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X tarptautinis Pažaislio muzikos festivalis

“Kaunui yra garbė ir laimė turėti tokį festivalį. Jo spinduliuojamas gėris, grožis 
padeda žmonėms gyventi, džiaugtis, tikėti ateitimi”, - rugpjūčio 28-osios vakarą, 
trukindamas publiką ir festivalio dalyvius, kalbėjo meras Arvydas Garbaravičius. 
bd kauniečiai, ir ne tik jie. yra prisiekę šio festivalio gerbėjai, bylojo sekmadienio 
mkaro antplūdis Į Pažaisli. Į baigiamąjį koncertą vienuolyno kieme (žiūr. nuotr. viršuje) 
fisirinko apie 4,000 žiūrovų. Per visą vasarą festivalio renginiuose jų apsilanko 
dešimteriopai - apie 40,000. Taip yra paskaičiavę organizatoriai. Šią vasarą Pažaislio 
festivalyje koncertavo daugiau kaip 1,300 atlikėjų iš 18 pasaulio šalių.

Lietuvos įvykių apžvalga
Paremti gabus 
kaimo vaikai

Almos Adam
kienės labdaros ir 
paramos fondas 
kartu su teleko
munikacijų ben
drove “TELE 2” 
ir rėmėjais sutei
kė vienuolikto- 

tams galimybę studijuoti verslo mokyklo
je, kuri veiks Palangoje ir tęsis 10 dienų 
(nuo rugsėjo 4 iki 15 dienos).

Galimybę dalyvauti turės 20 gabiausių 
provincijos vienuoliktos klasės mokinių iš 
kairių Lietuvos apylinkių (Vilniaus, Klai
pėdos. Raseinių ir kt.).

Palangoje vaikai apsigyvens viešbutyje 
Tulpė", o paskaitas lankys Arvydo Sabo- 
no poilsio namuose “Pušų paunksnėje". 
Paskaitos bus apie verslo vadybą. įmonių 
įteigimų, finansavimų, investicijas, banki
ninkystę. Taip pat apie politiką ir partijas. 
Paskaitininkais bus žinomi Lietuvos žmo
nės, kaip Vilniaus banko patarėjas Gitanas 
Nausėda, Seimo narys Petras Auštrevičius 
ir kiti. Po paskaitų jaunuoliai turės progos 
susitikt i su įžymiais žmonėmis, kaip Klai
pėdos ir kitų miestų merais, Klaipėdos 
universiteto rektoriumi ir dekanais.

Tikimasi, kad visa taisudomins jaunus 
ir gabius žmones imtis biznio iratsakingų 
pareigų - tapti išradingais Lietuvos pilie
čiais. Po septynių dienų dalyviai bus su
skirstyti į keturias grupes, kurioms bus 
užduoti projektai iš praeitų paskaitų. Jų 
atlikti darbai bus įvertinti ir geriausia ko
manda bus apdovanota.

Įtakingos ir šiltos vietos - tik 
saviškiams

Paskutiniu metu Lietuvos spauda vis 
dažniau iškelia valdančiųjų partijų ydingų 
elgesį, kai į atsakingus ir pelningus postus 
paskiriami bendražygiai, kurie yra netin
kami ir net neturėtų teisės šių postų užim
ti. Nemažai buvusių parlamentarų suge
bėjo su valdžioje likusių partiečių pagal
ba apsirūpinti valstybine tarnyba, tapo 
politinio pasitikėjimo pareigūnais, diplo
matais.

Vienas iš dažnai minimų asmenų yra 
buvęs vidaus reikalų ministras, social
demokratas Juozas Bernatonis, tapęs Mi
nistro Pirmininko Algirdo Brazausko pa
tarėju vidaus politikos klausimais.

Buvęs socialliberalų įtakingas politi
kas Kęstutis Kuzmickas paskirtas sveika
tos apsaugos attache Lietuvos misijoje 
prie Europos Sąjungos.

Nepatekęs į šios kadencijos parlamen
tą socialdemokratas Jonas Budrevičius 
buvo paskirtas Turto banko valdybos pir
mininku. Tokių pavyzdžių dienraščiai 
mini ir daugiau, ypač žemesnėse institu
cijose.

Paskutiniu metu leidimo su slapta in
formacija dirbti neturintis teisės ekspre- 
zidento Rolando Pakso buvęs patarėjas 
Romualdas Senovaitis laimėjo konkursą 
dirbti Teisėtvarkos ir valdymo organiza
vimo skyriaus vadovo pareigoms užimti. 
Toks įvykis sukėlė nuostabą ne tik Prezi
dentui Valdui Adamkui, bet ir Seimo Pir
mininkui Artūrui Paulauskui, papiktino 
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos

Nukelta j 2 psL

Lietuva Irake - jau trūksta lėšų?
(ELTA). Seimo Pirmininkas Artūras 

Paulauskas įsitikinęs, kad Lietuva turi 
vykdyti savo įsipareigojimus tarptautinei 
bendruomenei ir surasti lėšų misijailrake.

“Suprantame, kad turime įvertinti sa
vo finansinius pajėgumus, finansinę 
situaciją, tačiau įsipareigojimai kitoms 
valstybėms, pasaulio bendruomenei turi 
būti vykdomi",“Žinių radijo" laidoje pa
brėžė A. Paulauskas.

ELTA primena, jog Seimo NATO 
reikalų komiteto pirmininkas Vaclovas 
Stankevičius prieš tai sakė, kad Lietuva 
dėl per mažo gynybos išlaidi; finansavimo 
turėtų rimtai apsvarstyti, ar jai vis dar 
tikslinga tęsti misiją Irake. “Mes labai at
siliekame finansuodami įsipareigojimus 
NATO formatu, todėl turime svarstyti apie 
mūsų misijos tikslingumą Irake”. - teigė 
Seimo narys. Pasak jo, Lietuva jau atliko 
savo įsipareigojimus ir “dvejus metus są
žiningai atidirbo antiteroristinėje koali
cijoje ne NATO rėmuose”.

Dabartinių Lietuvos karinių misijų 
tęsimas reikalauja papildomai apie 50 mln. 
litų kasmet.

Ministrą Pirmininką Algirdą Brazauską

Kritikuojama Tūkstantmečio programa
Prezidentas Valdas Adamkus ragina 

realiai vykdyti Tūkstantmečio programą, 
finansuojant ne tik tokius projektus kaip 
Valdovų rūmų atstatymas, bet ir kitas 
anksčiau komisijos patvirtintas progra
mas. Minėjimo komisijos posėdyje jis 
pabrėžė, kad „visai nepajudėjo iš vietos 
dvarų programa, tik iš dalies finansuo
jama leidybos programa, neskiriama lėšų 
tyrimų programai. Ar tai reiškia, kad ne
same pajėgūs vykdyti savo pačių užsi
brėžtų tikslų? Kas tam trukdo? Ar racio
naliai naudojame mokesčių mokėtojų 
lėšas?” Vyriausybės nutarimu patvirtinto
je LictuvosTūkstantmečio programoje bu
vo numatyti moksb'nių tyrimų ir leidybos, 
kultūros paveldo ir architektūros, nacio
naliniai bei tarptautiniai kultūros, meno ir 
visuomeniniai projektai, kurių vertė - per 
252 milijonus litų.

Nemažai priekaištų dėl Tūkstantme
čio programos sudarymo, vykdymo ir 
finansavimo taip pat išsakė Vilniaus ar
kivyskupas metropolitas kardinolas Au
drys Juozas Bučkis. pasigedęs akcentų apie 
Lietuvos įvesdinimą į krikščionybę ir krikš
čioniškąją Europą.

“Niekas nedrįsta pasakyti, kad kara
lius yra nuogas. (...) Iš esmės pasiruošimas 
tūkstantmečiui yra ne įvardijimas, kas 
buvo Lietuva prieš tūkstantį metų, o naujų 
statybos technologijų raidos demons
travimas”, - sakė Lietuvos archeologų 

“Musų Pastogės” skaitytojų dėmesiui
Pranešame mieliems “Mūsų Pastogės” skaitytojams, kad taupymo sumetimais 

rugsėjo 14 dieną laikraštis neišeis. Sekantis “M.P.” numeris Nr. 36-37 išeis tre
čiadienį, rugsėjo 21 dieną.

“M.P.” Redakcija ir LB Spaudos Sąjunga

nustebino V. Stankevičiaus siūlymas 
svarstyti Lietuvos karių dalyvavimo misi
joje Irake nutraukimą. Jis teigė nemanąs, 
kad atskiri pareigūnai, nors ir einantys tam 
tikras pareigas, turėtų nepasitarę, nesu
derinę pozicijos tais klausimais viešai 
diskutuoti. A. Brazauskas pažymėjo, kad 
tokie klausimai turi būti svarstomi kole
gialiai Valstybės gynimo taryboje.

A. Paulausko teigimu, ateis laikas, kai 
spręsime, ar Lietuvos kariams reikia to
liau dalyvauti misijoje Irake, tačiau turi
me būti savo žodžio šeimininkai ir įsipa
reigojimus vykdyti tiksliai. Pasak Seimo 
vadovo, reikia daug svarstyti prieš darant 
sprendimą, bet kai jis padarytas, abejoti dėl 
jo neverta - reikia eiti iki galo. Be to. A. 
Paulauskas teigė nemanąs, kad I .ietuva ne
vykdo savo įsipareigojimų.

Pasak jo, Lietuva turės rasti kompro
misą. kuris atitiktų šalies finansinius 
pajėgumus ir kartu leistų vykdyti tarptau
tinius įsipareigojimus.

Krašto apsaugos finansavimo klausi
mas neseniai buvo aptartas Valstybės gyny
bos tarybos posėdyje ir turėtų atsispindė
ti 2006 m valstybės biudžete. □ 

draugijos (LAD) pirmininkas Zenonas 
Baubonis, išreikšdamas nepasitenkinimą. 
Komisijos posėdžio išvakarėse archeolo
gijos draugija pareiškė ketinanti pasitrauk
ti iš komisijos, nes iki šiol nebuvo atsižvel
giama į archeologų pateiktus siūlymus, be
veik neskiriama dėmesio ir lėšų archeo
loginiams tyrinėjimas.

Šiemet Lietuvos tūkstantmečio prog
ramai skirta per 39 milijonus litų, tačiau 
vieni projektai, kaip Valdovų rūmų at
kūrimas. finansuojami daugiau negu 
numatyta, o kiti gerokai mažiau arba vi
siškai nefinansuojami”. - rašoma Lietuvos 
vardo tūkstantmečio paminėjimo progra
mos vykdymo ataskaitoje.

Nacionaliniai bei tarptautiniai kultū
ros, meno ir visuomeniniai projektai fi
nansuojami 37%, mokslinių tyrimų ir lei
dybos projektai -60%. kultūros paveldo ir 
architektūros projektai - 106%. Čia di
džioji dalis lėšų atitenka Valdovų rūmų 
atkūrimui.

2006 metais iš valstybės biudžeto 
programos projektams numatoma gauti 
per 41 mln. litų.

Lietuvos vardo paminėjimo tūkstant
mečio valstybinės komisijos pirmininkas - 
Prezidentas Valdas Adamkus, pavaduoto
jai - Seimo Pirmininkas ir Ministras Pir
mininkas. nariai - ministrai, bei kiti aukš
tas pareigas užimantys pareigūnai.
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pffilSs Trumpai iš visur
♦ JAV vyriausy
bė tikisi, kad nera
mumai Irake su
mažės priėmus 
naują konstituciją. 
Po mėnesius įni
kusių svarstymų ir 
ginčų, po visos ei
lės kompromisi
nių pataisų sunitų 
naudai, Irako kons

titucijos projekto komisija rugpjūčio 28 d. 
vėlai naktį įteikė Irako parlamentui galuti
nę naujosios konstitucijos projekto versiją. 
Nežiūrint nuolaidų, sunitų atstovai yra vis 
tiek nepatenkinti. Jų nuomone, numatyta 
federalinė Irako valstybės struktūra duoda 
per daug teisių kurdams krašto šiaurėje, bei 
šiitams valstybės pietuose. Sunitai žada dėti 
pastangas, kad konstitucijos projektas būtų 
atmestas referendume.
♦ Rugpjūčio 30 d. JAV karo aviacija puolė 
sukilėlių telkinius Hurayba ir Karabila vie
tovėse Irake, Sirijos pasienyje. Žuvo bent 47 
sukilėliai, jų tarpe svarbus sukilėlių lyderis 
Abu Islam.
♦ JAV pietines valstijas ištikusi gamtos ka
tastrofa yra prilyginama Aziją per Kalėdas 
nuteriojusiam cunami. Rugpjūčio 29 d. ura
ganas Katrina grįžo iš Meksikos įlankos j JAV 
pakrantes su 225 km/val. vėjais. Dar prieš 
audrą apie vienas milijonas gyventojų sku
biai evakuavo Naujojo Orleano didmiestį. 
80% N. Orleano miesto buvo apsemta, dvie
jose vietose bangoms pralaužus apsaugos 
pylimus. Nusiaubtos Luisianos, Mississippi, 
Alabamos ir vakarinės Floridos valstijų pa
krantės. Mississippi valstijoje žuvo virš 100 
žmonirj. Daug daugiau jų žuvo Luisianoje. 
Naujasis Orleanas bus netinkamas gyveni
mui apie pusę metų. Jo gyventojai liko be 
pastogės. Mobile miestas Floridoje apsem
tas 3 metrų gylio vandens.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
komiteto pirmininką Alvydą Sadccką bei 
parlamentinės opozicijos atstovus.

