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gus tris tuometinius 
fakultetus. Šiandien

Klaipėdos 
universitetas 
atšventė savo

15-ąjį 
gimtadienį
Universitetas 

Klaipėdoje buvo 
Įsteigtas 1991 m. 
sausio 1 d..sujun- 

aukštųjų mokyklų 
vienintelis vakarų

Lietuvos universitetas turi septynis fa
kultetus ir du mokslo institutus, su 600
dėstytojų ir daugiau nei 9000 studentų. 
Praėjusiais metais Klaipėdos Alma Mater 
tapo Europos universitetų asociacijos nare.

Šiuometinis, trečiasis universiteto rek
torius prof, habilituotas daktaras Vladas 
Žulkus ragino nenustoti: “Turime eiti į prie
kį ir plėstis tiek platyn, tiek gilyn. Reikia 
išgryninti tuos branduolius, kurie universi
tetui išties yra reikalingi, kuriais galime 
konkuruoti su kitomis įstaigomis. Tačiau 
reikia pripažinti, kad ambicingiems pla
nams įgyvendinti prireiks nemažai laiko”.

Vasario 10 d. pirmą kartą Klaipėdos 
universitete viešėjęs švietimo ir mokslo 
ministras Remigijus Motuzas pagyrė uni
versitetą už svarbius Mažosios Lietuvos 
istorijos tyrinėjimus ir sportinių šokių an
samblio “Žuvėdra” pasiekimus.

Dėstytojai mielai prisimena ir pasakoja 
apie savo buvusius studentus, kurie šian
dien dirba ir specializuojasi Ženevoje ar 
Briuselyje. Čia baigę - šiandien Lietuvos 
seimu nai.

“Tai naujovėms atviras universitetas”, - 
sakė čia teologijos studijas baigęs Lietu
vos evangelikų liuteronų bažnyčios 
vyskupas Mindaugas Sabutis, dabar 
Vilniuje gyvenantis dvasininkas. Šiandien 
jis vėl šios Alma Mater dėstytojas ir 
doktorantas.

Prisimenant
Vasario 16-ąją 
ir Kovo 11-ąją
Melbourne gyvenantis 

dailininkas Adolfas Vaičaitis 
gerai pažįstamas Australijos 
lietuviams savo originaliais 
grafikos, tapybos ir akvarelės 
darbais.

Praėjusiais melais V. Nek
rošiaus “Saulės spaustuvė' 
išleido ir Adolfo Vaičaičio kny
gutę “Ekslibrisai”. Tarp 60 
šiame leidinyje spausdinamų 
ekslibrisų net 25 skirti rašy
tojams. poetams, apie 20 - dai
lininkams ir kitiems meni
ninkams.

Nuotraukoje kairėje - Adolfo 
Vaičaičio BROLIS.

Kova su korupcija - beviltiška?
Korupcija - žmonių ne gamtos darinys, 

tad žmonių, o ypač rinktos vyriausybės 
pareiga tai atitaisyti.

Korupcija klesti ten, kur vyriausybė ir 
jų tarnautojai jaučiasi privilegijuoti ir ne
pasiruošę tarnauti žmonėms, o ypač ša
lyse, kur didelė turto ir pajamtj nelygybė. 
To pasėkoje krenta žmonių moralinis ly
gis -veši pilietinis nihilizmas. Nėra abejo
nės, kad dalinai šis “kraitis” Lietuvoje 
paveldėtas iš sovietijos, kur valdininkai 
buvo dalis sistemos, o ne tarnai žmonėms... 
Turto nelygybė išaugo per visokias “prich- 
vatizacijas” ir privatizacijas. Blogiausia, 
kad sugrobstytas turtas yra neprodukty
vus ir neduoda žmonėms pajamų - pragy
venimo šaltinio. Nenuostabu tad, kad šian
dien Lietuvoje didelis žmonių nepasiten
kinimas, klesti konipcija ir jaunimas vyksta 
į kitas šalis.

Specialiųjų tyrimų tarnybos užsakymu 
bendrovė “TNS Gallup” atliko išsamią ap
klausą ir paskelbė savo rezultatus. Rasta, 
kad vis daugiau Lietuvos žmonių ir vers
lininkų mano, jog korupcija Lietuvoje per 
paskutinius penkerius metus labai pa
didėjo: taip manančių verslininkų skaičius 
šoktelėjo nuo 15% iki 38%, o gyventojų nuo 
26% iki 50%. 43% apklaustųjų progno
zuoja, kad per ateinančius tris metus 
konipcija dar padidės.

Lyginant atsskirų valdžios šakų ko- 
nimpuotumo vertinimus su 2002-ųjų bei 
2004-ųjų duomenimis, ženkliai išaugo 
Seimo, Vyriausybės bei teismų vertinimas 
kaip “labai korumpuotų”. Absoliutūs 
korupcijos čempionai yra kelių polici
ninkai, kuriems kyšius mokėjo 52% su jais 
reikalus tvarkiusių gyventojų.

Ankstesnių ir dabartinių tyrimų dalyviai 
teigė esą įsitikinę, kad kyšis padeda efek
tyviai išspręst i problemas, todėl prisipažino

Nukelta į 2 psL

LR Prezidento Valdo 
Adamkaus sveikinimas 
Vasario 16-osios proga

Gerbiamieji lietuviai užsienyje, Brangūs tautiečiai.
Sveikinu Jus Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos proga ir siunčiu širdingus linkėjimus 

visiems lietuvybės idėjų telkiamiems tautiečiams.
Vasario 16-osios šventė visuomet buvo ir bus brangiausia kiekvienam lietuviui: Ir 

gimusiam Lietuvoje, ir į pasaulį atėjusiam toli nuo gimtųjų tėvų namų. Į svečius kraštus 
išvykusiam tik prieš keletą metų irvisą gyvenimą gyvenusiam toli nuo savo tėvų ir protėvių 
žemės. Kiekvienam, kurio dvasinės šaknys yra 1 .ietuvoje, jos istorijoje ir šiandienoje.

Ilgus dešimtmečius Vasario 16-oji įžiebdavo visų mūsų ryžtą drauge garsinti mūsų 
Tėvynės vaiki) troškimą regėti vėl nepriklausomą Lietuvą, lygią tarp civilizuoto pasaulio 
valstybių.

Šiandien Jūsų -esančių toli nuo Tėvynės - indėlis į Nepriklausomos Lietuvos ir kiek
vieno jos piliečio gerovę yra toks pat svarbus. Jūsų patirtis yra labai reikalinga įtvirtinant 
nepriklausomą valstybę, kuri būtų grindžiama Vasario 16-osios dvasia ir principais.

Tautos ir valstybės istorija, mūsų gyvenimus grindusios vertybės, kultūrinė veikla, 
išeivijos kartų džiaugsmai ir rūpesčiai- visa tai ilgus dešimtmečius jungė ir jungia visus 
užsienio lietuvius. Todėl visuomet į užsienio lietuvių bendruomenių veiklą žvelgiu 
įsitikinęs, kad svarbiausios ir mums visiems brangios vertybės bei principai bus 
perduodami jaunajai kartai, kiekvienam išeivijoje gyvenančiam lietuviui.

Nuoširdžiai sveikinu Jus Vasario 16-osios šventės proga ir linkiu kuo geriausios kloties 
visiems, kam ši iškili istorinė data yra artima ir brangi.

Valdas Adamkus
Lietuvos Respublikos Prezidentas

Lietuva iškilmingai šventė Vasario 16-ąją
(ELTA). Lietuva iškilmingai paminėjo 

nepriklausomos valstybės atkūrimo 88- 
ąsias metines.

Vasario 16-osios išvakarėse, trečiadienį. 
Prezidento rūmuose vyko gėlių, padedamų 
ant Vasario 16-osios Akto signatarų kapų, 
perdavimo ceremonija. Vėliau Preziden
tūroje devyniems garsiems menininkams - 
rašytojams, dailininkams, muzikams, teat
ro ir kino režisieriams - buvo iškilmingai 
įteiktos Lietuvos nacionalinės kultūros ir 
meno premijos.

Vasario 16-osios renginiai ketvirtadie
nio rytą prasidėjo Nepriklausomybės Ak
to Signatarų atminimo pagerbimu Vilniaus 
Rasų kapinėse. Vėliau Prezidento rūmuo
se Lietuvai nusipelniusiems asmenims bu
vo įteikti garbingi valstybės apdovanojimai.

Vidurdienį Vilniaus Simono Daukanto 
aikštėje buvo iškilmingai pakeltos trijų 
Baltijos valstybių vėliavos, o tuo pačiu 
metu Kaune, Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus sodelyje, vyko Vyčio Kryžiaus 
ordino vėliavos pakėlimo ceremonija, bu
vo dedamos gėlės prie Prezidentų paminklų 
Istorinės Prezidentūros sodelyje.

Po iškilmingų šv. Mišių Vilniaus arki
katedroje Vasario 16-osios minėjimo da
lyviai tradiciškai rinkosi prie Lietuvos 
nepriklausomybės signatarų namų Pilies

Įteiktos Vyriausybės kultūros ir meno premijos
(ELTA). Ministras Pirmininkas Algir

das Brazauskas šeštadienį, vasario 11 d., 
trylikai menininkų ir kultūros veikėjų įtei
kė Vyriausybės kultūros ir meno premijas.

Už nuopelnus Lietuvos kultūrai ir me
nui premijos (po 18,750 litų) įteiktos ak
torei Gražinai Balandytei-Čygienci, poetui 
Algimantui Baltakiui, muziejininkui Ro
mualdui Budriui fotomenininkui Vitalijui 
Butyrinui, aktoriui Vytautui Grigoliul dai
lininkei IrenaiTeresei Guobienei, rašyto

gatvėje. Vėliau prie Krašto apsaugos mi
nisterijos buvo minima 1949 m. paskelbta 
Vasario 16-osios Lietuvos laisvės kovų 
sąjūdžio Tarybos nepriklausomybės dek
laracija, dedama gėlių prie partizanų ge
nerolo Jono Žemaičio-Vytauto paminklo.

15 vai. Vilniaus Arkikatedras aikštėje 
ir Gedimino prospekte prasidėjo Vasario 
16-ajai skirtas renginys. Čia laiškanešiai 
dalino legendinį “Lietuvos aidą”, kuriame 
viešai buvo paskelbtas istorinis Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo aktas. Grojo 
Rūdiškių pučiamųjų orkestras.

Parlamento galerijoje Seime vyko at
virų durų diena, visiems lankytojams bu
vo pristatomi 2005 metų Lietuvos nacio
nalinių kultūros ir meno premijų laureatų 
darbai, o vakare Lietuvos nacionaliniame 
operos ir baleto teatre surengtas iškil
mingas Vasario 16-osios minėjimas.

Plačioji visuomenė šventinį vakarą buvo 
kviečiama į koncertus Vilniaus katedros 
aikštėje ir Vienybės aikštėje Kaune. Vilniu
je visi programos dalyviai buvo pasipuošę 
tarpukario kostiumų detalėmis, ant scenos 
stovėjo du senoviniai au tomobiliai, o dide
liame ekrane buvo rodomi istoriniai tar
pukario I jetuvos visuomenės vaizdai, sig
natarų nuotraukos. Vasario 16-oji buvo mi
nima ir kituose Lietuvos miestuose. □ 

jui Eugenijui Ignatavičiui, dainininkui 
Eduardui Kaniavai, dainininkei Juditai 
Lcitaitcl kompozitoriui Giedriui Kupre
vičiui pianistei Mūzai Rubackytei, diri
gentui Vytautui Viržoniui, kino režisieriui 
Arūnui Žebriūnui.

Laureatus iš dvidešimt astuonių 
pasiūlytų kandidatų atrinko Vyriausybės 
kultūros ir meno premijų komisija. Jos 
pirmininkas yra poetas Justinas Marcin
kevičius. □
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Trumpai iš visur Nesiseka rasti Vasario 16-osios akto originalą

♦ Medžiodamas 
putpeles Texas 
valstijoje, JAV vi- 
ceprezidentas 
Dick Cheney vasa
rio 11 d. netyčia 
pataikė j 78 metų 
amžiaus milijo
nierių advokatą 
Harry Whitting
ton, sužeisdamas j j 

smulkiais šratais. Šratai sužeidė advokato 
veidą ir krūtinę, šrato fragmentas palietė 
širdį.
Vasario 17 d. sužeistasis jau buvo išleistas 
iš ligoninės Corpus Christi mieste.
♦ Naujai išrinktas Hamas organizacijos 
dominuojamas palestiniečių parlamentas 
susirinko darbui vasario 18 d. Senasis par
lamentas prieš išsiskirstydamas vasario 
13 d. priėmė įstatymą, įgalinantį Palesti
nos prezidentą Mahmoud Abbas skirti 
konstitucinio teismo teisėjus savo nuožiūra, 
neatsiklausiant parlamento.
Ateityje šie teisėjai galės spręsti, ar naujojo 
Hamas kontroliuojamo parlamento pri
imami įstatymai nepažeidžia palestiniečių 
konstitucijos. Hamas organizacija protes
tavo prieš šį įstatymą ir stengsis, kad jis bū
tų atšauktas.
♦ Vasario 14 d. H5 N I rūšies paukščių 
gripo paliesti paukščiai buvo pastebėti 
Austrijoje, Stirijos provincijoje. Tą pačią 
dieną kelios negyvos gulbės buvo rastos 
Baltijos jūros pakrantėje, Vokietijos 
Ruegen saloje. Per keletą sekančių dienų 
jų buvo rasta apie 60 - visos paukščių gri
po aukos. Vokietija skubiai skiepija paukš
čius Vorpommern - Mecklenburg srityje.
♦ Vasario 15 d. Bendigo teisme Viktori
joje kaltinamųjų suole atsisėdo 48 metų 
amžiaus William Grzeskowiak, Karališ
kosios Australijos Pinigų Kalyklos Can-

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
ketiną ateityje, esant poreikiui, tokiu būdu 
“išspręsti” problemą - duoti kyšį.

