sofijos Budzinauskienės antkapis Woden Cem
etery. Tado Žilinsko nuotrauka.

A^A Sofijos Bud 
prisiminimas

Laikas taip greitai bėga ir 
net nepajutome, kad prieš du 
metus, liepos 22 dieną, Can- 
berros lietuviai atsisveikino su 
darbščia lietuviško gyvenimo 
puoselėtoja Sofija Budzinaus- 
kiene.

Praėjusiais metais vyras 
Liudas su dukra Nijole ir gi
minėmis Sofijos mirties me
tines paminėjo Lietuvoje su 
šv. Mišiomis.

Antrų metinių proga, šių 
metų liepos 22 dieną, šeima 
Australijoje ir Canberros lie
tuviai rinkosi į Woden Cem
etery pašventinti jos antkapį, 
kuris skendo gėlių puošnu
me. Dalyvavo virš 30 asmenų. 
Matėsi veidai iš Brisbane, 
Tweed Heads, Sydney, Echuca 
ir Geelong. Apeigas atlikęs 
lenkų kilmės kunigas Mietek 
Markowicz a.a. Sofiją prisimi
nė šiltais žodžiais. Po apeigų 
šeimos vardu žodį tarė sūnus 
Algis Budzinauskas, kuris api
būdino ir iškėlė motinos gerą širdį ir 
nuopelnus šeimai, nes ji visados rasdavo 
laiko šešių vaikų šeimai, anūkams ir 
proanūkams. Canberros lietuvių bendruo
menės vardu žodį tarė Laima Žilinskie
nė. Kadangi ji pažinojo a.a. Sofiją ir jos 
šeimą nuo pirmųjų dienų Canberroje, ji 
galėjo papasakoti apie Sofijos didelį įna
šą vietos lietuvių veiklai.

A a. Sofija užaugino penkias dukras ir 
vieną sūnų, bet nežinau, kiek yra anūkų ir 
proanūkų. Po iškilmingo pašventinimo ir 
padarius šeimos nuotrauką, visi buvo 
pakviesti pietums į Woden Tradesmen’s 
Club. Prisimenu ą.ą. Sofiją kaip labai gerą 
šeimininkę, bet šį kartą šeimininkauti

teko Liudui
Vėliau, rugpjūčio 24 dieną, kunigas 

Mietek Markowicz aukojo šv. Mišias St. 
Anthonys bažnyčioje, kurios klebonu yra 
jis pats. Vėl dalyvavo šeima ir artimieji.

Nors mano ir žmonos Irmgardos vieš
nagė Canberroje buvo labai trumpa (Bu- 
dzinauskų šeimos globoje), aplankėme ir 
Lietuvių Būstinę, kur šeštadieniais susi
tinka lietuviai ir kultūringai praleidžia 
laiką. Užsukome ir į Turner priemiestį pas 
senus pažįstamus Borumus. Ten pasi
vaišinę skubėjome atgal į Geelongą, 
prisimindami kartu praleistą jaunystę su 
a.a. Sofija Vokietijoje ir Australijoje.

Juozas Gailius

Auka “Musų Pastogei”
Po Mamos - Aleksandras Virgeningienės - laidotuvių keli jos 

draugai vietoje gėlių paaukojo $100, kuriuos Mamos ir jų vardu noriu paaukoti “Mūsų 
Pastogei”.

B. ir H. Wunderlich ir D. ir R. Staugirdai - $50.
A. Montvidienė - $50 Kristina Virgeningaitė

Baltic Day 2005
Dubline - Airijos lietuvių suvažiavimas

Rugpjūčio 26 dieną Dubline vyks 
pirmasis Airijos lietuvių suvažiavimas, 
kuriame numatoma susitarti, kaip tar
pusavyje turėtų palaikyti ryšius įvairiuose 
Airijos miestuose gyvenantys lietuviai. 
Suvažiavimą organizuojantis Airijos Lie
tuvių Bendruomenės vadovas Linas Ja
kučionis ELTA’i teigė, kad suvažiavime 
laukiama apie 100 bendruomenių atstovų, 
taip pat Lietuvos Seimo narys Gintaras 
Steponavičius.

L. Jakučionio duomenimis, Airijoje 
birželį legaliai dirbo apie 30,000 Lietu
vos piliečių - anot oficialios statistikos, 
tiek jiems buvo išduota socialinio drau
dimo numerių. O iš viso Airijoje lietuvių 

Mirus mielam mūsų prieteliui

A'frA Leonui Sadauskui,
gilią užuojautą reiškiame jo šeimai, o ypač dukrai Kristinai, su širdgėla 

tvarkančiai šeimos reikalus. .... ••••.,
■ J -U-.