To pasėkoje R. Senovaitis paprašė ne
skirti jo į minėtas pareigas. Prezidentas 
paprašė Vyriausybės pasiaiškinti, kaip tai 
atsitiko.

Tuo tarpu Premjeras Algirdas Brazaus
kas teigė neketinąs nieko aiškintis.

“Vyriausybė to reikalo ėmėsi. Vyriau
sybė turi reikalą ir užbaigti bei pasiaiškin
ti visuomenei”, - žurnalistams sakė Prezi
dentas Valdas Adamkus.
Archeologų atradimai Viešvilėje

Neseniai Viešvilėje (tarp Jurbarko ir 
Pagėgių) Trakų istorijos muziejaus archeo
logai aptiko svarbų radinį - istorinę gy
venvietę. Židiniai ir apdegę akmenys, lip
dytos keramikos ir puodų fragmentai, gy
vulių kaulai liudija, kad čia sena žmonių 
gyvenamoji vieta. Ji yra šalia upelio, ku
ris įteka į Nemuną.

Atkastas ir kapinynas, kuriame archeo
logai rado romėnų laikų sagę, įrodančią, 
kad ją vietos gyventojai pagamino maž
daug III amžiuje. Be to, surasta daugX-XI 
amžiaus kapaviečių.

Archeologai nustatė, kad Viešvilėje 
žmonės gyveno jau nuo pirmųjų mūsų 
eros amžių, o X amžiuje čia buvo įsikūru- 
silabai turtinga skalvių bendruomenė.

Prezidentas susitiko su 
regioninės žiniasklaidos atstovais

Rugpjūčio 30 dieną Prezidentas Val
das Adamkus Kauno istorinėje preziden
tūroje susitiko su regioninės žiniasklai
dos atstovais ir aptarė politinius procesus 
Lietuvoje bei aktualias socialines proble Rengiant apžvalgų naudotasi Lietuvos spau- 
-------------------------- :---------------------------- ----- da, ELTA, RNS,LGmCir“Benuudinai”. 
Mūsų Pastogė Nr. 35, 2005.09.07, psl. 2

♦ Uraganas Katrina sugriovė ir paskandi
no daug naftos gręžimo platformų Meksi
kos įlankoje, sustabdė naftos rafinerijų dar
bą JAV pietuose. Benzino trūkumas jaučia
mas visose JAV valstijose. Vyriausybė pa
skelbė, kad privačiam sektoriui aprūpinti 
bus panaudojamos kariuomenės strateginės 
benzino atsargos.
♦ Rugpjūčio 31 d. apie 200 000 šiitų mal
dininkų Bagdade žygiavo link Kadhimiya 
šventovės, religinės šventės metu. Ryte suki
lėliai sunitai minią apšaudė raketomis ir 
minosvaidžiais, užmušdami 7 maldininkus. 
Kai minia pasiekė tiltą perTigrio upę, kaž
kas paleido gandą, kad minioje esantis savi- 
žudys nori susisprogdinti. Kilo panika. Mir
tinai buvo sumindžioti ar paskendo upėje 
apie 1000 maldininkų, kai tilto turėklai ne
atlaikė minios spaudimo. Daugiausia žuvo 
moterys ir vaikai.
♦ Rugpjūčio 31 d. Indonezijos vyriausybė 
paleido apie 70 Aceh separatistų sukilėlių, 
kalintų Bandung kalėjime Javos saloje. Vyk
dydama Helsinkyje pasirašytą susitarimą, 
Indonezija turės paleisti apie 1400 kalinamų 
sukilėlių, pritaikydama jiems amenestiją.
♦ Rugsėjo 1 d. Izraelis pradėjo pasitarimus 
su Pakistanu, aptardami galimybę užmegsti 
normalius diplomatinius santykius. Pakista
no vyriausybė giria Izraelį už Gazos evakua
ciją, nors sakosi, kad artimoje ateityje norėtų 
matyti pilnateises taikoje gyvenančias Pales
tinos ir Izraelio valstybes. Izraelis tariasi ir su 
Egipto vyriausybe, kuriai nori perleisti Egip
to - Gazos ruožo pasienio kontrolę, kad ga
lėtų atitraukti visus karinius dalinius iš Ga
zos možo vakarinės dalies.
♦ Rugsėjo 1 d. Tibeto sostinėje Lhasa Ki
nijos pareigūnai, atvykę iš Bcidžingo, daly
vavo švenčiant 40 metų sukaktį nuo Tibeto 
autonominės srities įsteigimo 1965 m Kinijos 
kariuomenė užėmė Tibetą 1951 m. ir už
gniaužė tibetiečių bandymą sukilti 1959. □ 

mas. Prezidentas žadėjo ir toliau skirti dė
mesį bendram Vyriausybės ir Seimo dar
bui. Jis paaiškino negalįs tiesiogiai kištis į 
šių institucijų veiklą, bet pažadėjo visuo
met viešai reikšti savo griežtą poziciją ir 
nuomonę įvairiais klausimais. Prezidentas 
taip pat pabrėžė, kad valstybės institucijos 
turėtų dažniau ir suprantamiau aiškinti 
tautai savo sprendimus bei esamą situaci
ją. Jis akcentavo didelį regioninės žinia- 
sklaidos vaidmenį, iškeliant aktualius, ato
kiau nuo didmiesčių gyvenančių žmonių 
rūpesčius ir problemas kuriant pilietinę 
visuomenę. “Jūs esate arčiausiai provin
cijoje gyvenančio žmogaus”, - sakė 
Prezidentas.

“Sostinės dienos”
Rugsėjo 1 d. Vilniuje prasidėjo tarp

tautinis festivalis “Sostinės dienos 2005. 
Jas pradėjo legendinės grupės “Pink Fioyd” 
roko operos “Siena” koncertinis atlikimas 
Vingio parko estradoje. Rugsėjo 2 d. Ka- 
stedros aikštėje vyko originalus koncertas 
“Laiptai į dangų”. Rugsėjo 3 Katedros aikš
tėje vyko teatralizuotas muzikos ir madų 
renginys “Eternity” (“Amžinybė”). Rugsė
jo 4 d. Autogalerijoje surengtas naujų au
tomobilių modelių demonstravimas ir net 
mažosios ralio lenktynės. Gedimino pros
pekte įvairiose vietose vyko trijų dienų 
koncertinis maratonas, savo ekspozicijas ir 
programas pateikė 10 dailės galerijų, buvo 
galima susipažinti su senaisiais amatais, 
veikė lauko kavinės, restoranai. Festivalio 
pabaigai rugsėjo 4 dieną Katedros aikštėje 
vyko koncertas “Senieji Vilniaus stogai”. 
Po koncerto - fejerverkai.

Airijos lietuvių suvažiavimas
Dubline vykusiame pirmajame Airijos 

lietuvių suvažiavime dalyvavęs Seimo 
narys Audronius Ažubalis apgailestavo 
dėl Lietuvos piliečių emigracijos bei ra
gino juos aktyviai dalyvauti Lietuvos par
tijų veikloje.

“Esu politikas ir jaučiu gėdą, nes žinau, 
kad nei mano atstovaujama partija, nei aš 
pats nepadarėme visko, kad lietuvis ir 
Lietuvoje galėtų gyventi oriai ir pasitu
rinčiai”, - suvažiavime kalbėjo AAžubalis.

Pabrėžęs, kad partijos yra, buvo ir liks 
demokratijos laisvių ir sėkmingos valsty
bės plėtros garantas, parlamentaras kvie
tė Airijoje gyvenančius lietuvius ne tik 
aktyviai dalyvauti Lietuvos politiniame gy
venime, rinkimuose, bet irtapti jų nariais.

A. Ažubalis taip pat perdavė konserva
torių lyderio Andriaus Kubiliaus bei TS 
frakcijos seniūnės Irenos Degutienės 
sveikinimus.

Juose A.Kubilius reiškia nuogąsta
vimą, kad Lietuva neteko nemažos dalies 
darbingi} ir išsilavinusių gyventojų, į ku
rių ugdymą buvo investuota daug Lietu

Kaune išleistas vadovas turistams
(BNS). Kauno regiono turizmo infor

macijos centras (TIC) pristatė naują lei
dinį turistams „Kauno regiono gidas“.

Jau ketvirtus metus leidžiamas kata
logas šiemet bus didžiausio tiražo - 50,000 
egzempliorių.

„Tiražą padidinome dėl pigių skry
džių bendrovių atėjimo į Kauno oro uostą, 
nes iš jų tikimės didesnio turistų srauto 
Kauno regione“, - sakė S.Sidaravičius.

Nuo rugsėjo mėnesio tarp Kauno, 
Londono ir Varšuvos keleivius skraidins 
dvi aviakompanijos - „Ryanair“ ir

Lietuvos moterų suvažiavimas
Po penkerių metų pertraukos Vilniuje 

vėl surengtas Lietuvos moterų suvažia
vimas. Jis atskleidė, kad dar daug neiš
spręstų problemų yra žmogaus teisių, 
moterų dalyvavimo priimant politinius 
sprendimus sveikatos, švietimo ir kitose 
srityse. Moterų nuomone, jų sukauptas pi
lietinis ir politinis potencialas bei kom
petencija išnaudojami nepakankamai.

Rugpjūčio 27 d.į sostinėje vykusį IV 
moterų suvažiavimą susirinko apie 2,000 
dalyvių iš visos Lietuvos. Daugelis jų at
stovavo įvairioms moterų nevyriausybi
nėms organizacijoms, judėjimams. Tarp 
politikių, dirbančių valdžios institucijose, 
buvo ir daug paprastų provincijos moterų.

Rengiantis suvažiavimui pasirinkus 14 
kritinių pažangos sričių buvo įvertinta 
moterų padėtis atskirose Lietuvos ap
skrityse. “Siekėme įvertinti, kaip skiriasi 
moterų padėtis atskiruose regionuose”, - 
pastebėjo viena iš rengėjų Ramunė Traky- 
mienė. Tolimame rajone, į kurį autobusas 
užsuka tik du kartus per dieną, gyvenanti 
moteris pasmerkta skurdžiam gyvenimui 
iš socialinių pašalpų, nes nėra darželio, 
kuriame gali palikti vaikus, o vienintelis 
siūlomas siuvėjos darbas už menką algą 
trunka 10-12 valandų.

“Moterys yra geriau išsilavinusios, 
drausmingesnės, turi mažiau žalingų 
įpročių, tačiau menkai dalyvauja priimant 
visai visuomenei svarbius sprendimus”, - 
tikino suvažiavimo koordinatorė Lilija 
Vasiliauskienė. Moterų darbo užmokes
tis žemesnis, joms sunku grįžti į darbą po 
motinystės atostogų, užimti aukštus postus.

Vytauto Didžiojo universiteto docentė 
dr. Ina Dagytė sakė, kad lytis mokslinėje 
veikloje vaidina svarbų vaidmenį. Nors tarp 
visų mokslininkų moterys sudaro apie 
43%, tik 14% turi habilituoto daktaro ir 
tik 10% profesorių laipsnius.

“Politinių partijų sąrašų viršuje - be
veik vien tik vyrai. Daugelio bendrovių, 

vos lėšų ir kurių tam tikra dalis nebegrįš į 
savo gimtinę, o jų svetimame krašte užau
ginti vaikai jau nebekalbės lietuviškai, gal 
net ir nebenorės būti lietuviais.

Rugpjūčio 27 d. vykusiame suvažiavi
me buvo aptarta Airijos Lietuvių Bendtruo- 
menės veikla ir perspektyvos, valdomo 
struktūra, bendradarbiavimas su Airijos 
institucijomis.

Pasak Airijos Lietuvių Bendruomenės 
pirmininko Lino Jakučionio, šiuo metu 
Airijoje gyvena apie 100,000 lietuvių, ku
rių apie trečdalis yra nusiteikę pasilikti 
visam laikui. Dubline veikia šeštadieninė 
lituanistinė mokykla “Keturi vėjai”, lei
džiamas laikraštis “Saloje”, įkurtas Lie
tuvos verslininkų klubas.