Pasak “Transparency International”, 
kiek optimistiškiau nuteikia tai, kad di
džioji dalis jaunosios kartos (15 - 29 metų) 
atstovi) netiki, jog kyšis gelbsti. Blaiviau j 
šią problemą žiūri ir verslo atstovai.

Paklausius tų, kurie neduoda kyšių, tik 
12% nurodo, jog to neleidžia jų įstatymai 
ir tik 3%, jog taip pažeistų įstatymus.
ES lėšos - Lietuvos strateginiams 

tikslams
Vasario 13 d. LR Prezidentas Valdas 

Adamkus priėmė Tarptautinio valiutos 
fondo (TVF) misijos Lietuvoje vadovą 
Ashoka Mody ir jo vadovaujamą delegaci
ją. Misijos nariai pristatė ataskaitą ir verti
nimus apie Lietuvos ekonominę padėtį, 
struktūrines reformas, ES lėšų adminis
travimą, euro įvedimą ir kitus aktualius 
klausimus.

Fondo vadovas pabrėžė ES finansinės 
paramos kontrolės ir koordinavimo funk
cijų centralizavimą ir atskyrimą nuo para
mos skirstymo konkrečioms sritims. Be to, 
buvo pažymėta, kad ES lėšos turi būti 
panaudotos Lietuvos strateginių tikslų 
įgyvendinimui, ypač ilgalaikiam konkuren
cingumo augimui bei struktūrinių reformų 
vykdymui

Paskutiniais metais komerciniai bankai 
lengvai dalino paskolas, o tai gali pervertinti 
nekilnojamojo turto sektorių ir sukelti 
vidaus vartojimo sektoriaus bumą.

Policijos generalinis komisaras 
dar penkiems metams

Prezidentas Valdas Adamkus pasirašė

Mūsų Pastogė Nr. 7, 2006.02.22, psl. 2 

berroje tarnautojas. Jis buvo policijos 
apkaltintas iš savo darbovietės pavogęs ir 
slapta batuose ar maisto dėžutėje išnešęs 
virš $100,000 ką tik nukaltomis $2 vertės 
monetomis. Jis buvo įtartas ir sulaikytas 
Bendigo mieste, kai bandė iškeisti didesnį 
kiekį monetų į banknotus krautuvėje. Po
licija rado didelius monetų kiekius per 
kratas jo namuose Canberroje ir Quean- 
beyan.
♦ Pasaulyje tebesitęsia riaušės ir protesto 
demonstracijos dėl Mahometo karikatūrų 
spaudoje. Irane vasario 14 d. demons
trantai svaidė akmenis ir benzino bombas į 
britų ir vokiečių ambasadas Teherane. 
Vietinė žinių agentūra pranešė, kad daniš
kų pyragaičių pavadinimas buvo pakeistas 
į “Pranašo Mahometo rožes”.
Vasario 15 d. Pakistane riaušininkai pade
gė amerikiečių restoraną, norvegų telefono 
firmos pastatą bei bankus. Du žmonės buvo 
nušauti Lahore, kai bandė įsilaužti j banko 
pastatą, trečias buvo nušautas policijai su- 
sišaudant su studentais riaušininkais.
♦ Vasario 17 d. po liūčių purvo griūtis 
palaidojo gyvus apie 1400 žmonių 
Guinsaugon miestelyje Izjylc saloje Fili
pinuose. Purvo užverstoje mokykloje apie 
200 vaikų ir 40 mokytojų mobiliais te
lefonais šaukėsi pagalbos, bet gelbėtojai 
nepajėgė jų laiku pasiekti.
♦ Ramiojo vandenyno centre Naujajai 
Zelandijai priklausančiose Tokelau 
salose buvo pravestas Jungtinių Tautų 
prižiūrimas referendumas dėl salų 
nepriklausomybės. Salos susideda iš trijų 
mažų atolų, didžiausia aukštuma vos 5 
metrai virš jūros lygio.
Referendumas nesurinko dviejų trečdalių 
balsų daugumos, reikalingos nepriklau
somybei. Iš 1500 salų gyventojų 349 
balsavo už nepriklausomybę, 232 pasisa
kė prieš. □ 

dekretą, skirdamas Vytautą Grigoravičių 
policijos generaliniu komisam antrai pen
kių metų kadencijai. Per susitikimą Prezi
dentas pabrėžė, kad per naują kadenciją 
Grigoravičius turi nevengti ryžtingų veiks
mų. Būtina pertvarkyti policininkų rengi
mo, atrankos, kvalifikacijos kėlimo tvarką, 
policijos valdymo srityse.

Pastaraisiais metais policijos pajėgos 
dirba nepilnu sąstatu, nes sunku surasti 
tinkamus žmones, o dar sunkiau juos iš
laikyti ilgesnį laiką.

Valdas Adamkus gina Kuršių 
neriją

Atrodo, kad valstybės institucijos visiš
kai nesugeba apsaugoti unikalios gamtos. 
Kuršių nerijos pavyzdys liudija, kad vals
tybei gali tekti atlyginti žalą, kuri buvo pa
daryta, kai dėl gerai apmokamų valstybės 
pareigūnų kaltės iškilo galimai nelegalūs 
statiniai. Tokius priekaištus Prezidentas 
Valdas Adamkus vasario 14 d. išsakė su
sirinkime su aplinkos ministru Arūnu Kun
drotu ir generaliniu prakurom Algimantu 
Valantinu. Pasak Prezidento atstovės 
spaudai Ritos Grumadaitės, Prezidento 
nuomone, iki šiol nepadaryta nieko, kad 
tokie atvejai, kaip Kuršių nerijos nepa
sikartotų kitose Lietuvos vietose. Prezi
dentas nurodė peržiūrėti atsakingų už 
saugomų teritorijų priežiūrą institucijų 
struktūrą ir imtis ryžtingos jų pertvarkos.

Prezidento įsitikinimu, būtina parei
kalauti, kad pareigūnai, padarę nusižen
gimus, asmeniškai už tai atsakytų. Jis pa
ragino generalinį prokurorą toliau akty
viai ginti viešąjį interesą teismuose. 
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da,EITA,BNS,IjCirilCir“[lernardinai".

Kaip praneša BNS, vis labiau blėsta 
viltis surasti svarbiausią šių laikų Lietu
vos valstybės dokumentą - Vasario 16- 
osios aktą.Lietuvos literatūros ir tautosa
kos instituto pastatą sostinės Antakalnio 
gatvėje, kuriame buvo tikėtasi aptikti is
torinio akto originalą, su modernia įranga 
apžiūrėję mokslininkai nerado, kad pasta
to sienų ertmėse būtų kas nors paslėpta.

Vasario 16-osios akto buvusiuose P. 
Vileišio rūmuose ieškota iškėlus versiją, 
jog dabartinio instituto pastato sienose šį 
svarbų dokumentą galėjo paslėpti rūmų 
savininko brolis Akto signataras Jonas 
Vileišis, laikomas pagrindiniu Nepriklau
somybės Akto teksto autoriumi. Paslėptų 
dokumentų ar brangenybių šiuose romuo
se buvo aptikta ir anksčiau.

1918 metų vasario 16 dieną Lietuvos 
Taryba paskelbė Lietuvą nepriklausoma 
valstybe. Dvidešimt asmenų pasirašė po 
tai skelbiančiu dokumentu, tačiau neiš
liko nei jo originalas, nei dublikatas. Isto
rikai tebetiria įvairias Akto dingimo ver
sijas, bet nė viena jų nėra visiškai patvirtinta 

Nepriklausomybės aktas buvo pasira
šytas K.Štralio name Vilniuje. Didžiojoje 
g. 30, bute Nr. 2 (dabar Pilies g. 26).

Lietuvos Tarybos nariai pasirašė du 
Akto egzempliorius: originalą ir dublika
tą. Originalas buvo atiduotas saugoti Jo

Tikrai eurą įves?
Lietuvos banko valdybos pirmininkas 

Reinoldijus Šarkinas “Vakarų ekspresui” 
teigia galįs lažintis, jog Lietuva nuo kitų 
metų pradžios įsives eurą. Jis patvirtino, 
kad Lietuvos bankas prieš euro įvedimą 
visiems Lietuvos gyventojams išdalys 
skaičiuotuvus, kurių dėka bus galima 
lengvai perskaičiuoti naująsias kainas.

Centrinio banko vadovas gyventojams 
pataria artėjant pinigų reformai dėti pini
gus į bankus, nes šiuo metu apyvartoje 
grynaisiais yra apie 6.6 mlrd. litų. Vien tik 
1 cento nominalo monetų esą yra apie 
200 milijonų, jos sveria apie 180 tonų.

“Taip pat stengsimės, kad kiekviena 
šeima gautų informaciją apie visus eurų 
banknotų ir monetų požymius”, - sakė R.

Lietuvos tautodailės kelias - parodoje
(EI TA). Lietuvos tautodailininkų sąjun

ga šįmet pažymi veiklos 40 metų jubiliejų. 
Šia proga Taikomosios dailės muziejuje 
vasario 14 d. buvo atidaryta didelė tauto
dailės kūrinių paroda “Amžių sutartinė”.

Didžiausias liaudies meno rinkinys, 
saugomas Lietuvos dailės muziejuje, iš
samiai atspindi XX a. antrosios pusės lie
tuvių tautodailės istoriją, tąsą ir pokyčius. 
Iš muziejaus fondų ir Lietuvos tautodai
lininkų sąjungos narių dirbtuvių jubilieji
nei parodai surinkta per 500 meno ekspo
natų. Tarp jų - medžio drožiniai - dekora
tyvios, kiauraraščiu pjaustinėtos prieverps- 
tės, rankšluostinės, riešutų spaustukai, 
lazdos su raganų, kipšų ir paukščių galvo
mis. pinti krepšeliai, dėžutės, puikūs me
ninės kalvystės pavyzdžiai. Įspūdingas ir 
vienos seniausių tautos meno šakų - kera

Rems užsienio lietuvių studijas
(BNS). Vyriausybė nusprendė iš Lietu

vos valstybės biudžeto lėšų remti ir už
sienio tautiečių studijas Lietuvoje. Valsty
bė jiems žada užtikrinti paramą, kuri 
sieks nuo 125 iki 375 litų per mėnesį.

Parama bus skiriama lietuvių kilmės 
užsieniečiams, turintiems lietuvių kilmę 
patvirtinantį pažymėjimą, studijuojantiems 
Lietuvos valstybinėse aukštosiose mokyk
lose, atsižvelgus į jų studijų rezultatus ir 
materialinę padėtį <

Paramą žadama suteikti ir Lietuvos 

nui Basanavičiui. Nuo pat pasirašymo mo
mento Akto originalas nebuvo paviešintas. 
Spaudoje apie jo egzistavimą pirmą kartą 
buvo užsiminta 1933 metais. Tuo tarpu 
Akto dublikatas liko Tarybos kanceliari
nėse bylose ir buvo skirtas naudoti kasdie
niniame darbe.

Akto dublikatas Lietuvos Tarybos sek
retoriate buvo saugomas iki 1918 m. 
lapkričio 25 d., kai jį kartu su Tarybos 
posėdžių protokolais pasiėmė P.Klimas, 
kuris rengė dokumentus publikuoti. Pas jį 
dublikatas išbuvo iki 1925 m. vasario 18 
d., kol buvo perduotas Prezidento kance
liarijos archyvui Kaune. Šiame archyve jis 
buvo saugomas iki lemtingosios Lietuvai 
1940 m. birželio 15 d. Tolesnis Akto dubli
kato likimas nežinomas.

1928 ir 1933 metais buvo pagamintos 
dar dvi Vasario 16-osios akto dublikato 
faksimilės.

Vasario 16-osios akto originalas buvo 
patikėtas J.Basanavičiui. Manoma, kad jis 
galėjo pamiršti, kur padėjo dokumentą, 
nors jo rašyti dokumentai, dienoraščiai 
liudija, kad gydytojas viską kruopščiai 
užsirašydavo. J. Basanavičiaus knygos ir 
rankraščiai būtent ir yra saugomi Lietuvių 
literatūros ir tautosakos institute Vilniuje. 
Tačiau jie ne kartą tikrinti, bet Aktas ne
buvo rastas. □

Šarkinas.
Finansų ministerijos ekspertė Dzintra 

Sakevičienė Klaipėdos pramonininkus 
informavo, kad balandį, kai bus vertinamas 
Lietuvos atitikimas Maastrichto kriteri
jams. infliacijos lygis Lietuvoje sieks 2.6% 
ir neviršys leistinos ribos.