Vietoj gk s’,;•“•■"Tivou F fihnh i;
tUIĮ Pagerbdami Jo prisiminimą “Mūsų Pastogei”

aukojame $50

yra apie 100,000., vertino jis. “Nemažai 
lietuvių yra neregistruoti, nes, viena ver
tus, čia persikėlė gyventi nemažai nedir
bančių šeimos narių, o antra vertus, dalis 
lietuvių nesiregistruoja dėl nežinojimo ar 
nenorėdami sugrįžus į Lietuvą mokėti 
mokesčius Valstybinei mokesčių inspek
cijai”, - tikslino L. Jakučionis.

Dubline bendruomenė išlaiko sekma
dieninę mokyklą vaikams, kur apie 30 
įvairaus amžiaus lietuvių kas savaitgalį 
mokosi lietuvių kalbos bei rašybos, Lie
tuvos istorijos, geografijos.

Bendruomenė taip pat 3,000 egzemp
liorių tiražu leidžia mėnesinį laikraštį 
“Sala”. □

At the end of this year the Latvian 
Society is going to hold the 30th Australian 
Latvian Youth Arts Festival in Sydney. In 
conjunction with the festival we are 
organising “Baltic Day” on the 27th of 
December from mid-morning to mid- 
afternoon. This is an event that is set up to 
expose the Baltic cultures to the public in 
Sydney. We also aim to bring the three 
Baltic cultures together to celebrate our 
similarities and differences.

Baltic Day is going to consist of musical 
and dancing performances, stalls, 
workshops and activities. We are trying to 
encourage people in the Estonian, Latvian 
and Lithuanian communities to take part 
in Baltic Day by either offering services of 
a musical or dance performance, setting up 
a stall or running a workshop incorporating 
something from your culture. It will not be 
necessary to stay at the event all day long, 
just a small amount of your time will be 
sufficient and appreciated. Some ideas we 
have already come up with are:

STALLS:
food, jewellery, handcrafts, travel 

agency, promotional wares.
WORKSHOPS:
language workshops, musical 

instruments, face painting, cooking, dance 
classes, talks: history and folklore, arts and 
crafts, traditional games, ant other ideas 
welcome!

What we are asking for is this: if 
anything you have read in this article has 
sparked your interest, please don’t hesitate 
to contact us at:

e-mail: 30jdinfo@gmail.com
Phone: 0418 642 159; 0419 142 849
It is important that Baltic Day 

incorporates the involvement of people 
from all three Baltic communities so that 
we can introduce and educate the 
Australian public about our heritage. Our 
heritage is important to us and it will be an 
exciting experience to convey this 
importance to the people of the general 
community. So, run a workshop, host a stall 
or do a performance! It will be a great 
experience. We eagerly await your 
feedback!

Kira Bruzgulis

Rašydami testamentq, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudq!
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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 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

Dėmesio - vandens sportininkai iš Lietuvos
Rugsėjo 29 - spalio 3 dienomis įvyksta

2005ICF Canoe Slalom World Championships 
Šiose pasaulinėse kanojų slalomo varžybose dalyvauja ir sportininkai iš Lietuvos. 

Čempionate varžosi apie 400 atletų iš 80 valstybių.
Varžybos vyksta: Penrith (NSW) Whitewater Stadium. Jos bus tiesiogiai rodomos ir 

per SBS televiziją.
Atidarymas - Penrith Whitewater Stadione rugsėjo 27 dieną.

Washhouse Gatery, 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.

16-18 EASTTERRACE, BANKSTOWN, NSW 2200 
Tel.: (02) 9708 1414 
Fax.: (02) 9796 4962

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

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

DARIA’S restoranas dirba
• šeštadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro ir
• sekmadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro.
Kviečiame visus lankytis ir ragauti skanius lietuviškus patiekalus, pagamintus
Darijos Meginienės - Lietuvių Klubo šeimininkės.
Meniu platus, o patiekalų kainos labai prieinamos.
Stalus ir vietas galima užsisakyti iš anksto, skambinant Darijai
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. Nario mokestis yra $1L

Australijos 
Lietuvių 
Fondui 
aukojo:

$150,000 - K. Butkus ( $650,360) 
Speciali auka.

a.a. J. Meiliūno atminimui:
$200 - S. Meiliūnienė ($2680)
$100-D. Baltutis ($630)
a.a. I. Mikėnienės atminimui:
$20 - L. Bungarda ($515)
Valdybos vardu dėkoju už aukas.

Audrius Balbata
ALF iždininkas

Sydney Lithuanian Information Centre ( sue ] 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

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 
pajamų mokesčio (Tax deductible)

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 

Foundation Inc. 44 - 50 Errol St., North Melbourne, Vic. 3051. 
Turint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tek (03) 9578 4319.

Viktoro Baltučio istorinę apysaką ‘Akivaras” galima Įsi
gyti pasiunčiant $15 (įskaitant persiuntimo išlaidas) adresu: V.Baltutis, 1 Belinda 
Street, Evandale, South Australia 5069. Autorius

“MllSU 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 pan. e-mail: litconmelb@bigpond.com

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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