Oficialiai Airijoje lietuviams yra išduo
ta apie 30,000 socialinio draudimo nu
merių. Airija, kaip Didžioji Britanija ir 
Švedija, netaiko apribojimų įsidarbinti 
naujųjų Europos Sąjungos valstybių, tarp 
jų ir Lietuvos, piliečiams. BNS

(Apie suvažiavimo atgarsį Lietuvoje žr. 
“M.P.”psl. S. Red.)

„Wizzair“.
Lietuvių, rusų, lenkų, anglų, vokiečių, 

prancūzų kalbomis išleistame kataloge 
pateikiama informacija apie Kauno mies
to ir Kauno apskrities lankytinas vietas, 
aktyvaus poilsio vietas, muziejus, teatrus, 
naktinius klubus, restoranus, viešbučius, 
populiariausius renginius, ekskursijų 
maršrutus.

„Kauno regiono gidas“ bus nemoka
mai platinamas Kauno TIC patalpose, 
Kauno oro uoste bei įvairiose Lietuvos ir 
užsienio parodose. □ 

įmonių direktoriai-vyrai. Visi nuopelnai 
atitenka jiems, nors jų pavaduotojomis 
dirbančios moterys atlieka kruopštų, bet 
ne tokį matomą ir todėl menkiau vertina
mą darbą. Lygiai taip pat, kaip nepastebi
mas ir nereikšmingu laikomas moters dar
bas namuose”, - sakė L. Vasiliauskienė.

“Šiandien čia matydama tiek daug 
aktyvių moterų iš visos Lietuvos tikiu, lad 
bendromis jėgomis mums rūpimos pr>b- 
lemos bus sprendžiamos”, - sakė orgariza- 
cinio komiteto pirmininkė socialinės ap
saugos ir darbo ministrė Vilija Blinkevi- 
čiūtė. Tarp svarbiausių ji išskyrė moterų 
padėtį darbo rinkoje, smurtą prieš mote
ris, prekybą moterimis ir kt.

Pasak suvažiavimo organizatorių, vienas 
svarbiausių pasiekimų - užsimezgė dialo
gas su valdžios bei savivaldos insitucijomis.

Suvažiavimo metu vyko gausybė ren
ginių. Vilniaus universitete posėdžiavo 
moterys mokslininkės. Akademiniame 
dramos teatre, kur vyko konferencija, su
rengta moterų dailininkių paroda. Visą 
dieną vyko koncertai, prisistatymai, akci
jos, o vakare Vilniaus universiteto Skargos 
kieme suvažiavimo dalyvės žiūrėjo kom
pozitorės Audronės Žigaitytės misterijos 
“Praregėjimas” premjerą. Gedimino pros
pekte nuo pusiaudienio šurmuliavo Idėjų 
mugė. Mugėje prisistatė kiekvienos aps
krities nevyriausybinės moterų organiza
cijos. Moterys atsivežė ne tik šūsnis nuo
traukų, liudijančių, kiek svarbių visuome
nei darbų nuveikta, bet ir savo rankdar
bių, suvenyrų, pačių gamintų skanėstų.

Suvažiavimo renginiams artėjant prie 
pabaigos buvo fiksuojamas rekordas - 
Savivaldybės aikštėje nusidriekė ilgiausias 
pilietinių idėjų, susijusių su moterų prob
lemomis, siekiais beipasiūlymais, sąrašas. 
Jos, surašytos ant marškinėlių, lyg skal
biniai buvo sukabintos ant virvių. Marški
nėliai su idėjomis atkeliavo iš visų Lietuvos 
apskričių. Giedrė Būdvytienė, “K.d.”
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Bendruomenės baruose________
Pasaulio Liet. Bendruomenės Valdyboje

Liepos 7-10 dienomis Trakuose įvyko Pasaulio Lietuvių Bendruomenės kraštų pirmi- 
mikų ir P L Jaunimo Sąjungos atstovų suvažiavimas. Ta proga PLB Valdybos pirminiu
os Gabrielius Žemkalnispateikė ataskaitinį pranešimą. Žemiau spaus- 
{name kai kuriuos pranešimo punktus. Red.

I 2. PLB Valdyba savo veikloje vado- 
1 raujasi Lietuvių Chartos nuostatomis, PLB 

Kgnstitucija ir Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Seimo nutarimais. Valdybos 

I nariai dirbo be atlyginimų ar asmeniškų 
J Jlaidų kompensavimo.
I 5. PLB Valdyba, atkreipdama dėmesį i 

naująją emigracijos iš Lietuvos bangą, 
j lalyvavo (pirmininkas ir vicepirmininkas 
J.Alkis) eilėje konferencijų ir pasitari
mų, kuriuos šiuo klausimu rengė įvai
rios Lietuvos institucijos.

Skatiname, kad visų institucijų veikla 
būtų koordinuota su PLB. Naująsias 
Lietuvių Bendruomenes Airijoje ir Ispa
nijoje skatiname organizuotis remiantis 
Lietuvių Charta ir PLB Konstitucija. 
Tautinių mažumų ir išeivijos departa
mentas taip pat vysto savo veiklą su šio
mis bendruomenėmis, deja, ne visada 
koordinuojant ar pasitariant su Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Valdyba.

8. 2000 m. rugpjūčio 10 dieną PLB 
atstovybė, Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentas (tuometinis gen.direktorius 
R. Motuzas) ir Mokslo ir studijų depar
tamentas prie Švietimo ir mokslo minis
terijos įsteigė VĮ „Užsienio lietuvių rė
minio centrą“.

Pagrindiniai Centro tikslaiyra skatinti 
užsienio lietuvių studijas Lietuvos aukš
tosiose mokyklose, rūpintis užsienio 
lietuvių studijų Lietuvoje finansavimo 
reikalais.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdy
bos pirmininkas Gabrielius Žemkalnis.

Lėšos stipendijoms skiriamos iš 
Švietimo ir mokslo ministerijos, ieškota 
rėmėjų. Surinkus daugiau lėšų galima bū
tų paremti daugiau studentų. Deja, dėl 
nepakankamo Centro aktyvumo šia kryp
timi, pervisą laikotarpį gauta paramos tik 
275 JAV doleriai iš JAV lietuvių.

Šiuo metu centras, atsižvelgdamas į 
studijų rezultatus, remia apie 140 studen
tų. Siekiant surasti ir pritraukti lėšų iš 
rėmėjų Lietuvoje ir užsienyje, konkurso 
tvarka išrinktas naujas Centro direkto
rius, kuris pradės darbą nuo 2005 m. lie
pos mėnesio.

9. Leidinys „Pasaulio lietuvis”. Valdy

bai pradedant savo kadenciją teko ieškoti 
naujo redaktoriaus ir leidėjo.

Buvusi redaktorė Regina Kučienė ir 
administratorius Viktoras Kučas jau 
anksčiau buvo pareiškę, kad savo darbą 
baigs kartu su buvusios Valdybos kaden
cijos pabaiga. Regina Kučienė ir Viktoras 
Kučas pavyzdingai dirbo eilę metų be 
jokio atlyginimo (jų pasitraukimas iš 
pareigų su tuo visiškai nesusietas), už tai 
jiems Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba reiškia didžiule padėką.

Išnagrinėjus įvairias galimybes leisti 
„Pasaulio lietuvį“ JAV, Kanadoje ar 
Lietuvoje, PLB Valdyba pasirinko ekono
miškiausią ir geriausią variantą - „Aušros“ 
leidyklą Punske ir žurnalistę Živilę Ma
kauskienę redaktore (šias pareigas ji 
pasisiūlė eiti, kaip ir prieš tai Regina Ku
čienė, be atlyginimo).

Steigiamajame susirinkime su „Auš
ros“ leidėjais ir Punsko lietuviais, leidyk
la ir Punsko lietuviai išreiškė pasitenki
nimą šiuo sprendimu, kuris neabejotinai 
pakels Punsko lietuvių prestižą jų gyve
namos valstybės ir vietinių institucijų 
akyse.

„Pasaulio lietuvio“ banko sąskaitą, 
anksčiau administruotą atskirai, perve- 
dėme į PLB iždą. „Pasaulio lietuvio“ dalis 
ižde yra skirta tik „Pasaulio lietuvio“ 
leidimui ir nenaudojama jokiems kitiems 
tikslams.

10. Dėl techninių kliūčių užsitęsus 
knygos „Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 
1949 - 2003“ leidimui, šį darbą užbaigė 
buvusios Valdybos pirmininkas Vytautas 
Kamantas, redaktorė Vitalija Stravins
kienė su Lietuvių Fondo parama. Knyga 
sandėliuojama ir platinama PLB atstovy
bėje Vilniuje.

2004 metų gruodžio 14 dieną PLB 
atstovybė surengė pirmąjį knygos prista
tymą Lietuvos nacionalinėje Martyno 

Mažvydo bibliotekoje Vilniuje.
11. Finansai. Pagrindinė parama, be 

kurios PLB Valdybai nebūtų įmanoma 
egzistuoti, gaunama iš Lietuvių Fondo. Iš 
gautos paramos vykdomi veiklos projektai, 
išlaikoma atstovybė Vilniuje. Per šį atas
kaitinį laikotarpį iš Lietuvių Fondo gauta 
33,250 JAV dolerių, iš kurių 7,000 dolerių 
skirta atstovybės išlaikymui (atstovybės 
išlaidos per metus apie 35,000 Lt.).

PLB Fondas į PLB iždą pervedė visus 
PLB skirtus pinigus, t. y. 3,829 JAV dole
rius. Daugiau lėšų, mūsų žiniomis, šis 
Fondas Pasaulio Lietuvių Bendruomenei 
nebeturi.

2004 metais skelbtas vajus neatnešė 
lauktų rezultatų. Iš dalies tai įvyko dėl to, 
kad vajus buvo rengiamas skubotai ir 
neturint patirties bei kontaktų. Deja, bet 
daugumos Kraštų Bendruomenių Valdybų 
atsiliepimas į vajų nebuvo entuziastingas.

14. PLB pirmininkas, atstovaudamas 
PLB Valdybą, bendrauja ir bendradarbiau
ja su Lietuvos institucijomis: Preziden
tūra, LR Seimu, LR Vyriausybe, departa
mentais prie LR Vyriausybės, Užsienio 
reikalų ministerija, Švietimo ir mokslo 
ministerija, Kultūros ministerija. Socia
linės apsaugos ir darbo ministerija. Teikia 
informaciją žiniasklaidai, dalyvauja TV 
laidose, kuriose kalbama apie išeiviją.

PLB pirmininkas buvo pakviestas ir 
skaitė paskaitas Amerikos institute, Kauno 
Technologijos universitete ir Lietuvių 
išeivijos institute. Dalyvauja LR Seimo 
iškilminguose posėdžiuose, įvairių or
ganizacijų minėjimuose, viešuose rengi
niuose.

15. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
tinklalapio adresas:

http://www.Irs.lt/plb

Gabrielius Žemkalnis
PLB Valdybos pirmininkas, Vilnius

Poezijos skaitymai Austrijoje, Lietuvoje 
ir kiti 2004 m. įvykiai

Lidija Šimkutė

Prieš ruošiantis pakelti sparnus šiais 
2005 metais, vėl tenka lyg, anot Proust’o, 
“prarasto laiko ieškoti”, norint aprašyti 
praėjusių metų poezijos skaitymus Aus
trijoje ir Lietuvoje bei dalyvavimą Bis- 
trampolio Festivalyje ir Druskininkų Poe
tinio Rudens šventėje.

2004m. teko atidėti numatytą kelionę į 
Poezijos pavasarį dėl a.a. mamytės kritiš
kos padėties ir mirties.

Pirmąsias dienas, prieš važiuojant į 
Linz, praleidau Vienoje. Į Linz atvežė pa
žįstamas poetas Bernhard Widder. Jis 
anksčiau parašė mano knygos, „Weisse 
Schatten/White Shadows” (vertė Christian 
Loidl) 2000m, recenziją „Der Standard”- 
Vienos dienraščio kultūriniame priede

Draugų dėka pavažinėjau po gražias 
Austrijos apylinkes, aplankiau įdomesnes 
vietoves bei muziejus. Linz mieste turėjau 
reikalų Adalbert Stifter institute -ryšium 
su a.a. Christian Loidl 
(jis yra kilęs iš Linz) 
korespondencija. Mano 
nuostabai, Instituto di
rektorius Dr. Lachingęr 
užsakė visas mano poe
zijos knygas jų biblio
tekai ir maloniai apro
dė patį institutą.

Grįžus į Vieną, Cor
nelius Heli (jis - aus
tras. moka lietuvių kal
bą, verčia į vokiečių 
kalbą Lietuvos poetus) 
kartu su Lina Peštai 
(lietuvė žurnalistė, ište-

kėjusi už austro) birželio 22 d. suorgani
zavo mano poezijos skaitymą Austrų Ka
talikų Akademijoje. Poezijos skaitymas 
buvo rengiamas mažai lietuvių bendruo
menei, nors jame dalyvavo ir vietinių aus
trų klausytojų.