Jei pasitvirtintų skeptikų prognozės ir 
Lietuva neįvestų euro, tiek G.Nausėda, tiek 
R.Šarkinas teigė, kad jokia tragedija dėl to 
neįvyktų.

račiau, anot jų, 2007-ųjų pradžia yra 
pats palankiausias metas Lietuvai įsijung
ti į euro zoną. Vėliau tai padaryti esą bus 
labai sunku - smarkiau pasijus pabrangusių 
dujų įtaka infliacijai, koją kištų ir ateityje 
neišvengiamai brangsianti elektros energija.

mikos rinkinys: puodai, ąsočiai, dubenys, 
skulptūrėlės, moliniai švilpukai.

Į parodą pateko ir dalis iš gausaus mu
ziejuje saugomo spalvingų verbų rinkinio, 
taip pat viena gyvybingiausių tautodailės 
meno šakų - velykiniai margučiai Šiuolai
kinės liaudies tekstilės rinkinį muziejaus 
saugyklose sudaro per 221X) vienetų tauto
dailininkų išaustų juostų, tautinių kostiu
mų, staltiesių, servetėlių, skarelių, šalių, 
rankšluosčių, lovatiesių, kilimų. Ornamen
tų įvairumu žavi margaraštės megztos 
pirštinės.

Atskira turtinga tautodailės dalis-vaiz
duojamoji dailė. Lietuvos dailės muziejuje 
saugomas didžiausias Lietuvoje šiuolai
kinės liaudies skulptūros, tapybos, grafi
kos ir karpinių rinkinys - iš viso per 2000 
kūrinių. □ 

mokytojams, dėstytojams, kultūros ir me
no darbuotojams, išvykstantiems į užsie
nio šalis dirbti lietuvių švietimo, kultūros 
įstaigose, aukštųjų mokyklų lituanistikos 
ar baltistikos centruose ir lietuvių ben
druomenėse. Be to, bus skiriamos išmo
kos kelionės draudimo, vizų gavimo ir 
kelionės išlaidoms padengti.

Lietuvos Švietimo ir mokslo ministe
rija patvirtins pašalpų lietuvių kilmės 
užsieniečiams mokėjimo bei atsiskaitymo 
tvarką. □
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Bendruomenės baruose
Woollondilly apylinkė

Nors ši savivaldybė yra visai arti 
Sydnėjaus, tačiau gali būti, kad daugeliui 
lietuvių ta vietovė yra mažai, ar visiškai 
nepažįstama. Apylinkė gausi tvenkiniais, 
nes šios savivaldybės ribose “pilna už
tvankų”, aprūpinančių vandeniu ne tik 
patįSydnėjų, bet ir kitus miestus, mieste
lius, bei gyvenvietes. Savivaldybė įsikū
rusi Picton miestelyje. Tagi, Picton yra kaip 
ir tos teritorijos centras. Įvažiuojant ne 
vienam patraukia dėmesį lenta su užrašu 
“RURAL LIVING”. Garsios šios apylin
kės ne tik Warragambos tvenkiniu, bet ir 
ūkininkais, kurie didžiuojasi savo orga
niškai auginamomis daržovėmis, pieno 
produktais, vaisiais, medumi ir panašiai. 
Išėjęs pasivaikščioti, neretai pamatysi 
praeivius, pasipuošusius gintaro dirbiniais.

Yra čia ir lietuvių, ir latvių, ir estų kil
mės gyventojų. Išsikalbėjus daug sužinai 
apie jų tėvų pasakotus pergyvenimus. 
Vienas giriasi, kad tėvas buvo “iš ten”, o 
kitas pasakoja, kad jo tėvas irgi pavardę 
turėjęs panašią, dar kitas apie keistus se
nelių papročius. Bet visus juos vienija ben
dri šiurpūs prisiminimai apie komunis
tinius laikus.

Tačiau estų jau taip lengvai nepaimsi. 
Jie tvirtai įsitaisę. Jie kūrėsi nuo senų lai
kų. 1 derlinga apylinkės žemė sutraukė ne 
vieną estą ūkininką Nors mes didžiuoja
mės Engadine Lietuvių Sodyba, estai mus 
toli gražu pralenkia ne tik skaičiumi, bet ir 
plotu savo “pensionato”. Jie ir gatve, pa
vadinta Estijos vardu, didžiuojasi. Prie 
kelio stovi mažutė estų bažnytėlė. Iš iš
vaizdos matosi, kad daugelį metų ji čia 
stovi ir daug ko yra regėjusi.

Apylinkių gyventojai brangina ir saugo 
savo istorinę praeitį, kas atsispindi vie
tiniame muziejuje. Galima iš jų išgirsti 
nemažai jdomių istorijų. įdomi ir pa- 
mokantiyra ir jų gyvenimo filosofija, turin
ti daug išminties, ir yra gera pamoka vi
siems, ypač jaunimui. Pirmą kartą mu
ziejuje teko būti švenčiant draugų gim
tadienį, kuriame pagrindinis dalykas buvo 
Įdomus skrybėlių konkursas.

Šį kartą mūsiĮ apsilankymo muziejuje 
tkslas buvo pamatyti ten esančią estų 
parodą.. Pasirodo nereikia daug vietos, kad 
įdomiai perduotum žiūrovui tai, apie ką 
norima pasakyti. Parodoje atsispindi estų 
gyvenimas nuo pat įsikūrimo pradžios. Jų 
liaudies dirbiniai, tautiniai motyvai, me
nas. mitologija ir t.t.

Paroda verta dėmesio, susimąstymo ir 
aplankymo, ypač tiems, kuriems dar 
neišdilo iš atminties pirmieji gyvenimo 
epizodai šiame krašte. O gal atsirastų noras 
pabandyti įrengti ir lietuvių kampelį Bo- 
negilloje, kad liktų ir mūsų pėdsakai, įmin
ti šiame krašte. Kad ji primintų lietuvius, 
kurie taip pat įnešė dalelę savo kultūros į 
šį kraštą. Ypač verta pamatyti gerai 
surežisuotą videojuostą (jos sukūrimo da
lį išlaidų padengė Australijos vyriausybė), 
kurioje atsispindi Estija, rusų okupacija, 
karas, vokiečių okupacija, nišų okupacija 
ir trėmimai, stovyklos Vokietijoje, kelionė 
ir kūrimasis Australijoje.

Ši paroda yra atidaryta savaitgaliais ir 
šventadieniais nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. 
vakaro. Adresas: Wollondilly Heritage 
Centre. Edward Street, The Oaks.

Algis Bučinskas

Sveikiname Aurorų Andruškų, Australijos Die
nos proga apdovanotą Public Service Medaliu.

Mes džiaugiamės jos pasiekimais ir linkime sėkmingos ateities pro
fesiniuose darbuose.

Canberros Lietuvių Bendruomenės
Sąjungos Vaidyba

Sveikinu mielą draugą
80-to gimtadienio proga.

Linkiu Jam geros sveikatos, dar daug prasmingų metų, 
vis puoselėti žemaitišką charakterį ir toliau likti aktyviu 
Bendruomenės nariu.

Liudas Budzinauskas ir šeima

lyrikas vynioja valandas, dienas, melus į kamuolį - GYVENIMĄ. Greitai, 
labai greitai didėja kamuolys.. ..

Kiekviena jo gija - sunkūs ieškojimai netekimai, praradimai, viltys, svajonės, 
o tarp kasdieninių rūpesčių-šviesios ir gražios šventės.

Gerbiamas Bičiuli Kazimierai Butkau,
tebūna Jūsų Gyvenimo kamuolio gijos saulėtos, šviesios. Tegul niekada 

nepristinga žvalumo, nuotaikos, optimizmo, energijos ir stiprybės.
Garbingo Jubiliejaus proga priimkite mokytojų, vadovų, aptarnaujančio 

personalo, moksleivių, studentų ir jų tėvelių nuoširdžią padėką už Jūsų dėmesį, 
draugiškumą, nuolatine paramą.

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos bendruomenė

Some of the world’s nicest joys are its most special people and YOU are 
definitely one of them. Take care of that special person...

Remember that you are someone who is thought of - with friendship and with 
Love. Collin McCarty

Happy Birthday! With utmost thanks.
The members of the Šiauliai English Teachers’ Association

Baigę mokyklą mes ne vieni!
Kol mokaisi mokykloje, gali būti tik

ras, kad tavimi pasirūpins. Tu visada gausi 
atsakymus į iškilusius klausimus, visada 
sulauksi patarimo, kartais tau dar net 
nespėjus jo paprašyti. Mokykla rūpinasi ne 
tik tuo. kad įgytume tinkamą išsilavinimą, 
bet ir paruošia mus tolimesniam gyve
nimui. kuris laukia tik užvėrus 12-tos kla
sės duris. Tuomet už nugaros jau nebesto
vi mokytojai, klasės draugai, nebesaugo 
tvirtos mokyklos sienos. Lieki vienas kaip 
kapitonas, vedantis savo laivą pirmyn 
audringoje gyvenimo jūroje.

Mes palikome saugų mokyklos pasau
lį beveik prieš metus ir jau „savo kailiu“ 
pajutome, kad dabar turime patys ginti 
tiesą, nes niekas kitas to nebepadarys. Ir 
nors mokykla jau nebegali kovoti už mus. 
tačiau gali paremti baigusius mokinius, kad 
jiems būtų lengviau kovoti už save, savo 
svajones ir tikslus.

Mes didžiuojamės, jog mokėmės Šiau
lių Juliaus Janonio gimnazijoje. Bendra
darbiaudama su Lietuvos išeiviais, ji rado 
ypatingų žmonių, tapusių artimais mokyk
los draugais ir rėmėjais. Šiais metais jų būrį 
papildė nauji gimnazijos draugai - Canbcr- 
ros Lietuvių Bendruomenės Sąjunga.

Pirmieji lietuviai, atvykę į Canbcrrą 
1948 m., iškart sudarė bendruomenės 
valdybą, vadovaujamą .[.Žilinsko, ir pradėjo 
aktyvią veiklą: rengė tradicinius minėji
mus. protestavo prieš sovietinę Lietuvos 
okupaciją, organizavo demonstracijas, 
rengė Australijos Lietuvių Dienas. 1963 m. 
Canberros lietuviai piurė Klubą, kurio

nariai rūpinosi kultūriniu gyvenimu: veikė 
sporto klubas, choras „Aušra“, tautinių 
šokių grupės, vietinė radijo stotis. Klubas 
1999 m. buvo likviduotas, tačiau bendruo
menės nariai išliko aktyvūs, toliau rengia 
minėjimus, organizuoja kultūrinius ren
ginius. Canberros I .ietuvių Bendruomenės 
Sąjunga puoselėja tautiškus tikslus ir 
finansiškai remia jų įgyvendinimą ne tik 
Australijoje, bet ir Lietuvoje.

Vienas šių gražių tikslų yra remti 
moksleivius, baigusius .[.Janonio gimnaziją 
irstudijuojančius aukštosiose mokyklose. 
Šiais metais bendruomenė nusprendė 
skirti dvi ketverių metų kasmetines sti
pendijas. kurios padengtų dalį studentų 
išlaidų transportui, mokymosi priemo
nėms, mokesčiams už mokslą bei kitoms 
su studijomis susijusioms reikmėms.

Nuoširdžiai dėkojame Canberros Lie
tuvių Bendruomenės Sąjungai ir jos pir
mininkui V. Martišiui už paramą, dėmesį, 
už skatinimą kovoti dėl savo svajonių ir 
siekti kokybiško aukštojo išsilavinimo. 
Taip pat esame labai dėkingos J.Janonio 
gimnazijos mokytojams ir p. Isolde Po- 
žėlaitci-Davis AM, kuri rūpinasi, kad ry
šiai su Australijos lietuviais ne tik ne
nutrūktų, bet ir toliau plėtotųsi šiltas bei 
malonus bendradarbiavimas.

Jūsų palaikymas ir įvertinimas leidžia 
mums pasijusti stipresnėms ir skatina la
biau tikėti savimi, nes Jūs tikite mumis. 
AČIŪ!!!

Stipendininkės Daiva Montrirnaitė 
ir Sigita Klimavičiūtė

Nepriklausomybės Šventė Gold Coast

Auksinės Pakrantės lietuviai atšventė Nepriklausomybės Dieną susirinkę į pikniką 
Cascade Gardens. Minėjimas įvyko trečiadienį, vasario 15 dieną.Ta proga buvo sureng
ta parodėlė, kurioje buvo išdėstyti Lietuvos pašto ženklai ir kitokie Lietuvą primenan
tys dalykai. Buvo ir nuotraukų iš Gold Coast lietuvių gyvenimo - nuo pat 1990 metų.

Nuotrauką ir trumpą aprašymą atsiuntė Joan Songaila, sekretorė

Išeivijos plakatų ir fotografijų paroda
Vasario 15 dieną Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centre, Gedimino pr. 64 

atidaryta išeivijos plakatų, kviečiančių minėti Vasario 16-ąją paroda. Pirmasis jų mini 11- 
ąsias Nepriklausomybės paskelbimo metines ir yra išspausdintas 1929 m Plakatai kviečia 
(Vasario 16-osios minėjimus Čikagoje, Bostone ir Niujorke. Parodą vaizdingai papildo 
prieškario ir pokario JAV lietuvių susibūrimų bei iškilmių įvairių švenčių proga nuo
traukos. Iš jų matome, kaip gausiai burdavosi tautiečiai pagerbdami Prezidentą Antaną 
Smetoną, kiek daug jų dalyvavo Amerikos lietuvių ekonomistų suvažiavime kitomis, 
kartais nenustatytomis progomis. (LGITIC inf.)