Vos tik birželio 24 d. nuleidau sparnus 
Vilniuje, kitą dieną atvažiavo mane paimti 
aktoriai Arūnas Pukelcvičius ir Rita Kiš- 
kūnaitė iš Panevėžio. Jų iniciatyva buvau 
pakviesta į Bistrampolio festivalį. 20 km 
nuo Panevėžio yra senas Bistrampolio 
dvaras - jame jau antrą vasarą vyksta šis 
festivalis. Dvaras priklauso vyskupijos 
kurijai, kuri bando atgaivinti senąją dvarų 
kultūrą.

Festivalis vyko birželio 26 -27 dienomis. 
Pirmoji diena buvo skirta parodoms, 
kamerinei muzikai ir poezijai. Po pietų 
teko paklausyti solistės B. Liuorytės - 
Gambus iš Prancūzijos ir kamerinio kvar
teto iš Panevėžio. Po to išvydome filmą 
apie Adomą Mickevičių. Vakare žvakių

Bistrampolio festivalyje. Iš kairės: Arūnas Pukelevičius, Rita 
Kiškūnaitė ir Lidija Šimkutė.

Nuotraukoje - Lidija Šimkutė (centre) su Mosėdžio mokyklos mokytojomis.

šviesoje, pritariant švelniai fleitos muzi
kai, vyko mano poezijos skaitymas. Kartu 
su manimi skaitė aktoriai Arūnas ir Rita, 
kurie itin jautriai perteikė mano eilių 
nuotaiką. Pati aplinka skleidė nepakar
tojamą aurą.

* * *
Liepos mėnesį į Vilnių iš Australijos 

atskrido vyras Romas. Pasidžiaugėme 
įsigiję butą senamiestyje. Susitikę ir pa
bendravę su giminėmis, nuvežėm mamy
tės pelenus į Mosėdžio kapines ir ten po 
apeigų palaidojome šalia anksčiau atvež
tų tėvelio palaikų (ten ilsisi ir papūnė, ir 
mano dvynė sesutė Liuselė bei kitų gimi
nių palaikai). Šimkų vardas jau užrašytas 
ant paminklo.

Kai pirmą sykį jau gana seniai aplan
kiau Mosėdžio kapines, ieškodama sesu
tės kapo, labai nusiminiau, atradusi kapą 
be jokio užrašo. Juk po mūsų išbėginio iš 
Lietuvos, jau praėjo daug laiko, ir buvo 
pakeistas paminklas, kuriame Šimkų 
pavardės nebeliko. Tuo metu ir gimė šis 
eilėraštis:

MOSĖDŽIO KAPINĖS
Liusele, niekam nerūpėjo 

tavo kapas nei tavo vardas, 
tu pakasta giliai giliai 
su baltaplaukiu papūne, 
kurį aš taip mylėjau - 
taip ir neišliko Šimkų vardas 
Mosėdžio kapinėse...
matau tave, sėdinčią kartu su 
manimi mūsų gražioj sodyboj 
prie tekančio upelio Krakių kaime. 
Nėra tavęs, nėra trobų, miško, 
kryžiaus - viskas dingo...
Liko tik akmuo, į kurį 
mintimis įrėžiau mūsų vardą.
Ten, kur kadaise stovėjo mūsų pa

vyzdingas 20 hektarų ūkis prie miško 
daubos ir tekančio upelio, liko tik laukai ir 
vėliau pastatyta gyvenvietė. Pasirodo, 
sovietmetyje mūsų žemė buvo padalinta į 
tris dalis ir paskirstyta pagal valdžios 
nuožiūrą. Iš orginalios sodybos liko tik 
alyvų medis, jazminų krūmas ir akmuo. 
Tėveliams išbėgus, atrodo, giminės ir kiti 
sugraibstė baldus ir visa, kas buvo ver
tingesnio. Mūsų namus ir klėtį sovietai 
panaudojo kaip ligoninę sužeistiesiems 
kareiviams. Tęsinys kitame MP nr.
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Lietuva iš arti_____________
Valdovų rūmų auga ir vidus

Lietuvos gyventojai ir svečiai jau gali 
pasigėrėti didingomis Valdovų rūmų 
sienomis. Šalia Vilniaus katedros, Gedi
mino kalno papėdėje baigiamas statyti 
pietinis, jau pradėtas vakarinis korpusas. 
Klojami pamatai kitoms pastatų komplek
so dalims. Statybas numatyta baigti iki 
2009 metų. Tačiau šalia jų vyksta irdaugy- 
bė kitų ne mažiau svarbių šio istorinio 
objekto atkūrimo darbų. Restauruojami 
archeologiniai radiniai, aukcionuose per
kami gobelenai, meno kūriniai, kurie pa
puoš rūmų menių interjerą.

Bendra Valdovų rūmų projekto sąma
ta - 101 mln. litų. Tiek yra įsipareigojusi 
šiam objektui skirti valstybė. 2002 metais 
skirta 7 mln. litų, 2003 - 14, pernai-15, o 
šiemet - 25 mln. litų. Tačiau šių pinigų 
užteks tik statybos darbams. Atkurti in
terjerams, papuošti juos meno kūrimais 
reikės papildomų lėšų.

Pasak Valdovų rūmų paramos fondo 
direktorės Indrės Jovaišaitės, tam tikrai 
neužteks fonde per ketverius veiklos me
tus sukauptų 1.3 mln. litų, kurie yra skirti 
tyrimams, radinių restauravimui, interje
ro atkūrimui bei vertybių įsigijimui.

Lėšas suaukojo daugiau nei 42,000 
Lietuvos ir užsienio gyventojų, tarp kurių 
yra ne tik žinomos šalies bendrovės, 
verslininkai, bet ir daug paprastų žmonių, 
kurie aukojo Lietuvos valstybingumo, is
torijos, kultūros, švietimo ir meno centro 
atstatymui nedideles sumas iki vieno 
tūkstančio litų, kai kurie - po vieną ar kelis 
litus, kiek leidžia kuklios pajamos ar pen
sija. Tokių rėmėjų yra net per 6.000, o jų 
aukos siekia 17,000 litų.

Atkurtuose Valdovų rūmuose bus 
įrengtos specialios reprezentacijos salės, 
radinių ir kitų vertybių bei valstybingumo 
muziejus, edukacijos centras, koncertų ir 
kitų renginių salės, kultūros ir turizmo 
informacijos centras, specialios suvenyrų 
bei leidinių parduotuvės, restoranas. O kol 
kas čia pluša statybininkai - dviem pa
mainomis 6 dienas per savaite.

Pernai Valdovų rūmų paramos fondas 
sukaupė 605.500 litų. Iš jų 18,800 litų au
kų surinkta paviljone “Valdovų rūmų 
vartai”, esančiame šalia statybos. Juos 
paaukojo lankytojai. Per 2003 - 2004 metus 
apie 205,000 litų sukaupė Valdovų rūmų 
paramos komitetas JAV. Šie pinigai bus 
skirti vienai iš rūmų menių įrengti.

Pernai fondas išleido 156,000 litų. Iš 
šios sumos buvo įsigyta meno vertybių. 
Praėjusi rudenį, rekomendavus Lietuvos 
dailės muziejui, už 80.01X) litų nupirkti du 
Prancūzijos dirbtuvėse nuausti XVII a. ir 
XVIII a. gobelenai. Dar vienas gobelenas 
“Saliamono turtai” jau trečius metus res
tauruojamas fondo lėšomis Lietuvos dai
lės muziejaus PGudyno restauravimo cen
tre. Šis gobelenas buvo išaustas XVII a. Briu
selio dirbtuvėse, tačiau buvo gerokai apga
dintas. Jo restauracija kainuos 28,000 litų.

Radinių restauravimo medžiagoms įsi
gyti fondas pernai skyrė 25,000 litų. Pasak 
LJovaišaitės. iš viso Vilniaus žemutinės 
pilies teritorijoje surasta apie 200,000 
archeologinių radinių. Iš jų apie 1000 res
tauruoti. Juos galima pamatyti Taikomo
sios dailės muziejuje surengtoje parodoje. 
Vėliau radiniai keliaus į Valdovų rūmus.

Fondas savo parengtoms radinių res
tauravimo ir konservavimo programoms 
ieško įmonių, organizacijų bei asmenų, 
galinčių jas paremti. 'lai labai svarbu, nes 
radinius būtina kuo skubiau konservuoti, 
kitaip jie suyra. Pirmoji praėjusiais metais 
odinių radinių restauravimą parėmė 
avalyne prekiaujanti ir importuojanti 
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bendrovė “Armitana”.
Šalia fondo patalpų įsikūrusiose dirb

tuvėse taip pat verda darbas, kol kas 
nematomas plika akimi. Jo rezultatus 
išvysime tik rūmams atvėrus duris. Res- 
tauratorė Deimantė Baubaitė baigia res
tauruoti XIV amžiaus medinį vežimo ratą. 
Tai trunka antrus metus. Iš pradžių radinį 
reikėjo konservuoti, paskui turėjo išsigu
lėti, vėliau buvo džiovinamas. Ratas buvo 
konservuojamas cukruje.

Odos restauratorė Jurga Kalėjienė 
palinkusi ties vaikišku bateliu, kurį ban
do sudėlioti iš šūsnies avalynės likučių, 
prieš tai apdorotų specialiomis medžia
gomis. “Darbas užtruko ne vieną mėnesį. 
O batelį dar reikės susiūti, padengti 
paviršių. Štai ši kurpaitė jau baigta”, - pa
rodo į baltą marle suvyniotą mažą mote
rišką batelį. Restauratorė džiaugiasi, kad 
kasinėjimų metu pavyko aptikti tiek daug 
viduramžių odos dirbinių, daugiausiai - 
avalynės pavyzdžių, be to, puikiai išsi
laikiusių. Niekur lig šiol Lietuvoje jų ne
buvo tiek surasta.

Lietuvos valdovų rūmai Vilniaus že
mutinėje pilyje apie 4 šimtmečius buvo 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės po
litinis, administracinis ir kultūrinis cen
tras. Rūmų architektūros stilius bėgant 
metams keitėsi. Po 1419 metų gaisro se
nųjų XIII a. mūrų vietoje iškilo gotikos 
stiliaus raudonų plytų rūmai. XVI a. jie 
tapo renesansiniai, o XVII a. pradžioje po 
gaisro atnaujinti baroko stiliumi. Kai 
Vilnius buvo okupuotas Rusijos imperi
jos. rūmai sunaikinti ir nugriauti, o jų vietoje 
užsodinti medžiai.

“Kai rūmai buvo pradėti naikinti, ply
tas. kurios buvo labai geros kokybės, 
išsinešiojo žmonės. Todėl Vilniaus sena
miestyje pastatytuose namuose galima 
rasti įmūrytų Valdovų rūmų plytų”, - pa
sakoja I.Jovaišaitė. Viena 500 metų se
numo Valdovų rūmų plyta įmūryta pieti
nio rūmų korpuso kampe, po ja yra varinė 
plokštelė su užrašu.

Valdovų rūmai susideda iš 4 korpusų su 
uždam kiemu. Bendras rūsių, trijų aukštų 
ir palėpės plotas viršija 10.000 kvadratinių 
metrų. Kiemo plotas - 2,500 kvadratinių 
metrų. Šiuo metu jau įmanoma įsivaiz
duoti, kokie didingi buvo Valdovų rūmai. 
Vaikštinėjant po juos atsiveria didžiulės 
erdvės. Durų, langų ir menių anfilados 
tęsiasi kiek akys užmato.

“Štai čia rastas vieną rūmų korpusą su 
greta stovėjusiais Radvilų rūmais, kurių 
telikę griuvėsiai, jungęs tunelis, kuriuo, 
matyt, vaikštinėjo Barbora Radvilaitė. Ša
lia Valdovų rūmų vartų ir pietinio korpu
so pasažas vedė į karališkąją Katedros 
koplyčią. Istoriškai pasitvirtino, kad jis 
išties egzistavo ir buvo naudojamas Val
dovų rūmų gyventojų”, - aiškina LJovai- 
šaitė. Po šių žodžių tarsi pajunti gyvą 
istorijos dvelksmą.

Kai kurių pirmojo aukšto menių vi
duryje paliktos angos, pro kurias matyti 
senovinių mūrų liekanos. Langų apvadai 
pagaminti iš smiltainio, atgabento iš 
Gotlando salos, to paties karjero, kuriame 
buvo kasamas smiltainis Valdovų rūmus 
statant prieš daugelį metų, Tačiau apva
duose matyti ir senovinių elementų, suras
tų kasinėjimų metu.