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

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

(Po pietų laikraštis perduodamas spaustuvei)
Deadline for ads - Mondays 10 a.m.
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Lietuva iš arti
Koks šių dienų jaunas lietuvis?

Jaunas lietuvis - šiek tiek religingas, 
apie gyvenimą svetur svajojantis egoistas. 
Tokį šiandieninės Lietuvos jauno žmogaus 
portretą išryškino reprezentatyvus jauni
mo nuomonių, pažiūrų, vertybių tyrimas.

Valstybinės jaunimo reikalų tarybos 
užsakymu atlikta apklausa parodė, jog 14- 
29 metų amžiaus žmonės santūriai vertina 
pokyčius Lietuvoje. Kad situacija gerėja 
mano tik 37% apklaustųjų. Trečdalis šiuo 
klausimu neturi ką pasakyti, likusiųjų įsi
tikinimu, gyvenimas Lietuvoje geresnis.

Prieš savaitę tyrimą pristatęs bendrovės 
„Spinter tyrimai“ direktorius Ignas Zokas 
atkreipė dėmesį į tai, kad žymiai blogiau 
situaciją šalyje vertina kaimo jaunimas. 
„Matyt, gyvenimo kokybės ir galimybių 
skirtumai dar labai akivaizdūs“, - komen
tavo sociologas.

Apklausos duomenimis, 80% jaunų 
žmonių laimingi, tačiau trys ketvirtadaliai 
vis viena teigia norintys išvykti į užsienį.

Migracines nuostatas veikia ir tai, kad 
jaunimas labiausiai nepatenkintas savo 
materialine padėtimi. Manančių, kad pi
nigai ypač svarbūs jų laimei, per penkerius 
metus padaugėjo nuo 9.7% iki 12.2%.

„Šiame tyrime nebandėme skaičiuoti, 
kiek žmonių išvyks. Kad tokių žmonių 
procentas didelis - daug kartų minėtas 
faktas, kurį patvirtino ir šis tyrimas. Mums 
rūpėjo pabandyti išsiaiškinti, dėl kokių 
priežasčių trys ketvirtadaliai 14-29 metų 
amžiaus jaunimo nori palikti Lietuvą“, - 
sakė L Zokas.

Apklausa parodė, jog daugumą norin
čių emigruoti svetur vilioja didesnis už
darbis. Penktadalis į kitas šalis norėtų 
išvažiuoti pasisemti patirties, vakarietiškų 
vertybių, susipažinti su nauja kultūra.

„Mano manymu, tai pakankamai pozi
tyvus dalykas. Jei žmonės išvažiuoja ir 
grįžta platesnio mąstymo, visuomenė lai
mi. Tačiau nerimą kelia tai, kad 15% jau
nimo „stumiami“ iš šalies - nemato čia 
jokių darbo perspektyvų“, - pažymėjo ty
rimų vadovas. Vis dėlto, jo prognozėmis, 
gąsdinantys norinčių emigruoti skaičiai 
didžiąja dalimi taip ir liks skaičiais. Tyri
mo duomenimis, kuo vyresni žmonės, tuo 
daugiau radusių vietą gyvenime ir svetur 
norinčių vykti tik trumpam - pasitobulin
ti, pasisemtikitokios gyvenimo patirties.

2005 metų gruodį atlikto tyrimo duo
menimis, per pastaruosius 5 metus padidė
jo savo verslu užsiimančio jaunimo dalis, 
daugiau pasitikinčių savo jėgomis. Palygin
ti su 2000 metais, beveik dvigubai dau
giau žmonių visiškai patenkintų savo dar
bu. Tai rodo, kad jaunimas vis sėkmin
giau prisitaiko šiandieninėje darbo rinkoje.

Ankstesnių apklausų ir dabartinio ty
rimo palyginimai rodo nuolat augantį jau
nimo palankumą šeimos institucijai. Per 
pastaruosius penkerius metus taip pat 
padaugėjo manančiųjų, kad didžiausią

“Vilnius Monthly” tapo “Lithuania Today
Pradedant nuo pirmojo 2006m. nume

rio bendrovės “AAA Media” leidžiamas 
tarptautinis žurnalas „Vilnius Monthly“ 
keičia savo pavadinimą į „Lithuania 
Today“. Per pirmus savo gyvavimo metus 
žurnalas „Vilnius Monthly“, dabar jau 
„Lithuania Today“, tapo pirmaujančiu tarp
tautiniu žurnalu Lietuvoje.

„Vardo pakeitimą nulėmė siekis pri
statyti ne tik sostinę, bet plačiau ir visą 
Lietuvą. Taip pat nuolat gaudavome pa
siūlymų iš daugelio mūsų skaitytojų tarp 
kurių yra žinomų politikų, diplomatų vers
lininkų, kultūros atstovų, savo pageida
vimus pateikė ir tos institucijos, kurios
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įtaką jų laimei turi laisvalaikis ir draugai.
Paklausti, kas labiau riboja laisvalai

kio pasirinkimą, 51% respondentų teigė, 
kad pinigai, beveik 40% - laiko stygius. 
Pinigų dažniau trūko kaimo, laiko - mies
to jaunimui.

„Be laisvalaikio, šeimos, labiausiai 
didėjo religijos įtaka. Nors dauguma jau
nuolių į bažnyčią teigė nueinantys tik 
kartą ar du per metus, tarp svarbiausių 
gyvenime dalykų religiją minėjo beveik 
pusė apklaustųjų.

Valstybinės jaunimo reikalų tarybos 
sekretoriaus Juozo Meldžiuko nuomone, 
tam įtakos galėjo turėti aktyvus Bažny
čios darbas su jaunimu ir galbūt „tam tikri 
procesai, sietini su vertybių atgimimu“.

Vis dėlto, kiti tyrimo duomenys to ne
patvirtina. Pavyzdžiui, meilė kaip pagrin
dinė vertybė prieš penkerius metus buvo 
svarbiausia beveik 55% respondentų, pa
skutiniame tyrime tokių jaunuolių buvo 10% 
mažiau. Meilę kaip svarbiausią vertybę 
dažniau įvardijo moterys, vyresni nei 19 
metų amžiaus žmonės, turintys aukštąjį 
išsilavinimą ir kaimo jaunimas. Miestiečiai 
dažniau minėjo prestižą ir pripažinimą.

Teigiančiųjų, kad jiems svarbūs pasta
rieji dalykai, o ypač - valdžia, per pasta
ruosius penkerius metus pastebimai pa
daugėjo. Anot, „Spinter tyrimų“ vadovo, tai 
rodo, jog daugėja norinčių save realizuoti 
visuomeniniame gyvenime, būti pripažin
tais ir, ko gero, valdyti. „Kita vertus, per 
drąsu būti; sakyti, kad atsirado didesnis 
prestižo ir reikšmės poreikis. Gali būti, kad 
žmonės tiesiog nebijojo to deklaruoti, nes 
reprezentuotis, pateikti, „parduoti“ save yra 
mokomi jau mokyklos suole“, - sakė jis.

14-29 metų žmonės vis tolerantiškesni 
seksualinėms mažumoms, priklausomiems 
nuo narkotikų, alkoholio, naujiems reli
giniams judėjimams. Tačiau neramina ke
lis kartus sumažėjęs norinčių padėti ki
tiems respondentų skaičius.

2000-aisiais nuostatą padėti kitiems 
vertybių skalėje minėjo 10% apklaustųjų, 
po penkerių metų - tik 1.5% šios amžiaus 
grupės žmonių.

„Dažnai teigiama, kad jaunimas išgyve
na vertybinę ar moralinę krizę, tačiau ben
dri tyrimo duomenys rodo, jog šioje srityje 
didelės krizės nėra“, - sakė L Zokas.

Valstybinės jaunimo reikalų tarybos už
sakyti Jaunimo situacijos tyrimai atlieka
mi kasmet. Jais siekiama išsiaiškinti jau
nimo problemas, aktyvumą visuomenėje, 
jaunų žmonių vertybines orientacijas ir 
nuostatas, bandoma įvertinti bendrą šalies 
situaciją, valstybinių programų jaunimui 
efektyvumą.

Anketinėje apklausoje dalyvavo 1142 
žmonės. Jaunimo reikalų tarybos duome
nimis, šiuo metu Lie tuvoje yra per 805,000 
14-29 metų amžiaus jaunimo.

Ieva Urbonaitė, DELFI

v
naudojasi mūsų žurnalu pristatydamos 
Lietuvą čia ir užsienyje. Tai mus paskatino 
pakeisti savo pavadinimą. Svarbus veiksnys 
buvo tai, kad ir kiti Lietuvos miestai noriai 
bendradarbiauja su visai Lietuvai skirtu 
žurnalu ir džiaugiasi, galėdami būti pri
statyti tarptautiniame žurnale „Lithuania 
Today“, teigia žurnalą leidžiančios bendro
vės “AAA Media” gen. direktorius Alman
tas Gliožeris.10,000 egz. tiražu leidžiamą 
žurnalą skaito ne tik Lietuvoje, bet ir daug 
esamų ir potencialių investuotojų visame 
pasaulyje, verslininkų bei ambasadų atsto
vų. Užsienio reikalų ministerija siunčia 
žurnalą LR diplomatinėms misijoms ir am
basadoms visame pasaulyje. □

Kaip malonu...
Isolda Požclaitė - Davis AM

Literatūra
Ar žinojote, 

kadjau 30 lietuviš
kos prozos ir poe
zijos rinkinių ir 
apie 215 knygų yra 
išversta į 29-nias 
kalbas? O svetim
taučių literatūri
niuose žurnaluose 
yra dar daugiau 
įvairių straipsnių ir poezijos vertimų. Pa
gal skaičių pirmą ir antrą vietą užima ver
timai į vokiečių ir anglų kalbas. O mažiau
siai-tik 4 knygos-į japonų kalbą. Be aukš
čiau paminėtų kalbų, yra vertimų j lenkų, 
rusų, latvių, prancūzų, švedų, estų, ispanų, 
italų ir vengrų kalbas. Lietuvoje daugiau
siai išversta: Jurgos Ivanauskaitės, Sigito 
Gedos, Romualdo Granausko, Justino Mar
cinkevičiaus ir Marcelijaus Martinaičio 
knygų. O išeivijoje: Tomo Venclovos, Ic- 
hoko Mero, Sauliaus Tomo Kondroto, Gri
gorijaus Kanovičiaus ir Jono Meko kūrinių.

Baletas
Jurijus Smoriginas, pasižymėjęs cho

reografas operos ir baleto spektakliuose, o 
dabar jau einąs baletmeisterio pareigas, 
pastatė šiuolaikinį baletą - spektaklį 
“Sulamita” pagal SenąjįTestamentą. Bale
tas buvo skirtas jo 30-ties metų kūrybinio 
jubiliejaus pagerbimui, o ir drauge, gabu
sis choreografas jį dedikavo Lietuvos baleto 
80-mečiui.

Muzika
7Md radau žinutę, kad netekome eu

ropinio lygio dirigento Jono Aleksos. Šių 
metų sausio 27 dieną jam būtų sukakę 67 
metai. Dirigentas studijavo muziką Vie
noje. Jis pasirinkdavo diriguoti didžią
sias repertuaro operas, kaip “Don Carlo”, 
“Madame Butterfly”, “Don Žuaną” ir kitas. 
Dirigentas buvo taip pagarsėjęs, kad ga
lėjo pats telkti atlikėjus ir rinktis režisie
rius, kurie, jo nuomone, geriausiai tiko pa
statymui. “Jo dėka “Aidą” režisavo Jonas 
Jurašas.” (Jonas Jurašas ir jo žmona buvo 
patekę į komunistų nemalonę ir turėjo 
pasitraukti iš Lietuvos. Pagarsėjo pasta
tymais JAV. L Davis).

“2006 m. sausio 11 <1. Japonijos ne

Lietuvos gyventojai mėgsta pranašystes
Nors Lietuva yra ir katalikiška, ir pakan

kamai išsilavinusi šalis, čia klesti astrolo
gų ir įvairių ateities spėjikų verslas - nere
tam piliečiui, nepradėjusiam ryto be ho
roskopo, diena atrodo iš anksto sugadinta. 
Tuo tarpu ir psichologai, ir mokslininkai 
teigia, kad horoskopais, kurie neturi jokio 
mokslinio pagrindo, labiausiai tiki aiškios 
pasaulėžiūros neturintys asmenys.

“Jeigu mes gyvenome visuomenėje, ku
rioje visi buvo ateistai, bet katalikai, tai da
bar gyvename visuomenėje, kurioje visi 
yrakatalikai, bet netikintys. Todėlžmogus, 
kuris neturi tvirtos ir aiškios pasaulėžiū
ros, atsiduria tarsi pilkoje zonoje, ir jam 
didelę įtaką daro šamanai, pranašautojai ir 
kitokie šarlatanai”, -šitaip horoskopų po
puliarumo priežastis aiškino psichologas, 
Mykolo Romelio universiteto docentas 
Gediminas Navaitis.

Anot jo, jei žmonės būtų tvirtai tikin
tys arba tvirti ateistai, jie nesivadovautų 
horoskopais. “Jeigu žmogus tvirtai tikėtų į 
Dievą, būtų tvirto tikėjimo katalikas arba 
kokio kito tikėjimo žmogus, jis neieškotų 
pagalbos ir sprendimų už Bažnyčios ribų. 
O jeigu jis būtų tvirtas ateistas, materialis
tas, jis juo labiau nesietų savo gyvenimo su 
neaiškiomis pranašystėmis”, - dėstė jis.

G.Navaitis siūlo žmonėms, kurie labai 

paprastasis ir įgaliotasis ambasadorius 
Lietuvai Gotaro Ogawa ir Lietuvos Res
publikos užsienio reikalų ministerijos 
valstybės sekretorius Algimantas Rinkū- 
nas apsikeitė notomis dėl negrąžintinos 
paskolos skyrimo Lietuvos valstybiniam 
simfoniniam orkestrui 1.08 miljonų litų 
sumoje. Už šiuos pinigus orkestras įsigis 
aukščiausės klasės klavišinių, pučiamųjų ir 
mušamųjų muzikinių instrumentų “. Tai 
jau antroji tokia paskola. Ji buvo suteikta 
2005 metais Lietuvos dailės muziejui. 
752,861 litų vertės negrąžintina paskola 
teko Nacionalinės dailės galerijos au
diovizualinės technikos bazei sukurti.

Teatras
Režisieriui Eimuntui Nekrošiui buvo 

įteikta Johann Gottfried Herder (1744- 
1803) premija 2005 metais Vienoje. “Gar
bingą tarptautinį apdovanojimą Lietuvos 
teatro menininkui įteikė Vienos Universi
teto rektorius Georg Winckler.” Savo 
kalboje rektorius pabrėžė “nepakartojamą 
režisieriaus darbų estetiką, metaforiškumą 
ir fenomcnalumą.” (fenomenalumas - 
nepaprastas, ypatingai geras.. .I.D.)

Prancūzų kultūros centras Vilniuje ir 
OKT/Vilniaus miesto teatras kvietė susi
domėjusius j naujausių prancūzų pjesių 
skaitymus ir siūlė susipažinti su šiuolai
kinių dramaturgų kūryba sausio 18 dieną. 
Įdomu pastebėti, kad tai jau antrasis toks 
kultūrinis renginys. Šį kartą aktoriai Jo
lanta Dapkūnaitė ir Darius Gumauskas 
skaitė ištraukas iš Matei Visnieco kūrinio, 
išversto iš prancūzų kalbos. Matei Visnieco 
yra rumunas, kuris patyrė cenzūros perse
kiojimus savame krašte ir nuo 1987 m gy
vena Prancūzijoje. Visnieco pasekė rumu
nų dramaturgo Eugene Ionesco pavyzdžiu.

Menų spaustuvė tęsia savo projektą 
“Dramaturgų kalvė”. 2006.01.15 režisieius 
Balys Latėnas pristatė jauno dramaturgo 
Tado Vidmanto trilogiją “Kampuoti afo
rizmai su kaspinais” (aforizmai, kiek su
prantu,yra trumpi,vaizdingi minčių posa
kiai. I.D.) Įdomu būtų pamatyti, ką tie 
“kaspinai” vaizduoja? Gal pasekmes 
išplaukiančias iš posakių?

Žurnalistika
Aštuntoji Stasio Lozoraičio premija 

“Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą” 
(įsteigta 1998 m., skiriama už žurnalistinę 
veiklą). “ Aštuntoji laureatė - žurnalistė 
Liudvika Pociūnienė. Jai premija skirta 
už televizijos laidų ciklą “ Laiko ženklai.” 

mėgsta horoskopus, perskaityti ne šios die
nos, o praėjusios savaitės horoskopus ir 
pažiūrėti, ar jie netinka. “Jie lygiai taip pat 
puikiai tiks ir šiai dienai”, - sako jis. Psicho
logas juokavo, kad pats galėtų sudaryti 
horoskopą, kuris tiktų visiems. Pvz: “Gali
mos įvairios ir reikšmingos permainos, ku
rių esmės, galbūt, šiandien jūs ir nepastebi
te. Artima savaitė yra nepaprastai sėkminga 
investicijoms, saugokitės piktavalių ir sukčių. 
(Jeigu investuosite ir pasiseks, prisiminsite 
puikųjų horoskopą. O jeigu jus apsuks, vėlgi 
prisiminsite, kad buvote įspėti saugotis suk
čių). Antroje dienos pusėje būsite pavargęs, 
nepamirškite rūpintis savo sveikata ir poil
siu. Būkite atidesni draugams ir artimie
siems. Jūs turite slaptą priešą, kuris galvo
ja, kaip jums pakenkti”, - ironizavo jis.

Pernai du Lietuvos fizikai- profesorius 
Kazimieras Pyragas ir profesorius Vytautas 
Straižys žiniasklaidoje paskelbė laišką, ku
riame įrodinėjo astrologijos antimoksliš- 
kumą. jie taip pat teigė, kad žmonės tiki 
tuo, kuo nori tikėtu

“Dažniausiai pateikiamos bendro po
būdžio astrologinės pranašystės, tad jomis 
tikintis dažniausiai randa sau šiek tiek tin
kantį grūdą. Tai, kas netinka ar nepasitvir
tina, greit užmirštama. Tai, kas atsitiktinai
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Iš Redakcijos pašto
Vasario Šešioliktosios akistatoje

Iš praeities tavo sūnūs te stiprybės semias...
Kun. Kazimieras Ambrasas, 

Kaunas

...Kauno Prezidentūros sodelyje snygu- 
riuoja. Takeliu žygiuoju prie stovinčio ato
kiau nuo tvoros pastato. Dešinėje statula: 
patogiai ant plataus sūduvietiško suolo sėdi 
iš Selemos Būdos kaimo kilęs Lietuvos Pre
zidentas Kazys Grinius, kurio palaikai su 
paminklu nūnai atgabenti prie Kauno- 
Marijampolės plento į gimtąjį kraštą - į tą 
vietą, kuršiandien ošia maumedynas, andai 
Sasnavos valsčiuje buvo vadinamas Mond- 
žynu... Žengiu takeliu toliau. Priešais čia 
pat-ganėtinaipatvarkytas dviaukštis na
mas dabar stovi tuščias. Dabartinis Prezi
dentas dėl lėšų stygiaus ar kitų priežasčių 
čionai nesirodo, o Vyriausybė niekaip ne
gali nuspręsti - padaryti čionai muziejų, 
leisti prezidentui per savaitę kartą kitą at
važiuoti čionai ir priiminėti žmones, pada
ryti reprezentacini būstą svečiams ar skirti 
kokiam kitam tikslui. Kolei nieko nenu- 
sprendžiama, Prezidentūra stovi tuščia. Net 
ant koto jokios vėliavos neplevėsuoja. O 
priešais namus kiemelyje rimtai stovi su 
cilindru ant galvos Antano Smetonos sta
tula. Tolėliau - antrasis Lietuvos Preziden
tas. be kepurės, viena ranka tvirtai įsirėmęs 
į šoną. Pro praskleistą švarko skverną ma
tyti surdutas. Jis kita ranka atsirėmęs į laz
dą, įsmeigęs žvilgsnį į tolį, tarsi apžiūrjs 
pasėlius agronomas. Tačiau jis ne vienže- 
mės ūkiu domėjosi, bet ir įvairiais visuo
menės reikalais. Aleksandras Stulginskis 
po ką tik buvusio minėjimo nūnai ap- 
dėliotas gėlėmis. Ką apie jį žinau?

Gimęs 1885 m. gausioje smulkiųjų kai
mo nuomininkų šeimoje, nes tėvai, anks
čiau dvanj kumečiai, vyresniųjų savo vaikų, 
išvykusių Amerikon, padedami, nuomavo 
nedidelį ūkį. Šiandien -120 metų, kai Ku- 
talių kaime, Kaltinėnų valsčiuje, Tauragės 
apskrityje gimė Aleksandras Stulginskis.

Baigęs pradžios mokyklą, Liepojos 
gimnaziją. Aleksandras mokėsi Žemaičių 
Kunigų Seminarijoje Kaune (matai, ne tik 
A.Smetona buvo įstojęs j kunigų seminariją, 
bet ir šis Prezidentas teologijos gerokai 
puostęsl). Tačiau ją baigęs, kunigystės šven
timus prašė atidėti. Austrijoje gilindamasis 
į teologiją ir filosofiją, toliau I la 11c Uni
versitete baigė agronomiją irpradėjodirbti 
Trakų rajone agronomu. Aleksandras ne tik 
domėjosi, bet ir pats nemaža rašė apie že
mės ūkį, redagavo „Vienybės“ priedą 
„Viensėdį“. Vokiečiams užėmus I .ietuvą, 
persikėlė gyventi Vilniun, kur įsijungė į 
visuomeninę ir kultūrinę veiklą, organizavo 
pedagoginius kursus ir jiems vadovavo - 
rengė pradžios mokyklų mokytojus, pra
dėjo leisti žemdirbiams laikraštį „Ūki
ninką“ ir ūkininkams kalendorių.

Stulginskis aktyviai dalyvavo Vilniaus 
lietuvių politiniame gyvenime: buvo vienas 
iš Demokratų partijos steigėjų ir 1917 m. 
išrinktas tos partijos centro komiteto 
pirmininku, raštu kreipėsi į JAV prezidentą 
W. Wilsoną dėl Rusijos pavergtų tautų 
likimo, dalyvavo Vilniaus lietuvių konfe
rencijoje. buvo išrinktas į Tautos, vėliau 
Valstybės Tarybą, pasirašė Nepriklausomy
bės aktą, aktyviai dalyvavo visuose Tarybos 
darbuose, vadovavo Lietuvos t Jkininkų S- 
gai. M.SIeževičiaus kabinete buvo ministras 
be portfelio. Pr. Dovydaičio kabinete buvo 
min. pirm, pavaduotojas, vidaus reikalų, 
paskui -žemės ūkio ir valstybės turtų mi
nistras ir vienas iš Ūkio bankų steigėjas. 
1920 išrinktas Steigiamojo Seimo pirmi
ninku ir netrukus 35 metų amžiaus pasidarė 
Prezidentu ir po dvejų metų antrąsyk per
rinktas iki 1926 m., kai pareigas perdavė 
K. Griniui, dar pabuvo Skautų brolijos šefu.

Kun. Kazimieras Ambrasas.

Atviras laiškas Lietuvos piliečiams, 
gyvenantiems užsienyje

Mieli lietuviai.
Kreipiamės į Jus, nes tikime, kad daugeliui iš Jūsų ne vis vien, kas vyksta I .ietuvoje. 

Tikriausiai sekate naujienas, gaunate informacijos Iš giminaičių ir draugų ar patys karts 
nuo karto grįžtate į gimtinę. Ar viskas Jums čia patinka? Turbūt - ne, kitaip juk 
gyventumėte, dirbtumėte ir kurtumėte Lietuvoje.

Kreipiamės į Jus. nes tikime, kad planuojate čia sugrįžti ir kviečiame prisijungti ku
riant kitokią Lietuvą.

Mes siekiame suburti aktyvius ir kūrybingus Lietuvos piliečius visame pasaulyje, 
kantriai ir atkakliai pasiryžusius keisti mūsų visų gyvenimą. Teisinga Lietuva, išsilavinusi 
visuomenė ir pasiturintis žmogus - pagrindiniai strateginiai Lietuvos liberalų sąjūdžio 
tikslai. Nesvarbu, kad esate tolį šiuolaikinės technologijos pavertė pasaulį globaliu kaimu, 
kuriame yra ir Lietuvą. Visi svarbiausi partijos steigimo dokumentai prieinami mūsų 
internetiniame puslapyje www.liberalusajudis.lt. Šiuo metu vyksta aktyvios diskusijos 
dėl partijos įstatų ir programos.

Nuo I .ietuvos liberahi sąjūdžio manifesto paskelbimo praėjusių metų gruodžio 21 d., 
t.y. per mėnesį besikuriančiai naujai politinei jėgai puikiai sekėsi telkti bendraminčius - 
naujausiais duomenimis, LLS steigimąsi jau parėmė tūkstantis piliečių. Šiuo metu LLS 
rėmėjų grupės veikia bei plečiasi jau didesnėje dalyje - 45-ose Lietuvos savivaldybėse, be 
to. dar šešios grupės įsikūrusios įvairiose užsienio šalyse.