Atstatant rūmus laikomasi principo, 
kad visos autentiškos detalės, kurias gali
ma pritaikyti, yra panaudojamos. Tai kar
nizai, jau minėti langų ir durų apvadai, 
kokliai, grindinio elementai. Rūsyje stūk
so gana gerai išsilaikęs medinis šulinys. 
Vien tik jo restauravimas kainuotų apie 
170,000 litų. Kol kas fondui dar nepavyko

Nuotraukoje - sparčiai kylantys Valdovų rūmai Vilniuje.

surasti rėmėjo, kuris norėtų, kad ant šio 
radinio būtų pakabinta lentelė su jo pa
varde. Rūmų išorė bus renesanso archi
tektūros. Tačiau pirmieji du pietinio kor
puso aukštai yra gotikinės statybos. Čia 
ketinama įrengti pavyzdines gotikos, 
renesanso ir ankstyvojo baroko laikotar
pių menes. Kasos, rūbinės ir parduotuvės 
įsikurs kiemo požemyje. Rūmai pastatyti 
ant polių, pamatai sutvirtinti. Visus rūmus 
juos didžiulis komunikacijų tunelis. Val

Beglobiai vaikai Lietuvos miestuose

Nuotniukoje - mažieji prašo išmaldos.

Vasarą į Lietuvos did
miesčių gatves pasipylė 
vaikai. Vilniuje lyg varnė
nai jie seka paskui turistų 
grupes, gailiomis akimis 
skaičiuoja lauko kavinėse 
pietaujančiųjų kąsnius ir 
tiesia murzinas rankas - 
padėkite!

Elgetavimą gatvėse 
vienmetė su nepriklau
soma Lietuva karta jau 
pakeitė rimtesniais darbe
liais, už kuriuos laukia areš
tas, o vėliau - kalėjimas.

Jų vietas užėmė dešimt
mečiai. Žvelgdami tyromis 
akimis jie sako teisybę: 
motina geria, tėvas paliko, 
buto nebėra. Vienintelis jų 
adresas - nugvelbto mobi
liojo telefono numeris.

Tačiau gatvės vaikai ne-
nukrinta lyg iš dangaus su pirmuoju pa
vasario lietumi.

„Absoliučiai visi gatvės vaikai turi kur 
prisiglausti. Jau seniai jų nebegalima va
dinti beglobiais. Jie beglobiai tiktai ta 
prasme, kad jais nesirūpina tėvai ir leidžia 
jiems pakliūti j pavojingas situacijas. Be
veik visos motinos, net narkomanės ir 
prostitutės, turi landynes, kur nakvoti 
sugrįžta jų vaikai. Tačiau visas vaikų gy
venimas prabėga gatvėje“, - sako Jūratė 
Smimovienė, jau 10 metų glaudžianti gat
vės vaikus. Savo sodybą Inturkėje, Molėtų 
rajone, ši moteris pavertė globos namais 
„Baltažicdė lelija“, kuriuos remia Vilniaus 
savivaldybė.

Niekas nepaneigs, kad valstybė skiria 
daug pinigų beglobių vaikų priežiūrai. 
Vaikų teisių apsaugos tarnybos, globos 
namai, šeimynos, internatinės mokyklos - 
visa armija valdininkų ir auklėtojų triūsia 
su beglobiais vaikais.

Bet ši sistema - lyg skylėtas rėtis, pro 
kurį, vos sumažėjus kontrolei, pabyra į lais
vę vaikai. Vasarą atsiveria internatinių 
mokyklų durys. Jei vaikai turi motiną, tegu 
ir valkataujančią narkomanę, jie išleidžia
mi pas ją namo. Kitaip būtų pažeidžia
mos vaflio teisės. 

dovų rūmų tyrėjas dr. Napoleonas Kitkaus
kas teigia, kad apie juos žinoma labai daug, 
todėl atstatyti bus galima kuo autentiš- 
kesnius. Inteijerus planuojama atkurti pa
gal analogiškus kitur statytus pastatus. Tam 
buvo surengtos ekspedicijos j Lenkiją - 
Varšuvą, Krokuvą, taip pat Čekiją, Slovaki
ją, Vengriją ir Austriją. Pernai fondas 
parėmė ekspediciją į Italijos pilis.

Giedrė Būdvytienė
(Strumpinta, “Kd.”)

„Mūsų visuomenėje kaupiasi naujos 
didelės bėdos, kurios sunkia našta kris 
ant mūsų pečių. Beglobių vaikų brendi
mo ciklas kartojasi kas penkiolika metų. 
Ir jei jis nebus pertrauktas kurioje nors 
grandyje, ateityje jausimės saugūs tik 
automobiliui privažiavus prie lifto“, - 
prognozuoja J.Smirnovienė.

Nenuostabu, kad į gatvę vaikus veja ba
das. vagilė motina ar sugyventinio kumštis. 
Tačiau keista, kad jie bėga ir iš juos pri
glaudusių šeimų, vaikų sodybų, kuriose 
gyvena lyg linksmoje, įdomioje stovykloje. 
Kodėl? Jie atvirai atsako patys - traukia 
gatvė ir laisvė.

Psichologai turi vieną paaiškinimą - 
gatvės vaikų charakterį suformuoja tėvų 
genai ir auklėjimas. Nereikia būti psicho
logu. kad suprastum - jei dvimetį vaiką 
motina pasiėmė į gatvę elgetautų keturme
tį- pasiuntė pavogti duonos, penkiametis 
jis pats išeis į gatvę. Gatvė turi savo kibius 
čiuptuvus ir iliuzinį lengvo gyvenimo 
spindesį.

„Nuvažiuoju j parduotuvę, pavagiu du 
butelius alaus. Vieną pats su draugu išge
riu, kitą nuvežu tetai Verai prie Kalvarijų 
turgaus, gaunu 50 centų.

Nukelta į 5 psL
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Daugiau dėmesio 
, Neseniai įvykęs Airijos lietuvių suva- 
• Haimas. kuriame dalyvavo vien tik da- 
I ta ten apsigyvenusieji lietuviai, sukėlė 

Kinažą atgarsi Lietuvos spaudoje bei vai
dilos sluoksniuose. Pirmų kartą su neri
mu į šią problemą pažvelgė LR Seimo at- 

j stovai Jei po Antrojo pasaulinio karo Va
karų pasaulyje pasklido kelios dešimtys 
tūkstančių pabėgėlių (“dipukai”), dabar ten 
fetuviai jau skaičiuojami keliais šimtais 

I tūkstančių, vadinasi, gal dešimt kartų 
daugiau. Kas atsitiks su jų lietuvybe?

Atsigręžti veidu į naująją emigraciją 
ragina iš pirmojo Airijos lietuvių suva- 
iiavimo grįžęs Seimo vicepirmininkas 
Gintaras Steponavičius. Jo nuomone, 
būtina nubrėžti labai aiškią Lietuvos 
valstybės politiką, kaip grįsime santykius 
ne apskritai su išeivija, o su naujosios 
bangos emigracija.

“Turi būti sutelktas visų institucijų 
darbas Lietuvoje, pradedant nuo ekono
minių klausimų, baigiant lietuvybės ir 
tradicijų puoselėjimu”, - spaudos konfe
rencijoje Seime sakė G. Steponavičius. 
Airijos lietuvių suvažiavime jis dalyvavo 
kartu su Seimo nariu Audronių Ažubaliu.

Ekonomikos atsigavimas yra, G. Ste
ponavičiaus nuomone, bene labiausiai 
lemianti priežastis, galinti paskatinti mū
sų bendrapiliečius sugrįžti. “Čia mūsų 
“namų darbus” turime padaryti patys, ne 
ES, ne kažkas kitas”, - sakė parlamentaras.

Pasak jo, ypač palankiai Airijos lietu
viai sutiko žinią apie ketinimus panai
kinti Lietuvoje dvigubą svetur uždirbtų 
pinigų apmokestinimą. G. Stcponavi-

Leidinys apie žydų kultūros paveldą
(ELTA). Kultūros paveldo departamen

to užsakymu leidykla “Savastis” išleido 
knygą “Žydų kultūros paveldas I .ietuvoje”. 
Dvidešimties straipsnių rinkinys supažin
dina su žydų bendruomenės Lietuvoje 
istorija, asmenybėmis, kultūra, bendruo
menės gyvenimu. Rašoma apie XIX a. 
žydišką Vilnių ir Kauną, apie šių miestų 
raidą, architektūrą, čia gyvenusius ir kū

Beglobiai vaikai...
Atkelta iš 4 psl.

Tada iš turgaus pavagiu apelsinų, šliu
res, pirštines, žiebtuvėlį ir nunešu tokiam 
Mišai į kioską, o jis man duoda 2 litus. Tada 
mes perkam klijų arba pavagiam ir su 
draugu Igoriu uostom. Tada važiuojam į 
Pilies gatvę, nes norim valgyti, irelgetaujam 
prie kavinių. Reikia prisirinkti centų, nes 
kitaip tokio draugo Timūro mama neleis 
pernakvoti“, - dėsto savo verslo planą 
devynmetis Valerik as. kirsdamas bulvinius 
blynus Pilies gatvės kavinėje. Prie lango 
prisiploja du panašaus amžiaus pypliai.

„Čia Gcnka su Audriumi. Jie irgi nori 
blynų“, - paaiškina man Valerikas.

Atsidususi Jūratė Smirnovienė pripa
žįsta, kad net geriausi vaikų globos namai, 
rūpestingiausi beglobių globėjai dažnai 
nebepajėgia nuslopinti gatvės vaikų įsi
vaizduojamos laisvės troškimo. Jos rankose 
- ką tik jai paliktas dvejus metus globoto 
dvylikamečio laiškas.

„Labai jums dėkingas, kad bandėt iš 
manias padaryti žmogų. Bet man viskas 
nusibodo: mokslas, pastabos. Aš širdi gal
voju, kad aš niekam nereikalingas ir iš 
manias nebus žmogaus. Norėjau, kad jūs 
manim nusiviltumėt ir mania išvežtumėt į 
koloniją. Nes aš savias daugiau negaliu 
pakeisti. Man reikia laisvės, noriu vogti ir 
gerti. Aš noriu nucjti mamos keliais. Man 
reikia mamos meilės. Dėkoju, kad tikijotės, 
kad iš manias išeis žmogus. Bet man yra tai 
persunku“ (kalba netaisyta).

Lietuvoje specialiosiose internatinėse 
mokyklose gyvena 3324 vaikai. Per vasaros 

naujajai išeivijai?
čiaus teigimu, dideli mokesčiai, kuriuos 
grįždami išeiviai turi sumokėti Lietuvoje, 
yra didžiausia kliūtis investuoti čia lėšas. 
“Pinigai arba vežami nelegaliai, arba jie 
aplenkia Lietuvą. Lietuva turėtų atsigręžti 
veidu j emigraciją, nes emigrantai jau 
gręžiasi į Lietuvą”, - sakė G. Steponavičius.

Jo duomenimis, į Airiją yra išvykę apie 
100,000 lietuvių. Airijos institucijos yra 
išdavusios 31.000 leidimų dirbti.

Seimo narys Audronis Ažubalis spau
dos konferencijoje siūlė imtis iniciatyvos 
naujausios emigracijos telkiniuose steigti 
švietimo įstaigas.

“Pavyzdžiui, Airijoje didesnė dalis 
lietuvių uždirba minimalius atlyginimus 
ir lietuviškų mokyklų išlaikymas jiems 
būtų per didelė našta. Jeigu mes norime 
išeiviją matyti lietuvišką, pradžioje turi
me sukurti vieningą švietimo programą 
sekmadieninėms mokyklėlėms ir padeng
ti bent 50% švietimo lietuviškose mokyk
lėlėse išlaidų”, - siūlė A. Ažubalis.

Jis taip pat priminė, kad Lietuvos 
ministrai, keliaudami po užsienio šalis, su 
valstybių vadovais turėtų kalbėti ne tik 
apie valstybių dvišalius santykius, bet ir 
apie valstybių paramą tose šalyse gyve
nantiems lietuviams.

A. Ažubalis taip pat iškėlė mintį apie 
Lietuvos valstybės finansuojamą leidinį 
išeivijai-rimtą, informacinį, nagrinėjantį 
sritis, kurios domina išeiviją: mokesčių, pi
lietybės, darbo teisės ir kitus klausimus Jo 
nuomone, Seimas turėtų apsvarstyti leidė
jo Stasio Kašausko iniciatyvą leisti tokios 
tematikos leidinį “Lietuva pasaulyje”. q

rusius žmones. Taip pat apžvelgiamos 
reikšmingiausios Lietuvos sinagogos, ka
pinės, ritualinės pirtys ir kitas religinis 
paveldas. Pristatomi prieškario ir tarpu
kario Lietuvos muzikos talentai: Danielius 
Dolskis, Hofmekleriai, Pomcrancas. Be to, 
čia galima rasti pasakojimų apie gyvenimą 
“štetle”: žydų šeimos tradicijas bei “lit va- 
kų” virtuvės ypatumus ir 1.1. □ 

atostogas dauguma jų grįžta pas tėvus. 
Didžioji dalis šių šeimų - asocialios.