Steigiamasis partijos suvažiavimas įvyks vasario 25 d. Vilniuje.
Mes kviečiame ir Jus, išvykusius, bet neabejingus Lietuvai, aktyviai dalyvauti per

mainose - tapti savo respublikos kūrėju ir kurti tokią šalį. į kurią trauks sugrįžti
Lietuvos liberalų sąjūdžio iniciatoriai

Jo prezidentavimo metu buvo išleisti visi 
svarbiausi Lietuvos įstatymai, suorganizuoti 
mūsų tautinės kultūros židiniai, padėti 
ūkinio gyvenimo pagrindai, užmegzti dip
lomatiniai santykiai su užsieniu, buvo 
prijungta prie Lietuvos Klaipėda ir dalis 
Mažosios Lietuvos, kuri įstojo į Tautų Są
jungą, buvo išleistas litas, įsteigtos aukš
tosios mokyklos, išplėstas visas švietimo 
tinklas, sparčiai vyko žemės reforma - buvo 
dalijami dvarai, pats važinėjo po kraštą, 
pirmininkaudavo ministrų tarybos posė
džiams. Šiaip gyvenime buvo mažakalbis, 
kuklus, nemėgo pramogų ir pokylių. Po 
prezidentavimo laikų gyveno Kaune, po 
1926.12.19 perversmo buvo išrinktas Sei
mo pirmininku, kuriuo išbuvo ligi 1927 m. 
Tais metais nusipirkęs Kretingos valsčiuje 
Jokūbavo dvaro centrą, tvarkė ūkį, lais
valaikiu rašė „Ūkininkui“, “Rytui“,“XXI 
a.“ ir kitiems leidiniams, bendravo su stu
dentais ateitininkais. Sovietams užplūdus 
1 .ietuvą, niekur nelrėgo, todėl su žmona bu
vo išgabentas i Krasnojarsko sritį, kur buvo 
laikomas įvairiose stovyklose, daugiausia 
dirbo prie šiltnamių. Po Stalino mirties 
išleistas iš kalėjimo. - nuvažiavęs pas žmoną 
dirbo kolūkio agronomu. 1956 m. grįžo 
Lietuvon, kur dirbo prie sodo, paskui išėjo 
į pensiją. Stulginskio žmona - iš Sūduvos 
kilusi Ona Matidaitytė, 1914 m. baigusi 
Marijampolės gimnaziją, mokytojavo, dai
navo choruose, buvo veikli ateitininkė, tar
navo finansų ministerijoje, o būdama Stul
ginskio žmona - daugelio organizacijų pir
mininkė, vadovavo 1920 m sudarytam Lie
tuvos moterų komitetui tėvynei ginti. Kartu 
su vyru išvežta Sibiran buvo vaikų namų 
virėja, miško pramonės darbininkė, telefo
nistė, malkų sandėlio sargė, o po 15 metų 
palaužta sveikata grįžo į Lietuvą, kur bū
dama 68 metų mirė. Vienturtė Stulginskių 
dukra Aldona Juozevičienė, gimusi 1921 
m., išvengusi Sibiro tremties. 1944 m. baigė 
mediciną ir pasitraukė į JAV.

Stulginskis, taurus valstybininkas, kuk
lus lietuvis ūkininkas. Sibiro tremtinys ir 
tautos kankinys - net iki šių dienų ištikimo 
savo tautai lietuvio pavyzdys visiems 
(Plačiau žr. LEL„ XXIX t.,p. 82-85) ...Kau
no Prezidentūros takeliai nušluoti. Einu 
pro šalį rimto, aukštoko, lazda į žemę tvirtai 
atsirėmusio vyriškio skulptūrą. Preziden
tas. Vienas iš iškiliausių mūsų valstybės 
vyrų, kurio nesu laužė nei santvarkų kaita, 
nei Sibiro našta, nei grasinimai, nei pigi 
garbė, nei veidmainiškos saugumiečių 
pasiūlos, nei grasinimai, nei turtai jo ne
įveikė. Tauraus lietuvio taums gyvenimo 
kelias nuo pat gimimo dienos iki paskuti
nės gyvenimo akimirkos - mirties. Nei 
jokio - izmo kolaborantu, nei KGB rezer
vistu tokio žmogaus nepavadinsi. □

Laba diena p. Redaktore,
AšTMID kuruoju Australijos (ir dau

gelio kitų kraštų) lietuvių bendmomenę.
Nuolatos skaitau Jūsų laikraštį, kuris, 

manau, yra vienas profesionaliausių išei
vijos tarpe. Nuoširdžiai dėkoju viso ko
lektyvo vardu, kad jį mums siunčiate.

2006-01-25 Nr.3, skyrelyje “Iš Redak
cijos pašto" perskaičiau p. J.Rinkaus klau
sima Jums dėl skiriamų lėšų Užsienio 
lietuvių paramai, bei Jūsų atsakymą. Pa
vedžiau atsakingam už informacijos 
sklaidą kolegai išsamiai Jums atsakyti į šį 
klausimą, jog neliktų neaiškumų. Tikiuosi 
netrukus jį gausite.

Norime būti atviri visiems lietuviams. 
Jeigu turėsite klausimų, visada maloniai 
lauksime.

Šiuo metu ieškau bet kokios informa
cijos apie Naujosios Zelandijos lietuvius, 
nes norime padaryti trumpą lietuvių 
Naujojoje Zelandijoje istorijos apžvalgą. 
Jeigu galite suteikti bet kokios informa
cijos, būtume dėkingi.

Su pagarba,
Vytautas Mikclionis, Vilnius

Tautinių mažumų ir išeivijos depart.. 
Užsienio lietuvių skyrius

Lietuvio kario laiškas iš 
Afganistano
(ištrauka)

...Jau spėjau pajusti kultūrinius skirtu
mus, jie nemaži. Vietiniai gyventojaiviską 
daro ir rodo tik dešine ranka, nes. jų su
pratimu. kairė ranka yra nešvari. Sveikin
tis su pirštine negalima. Tai ir pats paty
riau: kada pakėliau ranką su atakos piršti
ne, vietinis rankos nepakėlė, o grįžtant 
pakėliau be pirštinės - vietinis tuoj pat 
atsakė j pasisveikinimą pakeldamas ranką. 
Jeigu jie pasiūlo ką nors, turi imti, nes ki
taip labai juos įžeist. Parduotuvėse nėra 
kainų ant prekių, gali derėtis su parda
vėju...

...Čia oras pilnas dulkių ir išretėjęs 
deguonis. Pabėgėjus keletą šimtų metrų, 
pritrūksta oro. Kai buvome kalnuose, išvis 
miegas imti pradėdavo. Klausiat, ar spor
tuoju. Valgau “m&m” saldainiukus, saldu
mynus ir auginu mase. Pabėgioti nelabai 
pavyksta, nes pradeda trūkti oro, o šiaip 
sportuoti sąlygos yra geros...

...Gyvenimas čia - didelis kliūčių ruo
žas, pilnas kliūčių, kurios savaip grūdina ir 
stiprina žmogaus supratimą ir santykius. 
Manau, man čia neblogas išbandymas...

Rimantas

Sveiki,
UAB “1 .ietuvis” - kompanija, užsiiman

ti verslo, pramoginių ir aktyvaus poilsio 
renginių, taip pat atvykstamojo turizmo 
organizavimu vėsoje Lietuvoje. Daugiau 
informacijos - www.lietuvis.lt

Džiaugtumėmės, galėdami pasiūlyti 
Jums viešbučių, kaimo sodybų ar svečių 
namų rezervaciją, mašinų nuomos paslau
gas, pervežimus, konferencijų, įvairių verslo 
ar laisvalaikio renginių organizavimą, ap
žvalginius turus po Lietuvą ar savaitgalių 
paketus Jums. Jūsų partneriams, draugams 
ar kolegoms, besidomintiems ar planuo
jantiems keliones į I .ietuvą.

Tikimės, kad mūsų pasiūlymas Jus su
domino, ir esame pasiruošę atsakyti j visus 
Jums rūpimus klausimus ar pateikti papil
domos informacijos bet kuriuo metu.

Pagarbiai,
Jolanta Talačkaitė, 

vadybininkė, UAB “Lietuvis”.

Gerbiamieji,
Gaila, kad p. Laukaitis prieš laiką pa

kabino žurnalisto “Golden Gloves”. Nors 
dar kariais jo straipsniai ir pasirodo.

Per 12 ar 11 metų jis daug keliavo, daug 
matė ir įdomiai bei vaizdžiai aprašė savo 
įspūdžius “M.P.” puslapiuose. Jis man 
primena, manau, žinomą dainą: - “I've been 
everywhere, man”, kur dainuojant minima 
daug miestų ir vietovių, vis kartojant - “I’ve 
been everywhere, man! ”

Jis prisimena, kur Kaune buvo, kuriuose 
rajonuose kanalizacija ir kuriuose jos nėra. 
Žino, kur ir koks buvo restoranas, kuriuose 
“gėrė vyrai, gėrė panos”, bent panašiai 
dainavo Pupų Dėdė!

Įdomu, ar jis prisimena prieškarinį 
dienraštį “Diena”, kuriame Kudorikis(???) 
aprašė nuotykius Australijoje. Ar galėjome 
tai skaitydami pagalvoti, kad kada nors mes 
patys būsime toje paslaptingoje Austra
lijoje?

Baigiant linkiu Jums visiems geros klo
ties, o ypač seržantui Laukaičiui (jis žino 
kodėl aš jį vadinu “seržantu”).

Su pagarba
A. Malinauskas

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

ALJS
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Sportas 2005 m. Lietuvą labiausiai garsino V Alekna

Lietuviai XX-ose žiemos olimpinėse 
žaidynėse Torino

•Pirmadienį, vasario 13 d., moterų 15 
km biatlono varžybose Lietuvos atstovė 
Diana Rasimovičiūtė užėmė 67-ąją vietą 
tarp 82-jų lenktynėse dalyvavusių sporti
ninkių. Diana nuo nugalėtojos atsiliko net 
10 minučių 40.3 sekundės ir prašovė 8 
kartus iš 20. Netaikliau už D.Rasimovičiūtę 
šaudė tik dvi sportininkės.

•Antradienį vasario 14 d., vyrų biat
lono 10 kilometrų sprinto lenktynėse 
Lietuvos atstovas Karolis Zlatkauskas 
užėmė paskutinę 90-ąją vietą. 21-erių me
tų lietuvis distanciją įveikė per 34 minu
tes 33.8 sekundės, nepataikė į 4 taikinius 
iš 10, o nuo nugalėtoju tapusio vokiečio 
Sven Fischer atsiliko 8 minutes 22.2 sek.

•Ketvirtadienį vasario 16 d., moterų 
7.5 km biatlono sprinto varžybose Diana 
Rasimovičiūtė užėmė 18 vietą, distanciją 
įveikusi per 23 minutes 48.1 sekundės. 
Lietuvė šaudymo stende nepataikė tik j 1 
taikinį iš 10. Aukso medalį iškovojo 
Baverel-Robert Florence iš Prancūzijos, 
trasoje sugaišusi 22 minutes 31.4 sekundes.

• 27-ąją vietą tarp 41 finišavusios 
sportininkės (startavo 58) žiemos olim
pinių žaidynių moterų 10 km biatlono 
persekiojimo lenktynėse šeštadienį, vasa
rio 18 dieną, užėmė Diana Rasimovičiūtė.

21 metų Lietuvos biatlonininkė, var
žybas pradėjusi iš aštuonioliktosios po
zicijos, šaudykloje suklydo 4 kartus bei 
finiše 5 minutes 12.7 sekundės pralaimėjo

Ligonių dienos išvakarės
Minint tarptautinę Ligonių Dieną, Adelaidėje vyko XIV Pasaulinės Ligonių Dienos m in ėjimas. 
Ypatingas dėmesys šiais metais buvo skiriamas psichikos ligomis sergančių įmonių ir jų 
artimųjų problemoms. Oficiali Pasaulinės Ligonių Dienos programa tęsėsi nuo vasario 9 d. 
iki vasario 11 d. Ta proga melbourniškis kun. Algirdas Šimkus parašė straipsnį, kurį 
atspausdino “Bernardinai”. Tikimės, kadjis sudomins ir “M.P.” skaitytojus.

Prisikėlimo kelionė
Kun. Algirdas Šimkus (Melb.)

Ką tik gerai nulijo. Lietus ir vakaris vė
jas šveiste nušveitė visus vakardienos 
šiaurio triūsus - karštį ir dulkes. Dangus, 
regis, irgi švarinasi, ruošdamasis šešta
dienio šventei. Žiūriu pro langą, vaka- 
ruosna. Ten, už veik 800 km, pačiame 
Adelaidės centre, gražiai pasirėdę ponios 
ir ponai mandagiai dalyvauja konferenci
joje apie proto nesveikatą ir žmogaus 
orumą, taip minėdami XIV pasaulinę 
ligonių dieną. Vėjūkštis darko debesiais 
apgargėjusias aukštybes, properšose su
švyti sumėlynuoja saulės pažadas, o aš čia 
palei langą plempiu nesibaigiančią kavą 
ir nelyginant per kokias rekolekcijas vis 
galvoju apie juos, ligų negandose sutik
tuosius ir tuos, su kuriais dar ne kartą su
sitiksime, kartu mokydamiesi ir studijuo
dami “ligonių mokykloje”.