Vasarą atostogų išleistas vaikas su 
savimi visus tris mėnesius „nešasi“ ir jam 
išlaikyti globos namuose skiriamus pini
gus. Globos namai turi pasirūpinti, kad 
vaikai atostogautų vasaros stovyklose.

Šią vasarą Lietuvoje veikia 34 pasto
vios ir 60 savivaldybių vaikų poilsio sto
vyklų, kuriose atostogauja 6-18 metų vai
kai. Poilsis trunka 5-18 dienų.

„Globos namų auklėtiniai galėtų ke
liauti iš stovyklos į stovyklą, - sako Švie
timo ir mokslo ministerijos specialistas 
Rytis Rimgaila.

Tada kodėl tiek daug vaikų elgetauja ir 
vagiliauja gatvėse? Kodėl skylėtas tas vai
kų vasaros užimtumo rėtis, pro kurį į 
„laisvę“ pasipila mažamečiai sunkiai 
auklėjami vaikai? Kas kaltas, kad iš glo
bos namų paleisti pas tėvus, dažniausiai 
girtaujančius, vaikai pasimeta tarp globos 
namų ir tėvų gatvėje? Ar gali pritapti iš
geriantis specialiųjų globos namų vaikas 
stovyklose, kuriose poilsiauja iš norma
lių šeimų ir mokyklų susirinkę vaikai?

„Globos namų auklėtojai privalėtų 
kontroliuoti, kur vasarą yra jų globotiniai.

Seniūnijų, vaiko teisių apsaugos ins
pektoriai turėtų žinoti, kad sunkiai auk
lėjami vaikai sugrįžta atostogų namo.

Ir visuomenė galėtų būti aktyvesnė. 
Žinant, kiek valstybė skiria pinigų vaikų iš 
asocialių šeimų globai, jų gatvėse neturė
tų būti. Bet yra“, - liūdnai apibendrina 
R.Rimgaila.

Laima Lavaste,
(Sutrumpinta, “L.r.”)

Iš Redakcijos pašto
Vilniaus

Universitetas 
okupacijose

Tęsinys iš MP nr. 34
Neoficialiai buvo sudaryta tokia pa

dėtis, kad j praktiško pobūdžio fakultetus 
pakliūdavo tik labai mažas skaičius lie
tuvių. Pavyzdžiui, į mediciną Vilniaus 
Universitete per metus buvo priimamas 
tik vienas lietuvis. Dėl to jaunimas buvo 
priverstas keltis į kitus miestus.

1938 - 1939 metų laikotarpyje Lenki
jos aukštosiose mokyklose mokėsi 159 
lietuviai, tuo tarpu Vilniaus Universitete 
tik 92.

Viename Vilniuje leidžiamame žur
nale humanitarinių mokslų profesorė 
aprašė, kokiu būdu pateko Vilniaus Uni
versitetan. Ši profesorė yra vilnietė, kilusi 
nuo Švenčionių. Kaip tuo metu daugelis 
lietuvių. Universitetan nebuvo priimta ir 
ji. Tačiau kai prasidėjo paskaitos, ji jas uo
liai lankė nė vienos nepraleisdama, įdė
miai jų klausydama. Profesorius ją paste
bėjo ir pagaliau paklausė, kodėl ji nė kar
to nebuvo pas jį laikyti koliokvumų? 
Mergina paaiškino, kad ji nėra priimta 
Universitetan, kadangi ji lietuvė. Viskas 
pasibaigė kaip toj pasakoj. Profesorius 
darė žygius, kol pagaliau lietuvaitė 
Universitetan pateko.

Kunigų Seminarija tuo laiku buvo 
Universiteto šaka. Čia studijavo 13 lietu
vių. Kada prasidėjo dar didesnė akcija 
Vilniaus krašto lenkinimui, dėl mažiau
sių priežasčių lietuviai iš Seminarijos bū
davo pašalinami. Tai jau grynai vyskupo 
Jalbrzykowskio nuopelnas, kurio tikslas- 
lenkinimas per bažnyčias, kad kuo mažiau 
būtų lietuvių kunigų Vilniaus krašte. Nors 
pats vyskupas lietuviškai kalbėjo laisvai, 
bet kai vizituodavo parapijas, užkalbintas 
lietuviškai nepratardavo nė vieno žodžio.

1925 m. iš lenkų valdžios išreikalavus 
naujas teises, išėjo dešimties žmonių būre
lis, kuris galėjo stoti į bet kurį Lenkijos 
universitetą. Tas būrelis padėjo pagrindą 
įkurti Vilniaus Lietuvių Studentų Sąjun
gą, kuriai rūpėjo savo krašto lietuviški rei
kalai. Jų darbai daugiausiai pasireikšda
vo lietuviškame sodžiuje. Jie renkdavo 
paskaitas, pramogas, vaidinimus, steigda
vo draugijas, kaip pvz. Šv. Kazimiero, ir 
rinko folklorą. Be rūpesčių tautinėje sri
tyje, Vilniaus Lietuvių Studentų Sąjunga 
turėjo dar ir kitą tikslą - savišalpos tikslą, 
kuris jungė Vilniuje studijuojančius šio 
krašto jaunuolius, nes dauguma jų buvo 
neturtingų ūkininkų vaikai.

Po kelių metų padidėjus studentų 
skaičiui, pradėta steigti atskiras sekcijas, 
kaip pvz. Studenčių, Visuomenininkų. 
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irių kultūrinės veiklos tęstinumus Australijoje 
mūsų visų reikalas

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

f Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian
Foundation Ine. 44 - 50 Errol SL, North Melbourne, Vic.3051. 
Turint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui teb (03) 9578 4319.
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When's the last time you went to 
www.ALJS.org ?
The young'uns have been busy! ALJS

Literatų, Sporto ir Dramos Sekcijos. Ši 
paskutinioji buvo pati veikliausia. 
Provincijoje kasmet surengdavo per 40 
vakarų-vaidinimų. Lietuviams atgavus 
Vilnių, Dramos Sekcija sudarė branduolį 
Vilniaus “Vaidilos” teatro įkūrimui.

Kai lenkai uždarė Švenčionių Gim
naziją. Vilniaus krašte visas lietuviškas 
mokyklas, skaityklas ir draugijas, stu
dentams atsirado dar daugiau darbo. Vi
sas vasaros atostogas jie paaukodavo 
ekskursijoms po kaimus, ypač kur jauni
mas buvo pusiau sulenkintas. Ten jie 
neoficialiai ruošė vakarus, dainavo, šoko 
tiesiog pievoje. Policija nekartą išrašyda
vo baudas, ne kartą grasino kalėjimu, bet 
studentų veikla dėl to nesumažėdavo.

Lietuvai atgavus Vilnių, įvairių sričių 
valdininkai nelabai noriai vyko į atgautą 
sostinę. Nesinorėjo palikti namus, drau
gus bei nusistovėjusį gyvenimą. Bet Vil
niaus Universiteto rektoriumi paskyrus 
M. Biržišką, Vilnių užplūdo studentai iš 
visos Lietuvos.

Po neilgų laisvės metų Lietuvą oku
pavo Sovietų Sąjunga, o po metų - Vokie
tija. Vokiečių okupacijos laikais Vilniaus 
Universitetas veikė normaliai, bet Lie
tuvai atsisakius sudaryti kariuomenės 
dalinius padėti nacių karo veiksmams, 1943 
m spalio mėnesį vokiečiai Universitetą 
uždarė.

Medicinos rūmus (dar lenkų statytus) 
su puikia didžiule auditorija, prosek- 
toriumu vokiečiai pavertė karių ligonine 
irdavę 3 dienas išsikraustymui iš pastato. 
Būtinai reikėjo išgabenti stiklainiuose 
užkoncervuotus histologinius, patologinius 
embriologinius specimentus, mikroskopus 
ir kitokią mokslinę medžiagą. Kažkas 
surado arkliuką su vežimėliu ir per tas 3 
dienas keli profesoriai ir studentai pervežė 
visus eksponatus j Fizikos Fakulteto 
rūmus.

Dėl Universiteto uždarymo medikai 
studentai per daug nenukentėjo, nes, nors 
neoficialiai, paskaitos ir toliau vyko Šv. 
Jokūbo miesto ligoninėje, gailestingų sese
rų auditorijoje. Vis dėlto mokslas vyko 
sunkiai, studentai bėgiojo po visą Vilnių 
pas profesorius, daktarus, asistentus 
norėdami gauti parašus, įskaitas, nes 
Universiteto kanceliarija neveikė.

Sovietų Sąjungai vėl okupavus Lietuvą, 
mokslas vyko toliau su visais buvusiais 
fakultetais. Tačiau... ruošiantis švęsti 
Universiteto 400 metų jubiliejų 1974 m, 
pastatai buvo remontuojami, dažomi, net 
ir Universitetą supančių gatvių namai 
nudažytišvicžiommaloniom.spalvom, bet 
viename Universiteto kiemų mačiau ant 
sienos iškabintą plakatą, kad pirmo kurso 
studentai, kurie neįsirašė į komjaunuo
lius, nebus registruojami. Dar arui nepra
dėjus skristi, jo sparnai jau pakirpti.

Valė Marcinkonytė
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Sportas
Jurgis Kairys iškovojo pasaulio taurę

Rugpjūčio 28 dieną pasibaigusias 
Tarptautinės aeronautikos federacijos 22- 
ąsias „Grand Prix“ serijos varžybas lai
mėjo Lietuvos akrobatinio skraidymo 
meistras Jurgis Kairys. Paskutinis, trečiasis 
etapas vyko Šveicarijoje ir buvo skirtas 
federacijos įkūrimo šimtmečiui.

Jurgis Kairys tarp penkių Šveicarijoje 
rungtyniavusių pilotų liko trečias, tačiau 
to pakako bendrai pergalei.

Pirmojoje varžybų dalyje Jurgis Kairys 
savo pasirodymo metu išskrido iš nusta
tytų ribų ir buvo paskutiniojoje vietoje, 
tačiau paskui sugebėjo susitelkti ir pakilti 
į trečiąją vietą.

Šiame etape jis surinko 10,055 taškus 
ir nežymiai pralaimėjo vengruiPeter Bešen 
į savo sąskaitą surinkusiam 10,500 taškų, 
bei vokiečiui Klaus Schrodt su 10,335 
taškais. Bendrojoje įskaitoje J. Kairys 
surinko 30 įskaitinių taškų ir aplenkė K.

V Alekna IAAF reitinge - penktas
Tarptautinės lengvosios atletikos 

federacijų asociacijos (IAAF) paskelbtoje 
naujoje planetos sportininkų klasifika
cijoje dukart olimpinis bei dukart pa
saulio čempionas disko metikas Virgilijus 
Alekna tarp vyrų su 1409 įskaitiniais taš
kais penktąją poziciją dalijasi su JAV 
vidutinių nuotolių bėgiku Bershawn 
Jackson. Lietuvį ir amerikietį lenkia kliū
tinio bėgimo atstovas iš Kataro Saif Saaeed 
Shaheen (1468 tšk.), planetos rekordi
ninkas Etiopijos bėgikas Kenenisa Bekele

Akrobatinio skraidymo meistras Jurgis 
Kairys.

Schrodt’ą su 26, bei R Bešen’įsu 24 taškais.
Šiomis varžybomis baigėsi ir 1996-2005 

metų „Grand Prix“ varžybų ciklas, pagal 
kurį buvo paskelbti ir dešimtmečio lau
reatai. J. Kairys ir R Bešenis pasidalijo pir- 
mąjąvietą. □

(1451 tšk.), JAV sprinteris Justin Gatlin 
(1425 tšk.) bei Jamaikos bėgikas Asafa 
Powell (1419 taškų).

Virgilijus Alekna tebėra lyderiu tarp 
geriausių pasaulio disko metikų, 80 taškų 
lenkiantis estą Gerd Kanlcr.

Aukščiausią poziciją klasifikacijoje tarp 
moterų užimanti 2004 m. Atėnų olimpia
dos vicečempione Austrą Skujytė daugia- 
kovininkių reitinge tebėra ketvirta (1248 
tšk.), o bendrojoje įskaitoje iš 139-osios 
pozicijos persavaitę nukrito į 144-ąją. □

R.Vyšniauskas - 
pasaulio reitinge 

antras
Europos sunkiosios atletikos bron

zos medalio laimėtojas Ramūnas Vyš
niauskas (žiūr. nuolr. dešinėje) 2005 
pasaulio sunkiosios atletikos federaci
jos paskelbtame reitinge tarp svorio 
kategorijos iki 105 kg atletų pakilo į an
trąją vietą, kurią dalijasi su Europos 
vicečempionu iš Tlirkijos Bunyamin 
Sudas.

28-erių metų lietuvio ir Turkijos atleto 
geriausi šio sezono rezultatai dvikovėje - 
410 kg. Reitingo lyderis - Senojo žemyno 
čempionas rusas Vladimir Stnorčkov - 
422.5 kg. Šioje svorio kategorijoje iš vi
so paminėti 89 atletai. □

Autoralis “Aplink Lietuvą”
Rugsėjo 10-11 dienomis vyks 13-asis 

automobilių ralis “Aplink Lietuvą” Lie
tuvos Prezidento taurei laimėti. Pirmą 
kartą ralio dalyviams sudaryti du skir
tingi maršrutai. Sportininkai, dalyvaujan
tys atvirajame Lietuvos automobilių ralio 
čempionate, įveiks 212.85 km (greičio 
ruožai - 97.95 km), o kiti ralio dalyviai - 
mėgėjai, vairuotojai su negalia, visureigių 
vairuotojai bei motociklininkai - net 
923.1 km (specialios rungtys -141.45 km) 
ilgio maršrutų.

Šios prestižinės varžybos, kurias rengia 
Lietuvos automobilių klubas (LAK), pra
sidės Kaune, Rotušės aikštėje, o baigsis 
Vilniuje, Simono Daukanto aikštėje (prie 
Prezidentūros).

Ralio “Aplink Lietuvą” organizacinis 
komitetas itin didelį dėmesį skiria dalyvių 
ir renginį aptarnaujančių žmonių bei 
žiūrovų saugumuiužtikrinti. Varžybų metu 
saugumu rūpinsis per 500 žmonių.

Pirmasis ralis “Aplink Lietuvą” vyko 
1931 metais, vėliau jis buvo surengtas 1932 
ir 1937 metais, o atgaivintas 1996 metais ir 
vyksta kasmet. Pernai Prezidento taurę 
iškovojo Sauliaus Girdausko ir Audriaus 
Šošo ekipažas. 2005 meti, atvirajame Lie
tuvos automobilių ralio čempionate po 
keturių etapų pirmauja Rokas Lipeikis, 
turintis 116 taškų. Antrąją vietą užima 
Arūnas Strumskis, surinkęs 83 taškus. 
Trečioje vietoje - Vytautas Švedas, kurio 
sąskaitoje - 75 taškai. □

Žilgsniai į e^ietuifg XXI a. pradžioje
Nijolė 

Jankutė

(Tęsinys iš 
“M.P.”nr.22)

Televizijos 
programose 
“Arena” ir “Ko
rida” labai rim

tai ir piktai susiremia aštrios nuomonės 
svarbiais klausimais.

“Arenos” moderatorius Arūnas Va
linskas, o “bulius” akt. N. Oželytė. Jai žo
džio kišenėj ieškoti nereikia: kandi ir 
iškalbi. “Matadorai” - svarstomo klausimo 
žinovai, taip pat su griežtomis ir svario
mis nuomonėmis. Vieną vakarą buvo 
diskutuojama apie mirties bausmę. Tarp 
“buliaus”, “matadorų” ir žiūrovų užvirė 
įtempta kova. Už mirties bausmę pasisa
kė 2458, prieš - 795 žmonės. Kita “karšta” 
tema buvo daugiavaikės motinos: ar gerb
tinos, ar pasigailėtinos? Nors “bulius” 
tvirtai laikėsi nuomonės, kad daugiavai
kės motinos tik pasigailėtinos, bet “mata
dorai” jas gerbė su 246 balsų persvara. 
Panašiai “talk - show” “Koridai” vadovauja 
madinga, daili aštrialiežuvė Rūta Grine
vičiūtė.

Dar viena, jau lengvo stiliaus ir daug 
juoko sukelianti programa - “Klausimė
lis”. Žinoma, esu jai šališka, nes vedėjas 
pusbrolio sūnus Juras Jankevičius. Bet ir 
be manęs, “Klausimėlis” daugelio labai 
mėgiamas.

Juras gatvės praeiviams užduoda tik 
vieną retai vartojamo žodžio klausimėlį, 
pvz. “filharmonija”. Kas tai? Žmonių at
sakymai prajuokintų ir trapistų vienuolį. O 
minos, minos besistengiančių “teisingai” 
atsakytį prašosi šaržisto pieštuko!

Taigi, filharmonija... Močiutė su skary
te: “Nugi žuvis”. Juras: “Tai kur ji gyvena?”
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Močiutė: “Nu Baltijoj”. Jauna gelton
plaukė: “Filharmonija??? Aaa, kažkas... gal 
mašina karvėms melžt?”

Tvirčiausias, be dvejonių ir miksėjimų 
atsakymas buvo skustagalvio, odinšvar- 
kio vaikino: “Filharmonija? Nugi seksas! ”

Kai “klausimėlis” išsemtas. Juras pa
kviečia tos sąvokos žinovą, kuris duoda 
teisingą ir išsamų atsakymą. įdomu, kad 
nė vienas užklaustasis praeivis neprisipa
žįsta nežinąs. O gal Juras lokius elimi
nuoja, kad programa būtų linksmesnė? 
Nepaklausiau to klausimėlio.

Apie žinių laidą “Panorama”, žinoma, 
nepasakosiu: ją matom ir Čikagoj kas 
ketvirtadienį. Tačiau apie muilo operas, 
daugiausia meksikietiškas, daugelio mo
torų religiškai žiūrimas bei pergyvena
mas, galiu pasakyt, kad jos na... muilas, ge
rai išputotas.

Žiūrėjau tokį amerikietišką “Gražūs ir 
drąsūs” (turbūt “The Beautiful and the 
Brave” ar atvirkščiai). Jis ne toks “putotas”, 
kaip meksikietiškas, bet vertimas jį labai 
sugadina. Į lietuvių kalbą išverstą vaidi
nimo tekstą kažkas monotoniškai skaito, 
vos pataikydamas į ekrane vykstančią 
istoriją. Pvz. ekrane intrigantė draugė 
draugei praneša, kad esanti jos vyro 
meilužė. Artisčių veidai mainosi, kalba 
liejasi šauksmais, sarkazmais, o vertėjas 
vyras (nežiūrint, kad kalbasi moterys) 
ramiai, vienodai skaito: netikiu... meluoji 
išeik. Maždaug tiek jausmo, kaip sakant - 
bulvės du litai, sūris - trys.

Pažiūrėjus TV, žinoma skaičiau laik
raščius. Tai čia, va, žvilgsnis j

“LIETUVOS RYTĄ” IR DAR
VIENĄ KITĄ...

Mano vilniečiai giminės kas rytų gau
na “Lietuvos rytą”, tai jį daugiausiai ir 
skaičiau. Tai labai gerai gyvuojąs dienraš
tis, išsipuošęs spalvotomis nuotrauko
mis, turtingas kebais priedais: “Sostinė” 
{priedas vilniečiams, tiražas arti 15,000);
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“Savaitgalis” (penktadienio priedas); 
“Mūzų malūnas”, “Mes!!!”, “Gyvenimo 
būdas” (medicina, profesijos).

Pačiame “Lietuvos ryte” vyrauja sen
sacingos žinios: Ispanijos nerimas dėl 
lietuvių išpuolių, įkliuvo trys keliautojos 
su netikrais pasais, j banko langą - mįs
lingas šūvis ir 1.1. Be abejo, yra politinių, 
sporto žinių ir Palmyros horoskopas! Bet 
panašiomis žiniomis marguoja visų kraštų 
laikraščiai. Kas man gerokai skyrėsi nuo 
įprastųjų Čikagos “Sun - Times” ir 
“Tribūne”, tai “Lietuvos ryto” duoklė ero
tinėms nuotraukoms, ar tai būtų kadras iš 
recenzuojamo filmo (tik suaugusiems), ar 
iš “baikerių” ir kviestinių prostitučių 
šventės.

Iš “Lietuvos ryto” priedų man įdomiau
si buvo “Mūzų malūnas” ir “Mes!!!”. 
“Mūzų malūnas”, kaip vardas sako, savo 
skiltyse glaudžia muzikos, filmo, teatro, 
literatūros mūzas. Iš šio priedo sužinojau 
apie kylančią operos žvaigždę, solistę 
Nomedą Kazlauskaitę, garsiosios prima
donos Monserrat Caballe globotinę, ir apie 
Jonės Balčiūnaitės knygą “Salvinijaus 
Nanio virusas”.

Gaila, neteko tos knygos skaityti, bet 
noriu pasakyt, ką jos recenzentas A. 
Grėbliūnas rašo: “Rašytoja pasirįžo ap
gint jaunus žmones nuo kibaus dvasios 
viniso. įdomiu laiku pasirodė šis roma
nas. Lietuvos homoseksualistai prirašė 
Seimui pluoštus kreipimųsi, susijusių su 
jų diskriminacija... Jie reikalauja įstaty
mo... įteisini homoseksualų santuokas... 
Rašytoja įtaigiai atskleidžia subtilius ho
moseksualų voratinklio veiklos principus”.

Kalbant apie homoseksualus, kuriuos 
čia vadina “gėjais” (nuo angliško žodžio 
“gay”, reiškia linksmą, kodėl gi neišversi į 
“linksmutį”?), š.m. gegužės 25 dieną 
“Lietuvos ryto” priede “Savaitgalis” dide
lėm raidėm ir spalvotom nuotraukom 
skelbėsi homoseksualų forumas: “Dviejų 
moterų iššūkis visuomenei”. Tos dvi “iššū
kio pionierės”-vilnietė “dizainerė” Olga 

Rink ir fotomenininkė Jelena Adamčik iš 
Minsko. Forumas prasidėjo meno gale
rijoje “Znad Wilii” su Jelenos foto paroda 
(jai pozuoja “gay”, “lesbian”, “bisexual” 
asmenys); paskaitas apie homoseksualų 
kultūrą (?) skaitė švedų ir amerikiečių 
homoseksualų organizacijų atstovai.

Čia kyla mintys apie dvi sąvokas - lais
vę ir kultūrą - ir kaip žmogus pagal savo 
įgeidžius padarė jas dviprasmes. Po pra
ilgusios sovietiškos utopijos jau supran
tam, ką reiškia diktatorių mėtomi laisvės 
šūkiai. Dabar gi žmogiškosios prigimties 
perversiją pasaulio mažumos įkyriai perša 
daugumai, kaip privilegijų reikalingą 
kultūrą!

Priedas “Mes!!!” rašo ir kalbina dau
giausia jaunimą. Įdomu buvo paskaityti 
apie 17 metų garsėjantį “dizainerį” (dra
bužių kūrėją) Vitalijų Autuką. Jis jau 
sukūręs 9 kolekcijas ir galįs pragyventi iš 
savo darbo. Vitalijus jau lankėsi Paryžiuje 
ir svajoja kada nors savo kūrinius paro
dyti toje “madų Mekoje”. Iš Lietuvos iš
vykt nenorėtų. (Malonu girdėt!) Trys di
delės nuotraukos rodo Vitalijaus balines 
sukneles: karoliukai, blizgučiai, permato
mos medžiagos, o po jomis - dailios nuo
gutėlės modeliuotojos (manekenės?)

Ne visi straipsniai, ne visos naujienos 
tik negatyvios arba tuščiakalbės. Bet 
pusiausvyrai išlaikyti jų mažoka. Pvz. pla
tus straipsnis apie “Leo” klubui priklau
sančius Vilniaus jaunuolius, kurie dar
buojasi labdaros rinkime, aplinkos tvar
kyme ir pan. Kitas įdomus straipsnis buvo 
apie dvynukes Viliją ir Vitaliją (gimė 
galvomis suaugusios). Apie jas čikagiečiai 
gerai žino, nes buvo daug “Drauge” rašyta 
ir ne vienas aukojo sumažini Dallas, TX 
ligoninės išlaidoms, kur joms buvo atlik
tos kaukolės ir veido operacijos. Dvynu
kės dabar jau 14-kos metų ir veda(gyvena) 
normalų gyvenimą. Vertingos spaudos 
perliukas yra rašytojos Jurgos Ivanauskaitės 
skiltis “Kelionės į save”.

Tęsinys kitame AtPNr.
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eLIBRARY.LT
firbiami. mieli tautiečiai, būsimi bibliotekos skaitytojai,
I Viešoji Įstaiga “Baltijos visuomeninis informacinių technologijų ir švietimo cen- 

pristato projektą “Mokslinė elektroninė biblioteka eL.IBRARY.LT”. Tai ne tik 
Moksline informacija, bet ir įvairių nuorodų, galimybių rasti reikalingą informaciją. 
Įtndrauti internete portalas, kuriuo siekiama sukurti palankią informacine aplinką 
Jituvos mokslo ir švietimo srityje. Šioje elektroninėje bibliotekoje naudingos 
■•formacijos gali rasti visi lietuviškai skaitantys tautiečiai.
■ Mokslinėje elektroninėje bibliotekoje eLIBRARY.LT, priklausančioje tarptauti- 
jam eletroninių bibliotekų tinklui, sukaupta daug įvairios informacijos, įstatymų, 
fermentų. susijusių su Lietuvos gyvenimu. įvairių mokslinių ir kitų žurnalų iš viso
(Kaulio. Leidinių tematika labai platu apima įvairias ūkio šakas ir veiklos kryptis.