Su dideliu džiaugsmu galiu pranešti, 
kad mokslas šioje „mokykloje” yra pri
einamas kiekvienam ir, skirtingai nuo 
mokamų studijų, kiekvienas mokinys ne 
tik kad nemoka už mokslą, bet kaskart 
gauna tai didesnių, tai mažesnių dovanų, ir 
nė viena iš jų nebūna bevertė. Vienintelis 
reikalavimas, tiksliau - pageidavimas, yra 
turėti norą — norą pabūti su kitu žmo
gumi. Nes kiekviena sunkesnė liga (čia 
nekalbama apie slogą, gerklės uždegimą 
ar chronišką žiūrėjimą į kaimynų katę) 
žmogų uždaro savyje, įvienatvina nely
ginant švelniaspalvį paukštį beduriame 
narve. Čia iš vienos pusės. Iš kitos gi - 
ligonis yra turbūt pats dosniausias žmogus 
žemėje, jis netaupo nei savo laiko, nei 
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trečiąjį olimpinį aukso medali per savo 
karjerą iškovojusiai 29 metų vokietei Kati 
Wilhelm.

•Vasario 17 dieną 21 meti; olimpiados 
debiutantas iš Lietuvos Aleksejus Novo- 
sclskis 15 km lenktynėse klasikiniu sti
liumi sugebėjo pračiuožti daugiau nei 5 
km ir pasitraukė iš varžybų. Jis nebaigė 
varžybų kartu su Pietų Afrikos Respubli
kos atstovu. Jaunasis Lietuvos slidininkas 
po 4.9 km atžymos buvo 83-čias tarp 99 
pračiuožusių tą atžymą ir nusileido net 
tokios egzotiškos kaip Etiopija nariui Rokel 
Teklcmariam, kuris buvo 79-as.

•Penktadienį, vasario 17 d., varžybas 
pradėjo šokių ant ledo poros. Po priva
lomosios programos, surinkę 35.23 taško 
Lietuvos atstovai Margarita Drobiazko ir 
Povilas Vanagas užima aštuntąją vietą. 
Pirmauja varžybų šeimininkai Babara 
Fusar Poli ir Maurizio Margaglio iš Italijos 
(38.78).

•Sekmadienį, vasario 19 d., varžybas 
tęsė šokių ant ledo poros. Margarita Dro
biazko ir Povilas Vanagas originaliajame 
šokyje surinko 52.79 taško ir užėmė aštun
tąją vietą, o bendroje įskaitoje su 88.02 
taško taip pat liko aštunti

Nepriekaištingą lietuvių šokį sekma
dienį aptemdė pasirodymo pabaiga, kuomet 
abu šokėjai neišlaikė pusiausvyros Ir griuvo. 
Už šią nesėkmę teisėjai M.Drobiazko ir 
P Vanagui nubraukė net tris taškus. □ 

prikauptų išgyvenimų, nei patirties, visa, 
ką dalija dosniai, nescikėdamas ir ne
bambėdamas, kad rytojui ar kitam nebe
liks. Ncbctaupo net savo sveikatos, kad tik 
neišleistų tuščiomis, nepasotinto, nepa
myluoto, neapipasakoto.

Mano pirmieji mokytojai šiuose moks
luose „paskaitas skaitė” antradieniais 
Vilniaus misionierių ligoninėje, kur iš visų 
pašalių suvežtieji ir suvežtosios laisvu nuo 
ligų metu mintyse ir toliau gyveno savo 
kasdienius gyvenimus: moterys ravėjo 
bulves, virė pietus ir laukė atvažiuojant 
anūkų (tuo laiku vaikaičių dar nieks ne
turėjo, tik anūkus), vyrai taisė tvoras, 
šienavo, Kalėdoms pjovė kiaulę ir su 
kaimynu gėrė alų kartais ne tik mintyse. 
Tikrovėje - tiesiai iš didoko dubenio 
kertanti moterėlė raminasi: „daktarėlis 
šiandie sakė, kad man vėžys, tai bent 
košelienos dar pavalgysiu, kunigėli, ar 
Švenčiausiąjį atnešei?”.

Močiutė iš Norviliškio serga labai 
gražiai, oriai, ir gal net, sakyčiau, kažkaip 
iškilmingai. Jos lankytų nuėjus galėdavai 
pasijusti kaip Katedroje per sumą, kur 
Mišias aukoja pats popiežius. Visados lai
ko už rankos ir taip džiaugiasi visu kuo, 
kas nutiko per pastaruosius 93 metelius, 
įskaitant nuo labai jau žemiškų silpnybių 
per anksti pasimirus] vyrą ir kitatautį 
kitatikį žentą.

Namie, kaimynų globojama jauna mo
teris, iškeliaujanti su vėžiu, vis nuverkda- 
ma dėkoja Apvaizdai už buvusį laiką, 
vienintelis rūpestis - šešiolikmetė dukra 
lieka vienui viena, nes tėtis su tuo pačiu 
jau iškeliavęs.

Raudonojo Kryžiaus ligoninėje dvide

Visuomenės ir „LT tapa
tybė“ apdovanojimų eksper
tų komisijos nuomonė su
tapo - labiausiai Lietuvą 
pasaulyje praėjusiais metais 
garsino lengvaatletis Vir
gilijus Alekna. Tokie kasme
tinių „LT tapatybė“ apdova
nojimų už Lietuvos garsi
nimą rezultatai vasario 14 d. 
buvo paskelbti LR Preziden
to rūmuose.

Prezidento rūmuose kar
tu su pagrindinės nomina
cijos nugalėtoju buvo pa
skelbti ir specialių „LT ta
patybė“ apdovanojimų laureatai.

Solveigai Valatkaitei skirtas apdova
nojimus už išeivijos nuopelnus: dar 1992 
m. įkūrusi lietuvišką bendrojo lavinimo 
mokyklą Rusijos sostinėje Maskvoje, S. 
Valatkaitė pasiekė, jog mokykla praeitais 
metais persikėlė į naują modemų pastatą, 
kuriame buvo net įrengtas etnografijos 
kabinetas, o pastato interjerą meniškai 
apipavidalino etnografijos specialistai.

Novatoriškumo apdovanojimas už 
Lietuvos pristatymo galimybių plėtojimą 
šiemet skirtas kūrybinei A. Bučo, M. Bu
čienės, V. Ozarinsko grupei. Ji 2005 m. 
sukūrė vieną konceptualiausių ir vizua
liausių nacionalinių paviljonų tarptautinėje 
parodoje „EXPO“ Japonijoje (Lietuvos 
paviljoną parodoje aplankė virš 2 mln. 
lankytojų).

Apdovanojimas už jaunimo pasiekimus 
garsinant Lietuvą įteiktas studentų an
sambliui „Žuvėdra“, praeitais metais 4 

šimtmetis. dėl kažkokios kvailystės ko- 
resis ir dabar vis tiek jau stovintis ant 
slenksčio - pasikalbėjova tik žvilgsniu, tik 
akimis, bet ir penkiolikoje storų pro
tingų knygų vargiai rastum taį kas buvo 
surašyta tose akimirkose.

Kita moterėlė, atsidariusi sukauptų 
lobių skryniukę, ištraukia gražiausią dei
mantą - istoriją apie tai, kaip ji į savo pa
prastą suvargusį gyvenimą prisiėmė Kry
žių ir kaip iš to atsitiko pats tikriausias 
stebuklas.

“Stebuklas, stebuklas”, - rėkalioja slau
gės, seselės stebisi kiek nuosaikiau, o irpa- 
ti vyriausioji gydytoja nubraukia ašarą, 
pamačiusi lovoje besėdintį jaukų prasmir
dusį senutėliuką ir dėmesingai bespaud- 
žiantį ranką vyskupui. Sako, tas žmoge
liukas jau pusmetis, kai pats nebeapsi- 
verčia ant kito šono, o čia, žiū, atsisėdo, nes 
labai jau norėjo pamatyti ir kaip nors 
pagerbti patį apaštalų įpėdinį.

Kaip ir paprastoje mokslo įstaigoje, kai 
kurie „profesūros” posakiai pakelia ūpą 
bet kokiu oru. Močiutei netrukus sukaks 
95-eri, bet ji gana gaivaus proto, dar pa
skaito, kartkartėmis užsisako naujausią 
prancūziškų madųžumalą (kad neatsiliktų 
nuo gyvenimo), vis dar bent iš paveikslėlių 
gėrisi senąja daile. Per patį pirmąjį mūsų 
susitikimą pareiškia: “Jūs tik pagalvokit, 
kunige, kokie žmonės šiais laikais! Aš su 
tomis poniomis ir apie madas, ir apie teat
rą, ir apie literatūrą bandau kalbėti, o 
joms neįdomu - tik sėdi ir kreta. Kokia 
degradacija!” Veiksmas vyksta senelių 
prieglaudoje, kur gyvas galas Parkinsono 
ir Alzheimerio išvargintų žmonių.

Kita močiutė yra praradusi kalbą, tad 
tik ūkauja it nuskriausta paukštė.

Paulius ištiktas panašios bėdos, irgi 
nekalba, bet dar padainuoja, jeigu kas 
užveda pažįstamą posmą.

Juozą pirmą kartą sutikau Akių ligo
ninėje, Melbourne. Operacijos nepadėjo, 
baigia apakti. Po gero pusmečio, važiuo
damas pro jo kraštą, užsuku aplankyti. 
Žmona, anglė, gyvas angelas visom pras

Du kart pasaulio čempionas Virgilijus Alekna.

kartą iš eilės tapusiam pasaulio čempionais.
„Lietuvos mūzos“ apdovanojimas Mū

zai Rubackytci skirtas įvertinus jos aktyvią 
koncertinę veiklą 2005 metais. Jau pen
kiolika metų Paryžiuje gyvenanti viena 
labiausiai pripažintų Lietuvos atlikėjų vi
same pasaulyje koncertuodama prisistato 
esanti Lietuvos kultūros atstovė.

Laureatus pasveikino ir specialiai 
renginiui sukurtas lašo formos statulėles 
įteikė Prezidentas Valdas Adamkus.

Skiriant „LT tapatybė“ apdovanojimus, 
pirmiausia siekta atsižvelgti į kandidatų 
nuopelnus bei pasiekimus 2005 metais. 
Ypatingas dėmesys skirtas iniciatyvoms, 
kuriomis daug pasiekta garsinant Lietuvą, 
atidžiai vertintas iršių darbų pozityvumas 
bei konceptualumas.

Už kandidatus balsuoti galėjo ir visuo
menė, tačiau daugiausiai lėmė vertinimo 
komisijos sprendimas. Komisiją šiemet su
darė net 14 įvairių sričių ekspertų. □ 

mėm. Vedžioja po sodą, rodo gėles ir 
medžius, pasakoja istorijas. Dar po metų: 
vaikštome po jų apleistą sodą, ji tik grau
džiai vos beparodo pirštu, aš jai pasakoju 
jos istorijas, ji tik kaltai šypsosi

Kai atvažiavau, Antanas vos pastebi
mai šlubčiodavo. Kartais paprašydavo 
pavežti. Pagalvodavau, dėl kompanijos. 
Laikui bėgant, vaikščioti darėsi vis sun
kiau. bet smagių akimirkų ir istorijų nesu
mažėjo. Vieną sekmadienį išgirdau - 
“Antanas ligoninėje". Ligoninėse jis pra- 
leidopaskutinius aštuonis mėnesius. Žmo
na italė rūpinosi ir slaugė, kaip beišmany
dama. Bet apie Lietuvą su ja taip gerai 
nepasikalbėsi. O kur dar istorijos, juoke
liai ir visa kita.

Važiuodavau kaip į atlaidus, kaip į 
didžiausią šventę. Bent porą sykių per 
savaitę.

Aišku, kad dabar Danguje šventas 
giesmes yra papildęs ir lietuviškas reper
tuaras, ir apie Lietuvą ten dabar žinoma 
kur kas daugiau, nei iki šiol.

Čia tik trupinėliai, tik žiedadulkės, tik 
aidų aidai tų, kartais atrodo, begalinių lan
kymų, patarnavimų, vizitų pas žmones, na
muose ar valdiškose įstaigose įrėmintus 
baltais ligos patalais, ties kuriais subliūkš
ta gailiai tariančios saldžialapės žinia- 
sklaidos šmėklos, kur belikę tik svarbieji 
daiktai, kur burna beatveriama tik svar
biausiems žodžiams.

Aišku, kaip ir kiekviename universitete, 
kai kurie dalykai prasprūsta pro ausis, 
kartais pristinga laiko ar jėgų, arba papras
čiausiai „profesorius” tenori, kad atliktum 
savo ir keliautume!. Vienus aplankėt išėjai 
ir pamiršai, kiti gi visą laiką kartu, šalia, 
netoliese, kad ir kur važiuotum, kur eitum, 
ką darytum. Kai kada „paskaitų” detalės 
stoja prieš akis būtent tuomet, kai to labai 
reikia, ir būtent tos-momentui-reikalin- 
giausios. Užtat labai smagu, kad yra tokia 
Ligonių Diena, kai gali su visais tais lan
kytais ir už rankos laikytais žmonėmis 
tarytum susėsti prie vieno it per Kūčias 
stalo, irvėlkartu-pabūti. □
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Lietuviams įlūžo grindys - Afrikoje
„Afrika yra Afrika, todėl šis įvykis 

manęs labai neišgąsdino“, - „Lietuvos 
rytui“ sakė bendrovės „Vilniaus pergalė“ 
generalinis direktorius Algirdas Miltenis.

Šis verslininkas su grupe kolegų iš 
Lietuvos tolimoje Pietų Afrikos Respub
likoje buvo patekęs į pavojingą situaciją.