■ Šiuo metu Mokslinė elektroninė biblioteka aktyviai žengia pirmyn ir ieško naujų 
Sndraminčių. Kievienas bibliotekoje apsilankęs ar užsiregistravęs skaitytojas tampa 
■Polatiniu bibliotekos draugu, partneriu.
■ Norėtume pasidžiaugti aktyvia Pasaulio lietuvių bendruomenių veikla, kuria jie ska- 
Kalietuvių kultūrą gyvuoti bei lietuviškai kalbančius asmenis domėtis savo šaknimis 
Jėtuvoje. Prašome Jūsų parašyti mums žinomų lietuviškų laikraščių ar žurnalų, kuriuos 
f® skaitote pavadinimus ir jų kontaktus. To prašome tam. kad galėtume glaudžiau 
|*ndradarbiauti su užsienio lietuvių leidiniais ir dalintis naujienomis iš Lietuvos.
I Siūlome naudotis mūsų elektronine biblioteka, skaityti įvairių žurnalų numerius. 

Antis informacijos bei idėjų iš Lietuvos. Prašome susipažinti su Lietuvos mokslininkų 
[Albais bei pasaulinio mokslo naujovėmis.
I Siūlome ir jums talpinti Mokslinėje elektroninėje bibliotekoje eLIBRARY.LT 
[Stengtus savo mokslinius darbus, straipsnius, pranešimus ir kitą naudingą informaciją. 
Į Siekdami įtvirtinti žinių visuomenės principus ir investuoti į naujosios kartos švietimą, 
plečiame įvairias Lietuvos ir užsienio lietuvių organizacijas, privataus kapitalo bendroves, 
Jjtones ir įstaigas prisijungti prie šio projekto.

Tikimės tapti patikimu Jūsų partneriu ir kviečiame nuolat apsilankyti tinklalapyjc 
Wttlibrary.lt

Algirdas Aušra, direktorius 
VšĮ “Baltijos visuomeninis informacinių technologijų ir švietimo centras”. Laisvės 

R125. LT-06118. Vilnius. Tel. (+370 5) 248-1536, faksas: (+370 5) 248-1629
El.paštas: info@elibrary.lt Tinklapis: mvw.elibrary.lt
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Lietuvių 
Namuose

Contact 
Nerija 
0438876693 
or Nindra 
(03)98578211 
or Dona 
(03)5941 1402

COWRA - NSW-COWRA
Did you or your family migrate to Australia from another country?

If you or your family lived part or all of your/their life in Cowra we would like to 
know your/their story. The Cowra Historical Society and Museum Inc. is gathering 
information to publish a book about our local migrants as an important part of Cowra’s 
History.

If you wish to contribute please contact:
Jenny Hayes, 16 Brisbane Avenue, Cowra, NSW 2764. Ph.: (02) 63 421386

Mažins mokesčius dirbantiems užsienyje
(ELTA). Jei Vyriausybė ir Seimas pa

tvirtins Finansų ministerijos rengiamas 
įstatymų pataisas, nuo 2006-ųjų sausio 1 
dienos Lietuva neberinks gyventojų pa
jamų mokesčio skirtumo nuo užsienyje 
legaliai gautų Lietuvos piliečių pajamų.

Tai rugsėjo 1 d. sakė finansų ministras 
Zigmantas Balčytis “Žinių radijo” laidoje. 
Šiuo metu užsienyje dirbę lietuviai Lie
tuvoje per metus sumoka 20-25 mln. litų 
gyventojų pajamų mokesčio.

“Jeigu toje valstybėje, kurioje dirbi, 
susimokėjai mokesčius - mes jokių pa
pildomų mokesčių neplanuojame imti. 
Norime, kad kuo daugiau žmonių užsie

nyje būtų įsidarbinę legaliai”, - sakė mi
nistras. Jis teigė, kad apmokestinimo 
išvengs darbinės pajamos bei pajamos iš 
verslo ir individualios veiklos. Naujovė 
galios tik dirbusiems valstybėse, su ku
riomis Lietuva yra pasirašiusi dvigubo 
apmokestinimo vengimo sutartį.

Dabar Lietuvos piliečiai, dirbę valsty
bėse, kuriose gyventojų pajamų mokestis 
yra mažesnis nei Lietuvoje (33%). grįžę į 
Lietuvą turi sumokėti mokesčių skirtu
mą. Tokia tvarka, anot ministro, piliečius 
skatina slėpti užsienyje gautą uždarbį, o 
tai Lietuvoje “iškreipia ekonominę logi
ką bei rinką”. □

JAV vizos gaunamos dar sunkiai
Nors JAV ambasados konsulu Vilniu

je rugpjūčio mėnesį pradėjo dirbti naujas 
diplomatas. Lietuvos piliečiai vargu ar 
gali tikėtis, kad gauti Amerikos vizas bus 
paprasčiau.

„Viza negali būti išduota, kol žmogus 
neįtikina konsulo, jog jis neketina emig
ruoti“, - lietuviškai prabilo naujasis JAV 
konsulas James Fellows.

Kelias užsienio kalbas mokantis diplo
matas tvirtino, kad vizas gaus tie. kurie 
sugebės pateikti neginčijamų įrodymų, 
kad tikrai grįš į tėvynę.

Paprastai ambasados darbuotojai tei
raujasi besikreipiančiojo apie jo pajamas, 
domisi.'ar šis turi nuolatinį darbą bei ne
kilnojamojo turto Lietuvoje, giminių ir 
draugų Amerikoje.

„Mums svarbu, kad žmonės suvoktų, 

sieja su Lietuva ir kodėl jie parvažiuos at
gal. Mes esame už skaidrų ir atvirą proce
są“, - tvirtino naujasis JAV konsulas.

Pernai į JAV ambasadą vizų kreipėsi 
11,000 Lietuvos piliečių. Jas gavo du 
trečdaliai norinčiųjų.

Didžioji Lietuvos piliečių dalis prašo 
turistinės ar su verslo reikalais susijusios 
vizos. Tai - BĮ ir B2 kategorijos vizos.

JAV konsulas Vilniuje James Fellows.

Studentų viza žymima F raide, sportinin
kų. artistų ir pramogų pasaulio žmonių - P, 
žįjjasklaidos atstovų -1 raide. Nepriklau- 
.„^,ai nuo to, ar viza bus išduota, prieš 
pokalbį su ambasados darbuotojais pri
valu sumokėti 100 JAV dolerių.

Šiais metais bus atliekamas tyrimas, 
kiek Lietuvos piliečių, gavusių vizas, 
nelegaliai pasilieka JAV. Iki šiol tikslios 
tokios informacijos amerikiečiai neturėjo.

Šio tyrimo rezultatai bus vienas orien
tyrų. kada Lietuvos piliečiams bus galima 
suteikti bevizį režimą. “L.r.”

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija Ine.
ruošia

Kugelio pietus
Sekmadienį, rugsėjo 25 dieną, 12 vai. Lietuvių Sodyboje, 23 Laurina Avenue, 
Engadine.

Maloniai kviečiame atvykti, pasigėrėti gražia Sodybos aplinka, skaniai 
pavalgyti, atsigaivinti prie “barelio”.

O kad kelionė namo būtų linksmesnė - pavaišinsime kava ir pyragaičiais.

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.

Europa Park Memorial, Cowra NSW
I You are invited to buy a paver and have your name or family name recorded on it, 
or you may like a number of pavers remembering other members of your family or 
friends who lived at the Cowra Migrant Centre.

Pavers cost $25 each for 30 letters and they maybe laid insets if you would like to 
keep family groups or friendship groups or nationalities together.

1 Contact:
Rotary Club of Cowra Inc., P.O. Box 140, Cowra 2794.

Aci>A Juliui Zakarauskui
mirus, žmonai Irenai, broliui Henrikui, seserims Aldonai ir Reginai, jų 

šeimoms ir artimiesiems liūdesio valandoje nuoširdžią užuojautą reiškia
ALB Newcastle Apylinkės Valdyba

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės". 
Remkite išeivijos spaudą!
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Sydnėjaus Apylinkės tautiečiams
Iš anksto pranešame, kad šių metų spalio 9 dienų (sekmadienį), 2 vai. p.p, 

Sydnėjaus Lietuvių Klubo patalpose (žemutinėje salėje) šaukiamas

ALB Sydnėjaus Apylinkės metinis susirinkimas
DARBOTVARKĖ:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Mirusiųjų pagerbimas.
3. Prezidiumo sudarymas.
4. Darbotvarkės pristatymas /papildymas /priėmimas.
5. Praėjusio metinio susirinkimo protokolo skaitymas.
6. Apylinkės Valdybos pirmininko pranešimas.
7. Iždininko pranešimas,
8. Kontrolės Komisijos pranešimas.
9. SLIC pranešimas.

10. Pranešimų priėmimas.
11. Mandatų Komisijos sudarymas.
12. Naujos Valdybos rinkimai.
13. Kontrolės Komisijos rinkimai
14. Joint Baltic Committee atstovų tvirtinimas.
15. Klausimai ir sumanymai
16. Susirinkimo uždarymas.

Pakartotinai pabrėžiama, kad tik susimokėję Bendruomenės nariai turės teise 
kandidatuoti ir būti renkami į Apylinkės Organus (Valdybą bei Kontrolės Komisiją). 
Ta pati taisyklė taikoma ir jų siūlytojams, rėmėjams bei rinkėjams.

Tiek nario (solidarumo) mokestis, tiek ir kandidatų siūlymai bus priimami tą 
pačią dieną jau nuo 1 vai. p.p., tuo palengvinant sudaryti pilną, teisėtą narių sąrašą 
prieš susirinkimo pradžią.

Lauksime gausaus dalyvavimo.
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 EASTTERRACE, BANKSTOWN, NSW 2200 

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

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

Sydnėjaus Lietuvių Klubas kVIBCia 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 va), 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.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

i Sporto klubas VYTIS (inc.) švenčia savo 55 metų 
U|I S/ gyvavimo sukaktį. Šiam įvykiui paminėti klubas ruošia 

5Į/ Vakarienę su šokiais
2005 m. rugsėjo 17 dieną (šeštadienį) Adelaidės Lietuvių 

Namuose, Norwood, 16 Eastry Street.
Gros Chesterfield Brass orkestras.

Renkamės 6.30 vai vak. pradžiai 7.00 vai. vak.
Tradiciniai lietuviški patiekalai ir desertas. Norintiems-vegetarinis valgis. 

Prizas - vienam apsilankiusiam ir atminimo ženklai- visiems.
Stalus užsisakyti būtina. Bilietai $50 gaunami Lietuvių Namų Bibliotekoje arba 

skambinant Aldonai Bagušauskas
tel.:(08) 8337 3621(namų) arba 0403 000 636 (mob.).

Jūsų dalyvavimas parems tolimesnę lietuvišką sportinę veiklą.

Visi buvę ir dabartiniai klubo nariai, rėmėjai irpritariantieji lietuviškai sportinei 
veiklai mielai laukiami. Čia bus proga prisiminti praeities sportinius įvykius ir 
pasidžiaugti pasiektais laimėjimais.

Sporto klubo VYTIS Valdyba

Viktoro Baltučio istorinę apysaką “Akivaras” galima įsi

gyti pashinčiant $15 (įskaitant persiuntimo išlaidas) adresu: VBaltutis, I Belinda 
Street, Evandale, South Australia 5069. Autorius

Skaityk “MusųPastogę” — viską žinosi!

Watson Place Gallery,
14 Watson Place, Melbourne

Vincas Jomantas
(1922 - 2001)

Drawings for sculpture
Exhibition:

24 August to 17 September 2005
Gallery hours:

Wednesday - Friday 11.00 - 6.00
Saturday 11.00 - 5.00

“Jomantas - a sculptor of the highest quality”

Arts Space, Wodonga, cnr. Lawrence and Howell Sts.
invites you to

lost: temporarily misplaced on the scenic route
an exhibition of recent works (incl. images of Lietuva) by

Inga Hanover and Rita Lazauskas
Exhibition dates: 25 August -17 September 2005
Opening hours: Monday to Friday 9.30 a.m. - 6 p.m.; Saturday 9.30 a.m. -12.30 p.m.

♦ * ♦

Rita Lazauskas is also a finalist in the current Art Gallery of NSW 2005 Dobell 
Prize for Drawing and the coming Hutchins Prize for works on paper in Hobart in 
October 2005.

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

Jurisdiction:......J4ew South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras Sliteris, Honorary Consul-General
40 B Fiddcns Wharf Road Tbl.: (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 aan. — 5.00 pan. e-mail: litconmelb@bigpond.com

Musų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885. 
Tel.: (02) 9790 2319, Faksas: (02) 9790 3233, E-mail: mpastoge@bigpond.com 

Tinklapis: wwwiusers.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 S65.

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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