Sekmadienj, vasario 12 d., pietų metu, 
įlūžus viešbučio antro aukšto medinėms 
terasos grindims, į pirmą aukštą nugarmėjo 
apie dvidešimt turistų iš Lietuvos.

Keturiems lietuviams ši nelaimė tapo 
ką tik prasidėjusios kelionės pabaiga. Dėl 
lūžusių rankų ir kojų keturi verslininkai jau 
rytoj turėtų grįžti į Vilnių.

Į Afriką vasario 10 d. išvyko 32 statybos 
ir pramonės įmonių vadovai iš Vilniaus, 
Kauno, Marijampolės ir Panevėžio. Kelio
nės metu lietuviai ketino aplankyti Port 
Elizabeth mieste vykstančią pramonės 
technologijų parodą.

Šią kelionę organizavo bendrovė „Eks- 
pokontaktas“. l ėktuvo bilietais, viešbučiais 
bei ekskursijomis rūpinosi kelionių agen
tūra „Aviaekspresas”.

„Nukentėję lietuviai nepatyrė itin 
sunkių sužeidimų ir jų gyvybei pavojus ne
gresia. Dauguma jų ketina tęsti viešnagę 
šioje šalyje“, - tikino grupės vadovas Ir
mantas Povilaika.

Lietuvių išvyka j Mpumalanga provin
cijos viešbutį „Bongani Lodge“ buvo 
įtraukta į kelionės maršrutą. Šis viešbutis - 
garsiajame Kruger nacionaliniame parke, 
kalnuotoje vietovėje. Tarp žymiausių jos 
svečių minimas buvęs Pietų Afrikos Res
publikos prezidentas Nelson Mandela.

Viešbutyje apsistojusiems turistams 
siūloma užsisakyti safarį, apžiūrėti seno
vinį uolų meną, apsilankyti Kruger na
cionaliniame parke ir susipažinti su lau
kinės gamtos gyvenimu.

Įsikūrę verslininkai netrukus susirinko 
dviaukščio viešbučio terasoje antrame 
aukšte, iš kur patogu stebėti žvėris. „Staiga 
pastato medinės grindys triokštelėjo ir jo
se atsivėrė kone keturių metrų dydžio skylė. 
Apie 20 žmonių krito žemyn iš maždaug

Wherfs the last time you went to 
www.ALJS.org ?

alls' The young’uns have been busyl ALJS

Lietuvos gyventojai...
Atkelta iš 6 psl.
pasitvirtina, įsimenama ilgam. Taip po 
truputį gimsta mitas apie pranašysčių 
patikimumą”, - tuomet rašė fizikai.

Psichologas G.Navaitis mano, kad di
delis žmonių pasitikėjimas horoskopais 
nėra gerai. “Manau, kad tai nėra gerai. 
Todėl, kad tai gali būti savitas savęs prog
ramavimas. Jeigu aš žinau, kad antroje 
dienos pusėje nereikia priimti sprendimų, 
tai galbūt aš jo ir nepriimsiu”, - aiškino 
G.Navaitis. Jis įsitikinęs, kad Lietuvoje, 
kuri yra katalikiškas kraštas, derėtų va
dovautis Bažnyčios pozicija šamanų, as
trologų ir kitų ateities pranašautojų at
žvilgiu. “Tai nėra katalikui priimtinas da
lykas”, - sako G.Navaitis.

Tuo tarpu savo nuomonę apie horos
kopus išdėstę fizikai stebisi, kaip pažan
gias technologijas naudojanti ir kuriant 
Lietuva niekaip neišbrenda iš viduramžių 
su astrologų, ekstrasensų, burtininkų, ma
gų, raganų pranašystėmis.

Taip pat mokslininkai įrodinėja, jog 
astrologų pranašystės iš tikrųjų yra anti- 
mokslinės. Anot jų, šiuolaikinio mokslo 
požiūriu astrologijos taisyklės ir horosko
pų aiškinimas neturi jokio mokslinio 
pagrindo ir neverti dėmesio bei pateikia 
keletą iš savo argumentų.

Fizikai teigia, kad astrologai iki šiol 
remiasi tik Saule, Mėnuliu ir penkiomis 
planetomis, o nepaiso vėliau atrastų Urano, 

trijų keturių metrų aukščio ant akmeni
nio grindinio“, - apie nelaimz pasakojo 
I.Povilaika.

„Lūžus medinėms terasos grindims per 
akimirksnį iš antro viešbučio aukšto at
sidūriau pirmame. Smarkiai susitrenkiau 
alkūnę ir koją“, - prisiminė „Vilniaus 
pergalės“ vadovas A.Miltenis.

Dvylika nukentėjusių lietuvių greito
sios pagalbos automobiliu ir karinių pa
jėgų sraigtasparniu buvo skubiai nuga
benti į privačią kliniką. Visiems nukentė
jusioms buvo suteikta pirmoji medicinos 
pagalba. Keturi lietuviai paguldyti į ligoninę 
dėl kaulų lūžių. Dviem jų vakar buvo 
atliktos operacijos. „Lietuvos ryto“ žinio
mis, tarp labiausiai nukentėjusių lietuvių 
yra viena moteris.

Nukentėję asmenys jau pateikė ieškinius 
viešbučiui, kuris priklauso 38 viešbučius 
valdančiai kompanijai „CC Africa“.

Verslininkai niekuo nesiskundžia. At
virkščiai, daugelis jų stebisi aukšto lygio 
afrikiečių medicina“, - sakė lietuvių gru
pės vadovas I.Povilaika.

Trys dienos, praleistos egzotiškos ša
lies ligoninėje, lietuviams eina tarsi sulė
tintame filme.

Mat nukentėjusieji dabar gali džiaugtis 
tik gardžiais valgiais. Nukentėjusioms 
lietuviams yra skirtos dvi klinikos palatos, 
kuriose jie įsikūrė po du.

„Ligoniai neguli lovose. Jie gali judėti. 
Tačiau ne savo kojomis, o invalidų veži
mėliais“, - sakė I.Povilaika.

Viešbučio, kuriame įvyko nelaimė, di
rektorė Nicky Fitzgerald tikino, kad pa
naši nelaimė čia įvyko pirmą kartą. Kol kas 
neaišku, kodėl įlūžo terasos grindys. Dėl to 
buvo pradėtas tyrimas.

Kelionių agentūros „Aviaekspresas“ 
komercijos direktorė tvirtino, kad šis lie
tuvių sktydis maršrutu Vilnius-Frankfur- 
tas-Johanesburgas-Frankfurtas-Vilnius 
kainavo 4,000 litų vienam asmeniui. Ma
žiausiai 2,000 litų kainavo devynios nak
vynės viešbučiuose.

(Lina Varnaitė)

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
2006 m. birželio 23 - liepos 9 dienomis Kanadoje, Toronto, Hamiltono ir Montrealio 

miestuose vyks XII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas.
Atidarymas -Toronto mieste, Studijų dienos - Hamiltono mieste, po to dalyvavimas 

Dainų šventėje - Čikagoje, Stovykla ir uždarymas - Montrealio mieste.
Daugiau informacijos galite rasti Ruošos komiteto interneto puslapyje: 

www.kongrcsas.org arba rašykite Ruošos Komiteto pirmininkui:
mathew.stancvicius@hp.com
Pagal PLIS Valdybos nutarimą j XII Kongresą Lietuvių Jaunomo Sąjungos gali siųsti 

šį atstovų skaičių: Rytų Europa -15 (Baltarusija -1, Estija -1, Gruzija -1, Karaliaučius, 
Rusija -1,Latvija -1, Lenkija - 5, Maskva, Rusija -1, Moldova -1, Sibiras, Rusija -1, 
Ukraina -1, Uzbekistanas-1); Vakarų Europa-25 (Airija-3, Danija -1, Didž. Britanija 
- 4, Ispanija - 2, Norvegija -1, Prancūzija -1, Švedija -1, Vokietija -12); Ramiojo vandenyno 
-10 (Australija -10); Pietų Amerika -10 (Argentina - 5, Brazilija - 2, Urugvajus - 3); 
Šiaurės Amerika - 60 (JAV - 30, Kanada - 30).

Atstovas yra PLJS narys - išrinktas savo lietuvių jaunimo bendruomenėje - atsto
vaujantis savo kraštui ar vietovei PLTK. Atstovams privaloma dalyvauti bent Studijų 
dienose. Atstovai jau gali registruotis į XII Kongresą nuo 2005.12.12!

Laukiame Jūsų!

Neptūno, Plutono planetų, asteroidų bei 
kometų, mat šios planetos buvo nežinomos 
tada, kai buvo kuriamos astrologinės 
dogmos.

Astrologinės taisyklės teigia, kad Saulės, 
Mėnulio ir planetų poveikis žmogui ne
priklauso nuo jų nuotolio iki Žemės. Ta
čiau fizikai klausia, kodėl tuomet žmogaus 
neveikia dar tolimesnės žvaigždės ar 
galaktikos.

Anot mokslininkų, astrologija suteikia 
mistinę jėgą Zodiako žvaigždynams, ta
čiau žvaigždynai - atsitiktinis įvairiuose 
nuotoliuose nuo žmonių esančių žvaigž
džių rinkinys. Ilgainiui dėl žvaigždžių ju
dėjimo žvaigždynų vaizdas kinta ir jie pa
mažu išyra. Fizikai pateikia ir kitų argu
mentų, kuriais kvestionuoja astrologijos 
patikimumą.

Be kita ko, jie klausia, kad jei astrolo
gai taip gerai numato ateitį ir socialinius 
įvykius, kodėl jie nepasinaudoją šiomis 
žiniomis, kad perspėtų apie gresiančius 
karus, krizes, finansinius sukrėtimus, gam
tos nelaimes.

Panašios nuomonės yra ir psichologas 
G.Navaitis. “Kada pamatysiu ekstrasensą, 
astrologą išlošusį milijoną kazino - tada 
patikėsiu”, - sakė jis, pridurdamas, kad prie 
horoskopų populiarinimo gerokai prisi
deda iržiniasklaida. Dažname dienraštyje, 
žurnale, skelbiami horoskopai, astrologai 
su savo pranašystėmis yra nereti svečiai 
televizijos laidose.

(BNS)

Nuoširdžiausi sveikinimai Vasario 16-tosios proga! Daug lai
mės, sveikatos ir prasmingų darbų tvirtinant bei puošiant mūsų visų 
bendrą Nepriklausomybę ir Laisvę!

Sincere Congratulations with the Anniversary of the Declaration of 
Lithuanian Independence!

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras 
Information Center for Homecoming Lithuanians

Elektroninė biblioteka gausėja konferencijų 
resursais ir knygomis

Mokslinė elektroninė biblioteka eLIBRARY.LT tęsia ir aktyvina švietėjišką veiklą, 
papildydama resursus mokslinių-praktinių konferencijų medžiagomis, žurnalų ir knygų 
elektroninėmis versijomis. Ypač glaudūs ir partneriški santykiai pastebimi lietuviškos 
leidyklos „Aušra“ ir eBibliolekos bendradarbiavime. Leidykla yra pateikusi Vitalijos 
Slavinskienės knygą „Lenkijos lietuvių bendruomenė 1944-2000 metai“, eilę Sigito 
Dirgelio poezijos rinkinių, rašytojo Antano Suraučiaus „Per karo okupacijas“ knygą.

Taip pat norime atkreipti skaitytojų dėmėsi į dr. Algimanto Liekio išleistą knygą 
„Gimdos kaklelio vėžio profilaktikos aktualijos” iš serijos Lietuvos mokslas.

Biblioteka pasipildė naujo mokslinio žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ beikrikš- 
čioniškos minties laikraščio „XXI amžius“ resursais. Pradėtas glaudus bendradarbia
vimas su Lietuvos muziejų asociacija. Regionų kultūrinių iniciatyvų centras pateikė lei
dinio „Žemaičių žemė“ ir Lietuvos dailės muziejus „Metraštis“ elektronines versijas. At
kreiptinas dėmesys ir j tai, kad Krymo respublikinės M. K. Čiurlionio lietuvių kultūros drau
gijos leidžiamo laikraščio „Tiltas“ elektroninę versija galima rasti tik mūsų bibliotekoje.

Gausų konferencijų resursų kiekį papildė Vilniaus kolegija. Pasirašytos bendra
darbiavimo sutartys su Kolpingo, Utenos. Vilniaus teisės ir verslo kolegijomis bciKauno 
kolegijos Jonušo Radvilos studijų centru Kėdainiuose dėl resursų talpinimo bibliotekoje 
eLIBRARY.LT. Biblioteka tęsia bendradarbiavimą su Lietuvos universitetais. Šių metų 
pradžioje pradėtos talpinti Klaipėdos LIniversiteto Baltų kalbotyros ir etnologijos katedros 
leidinių, KU Tęstinių studijų instituto konferencijų ir LŽUU magistrų ir doktorantų 
darbų elektroninės versijos. Bibliotekoje patalpinti Tarptautinės mokslinės konferencijos 
„Lietuvos kryždirbystė pasauliniame kontekste”, skirtos LKMA akademiko prof, habil. 
dr. Vacio Miliaus atminimui, resursai.

Iki šiol Mokslinėje elektroninėje bibliotekoje eLIBRARY.LT skaitytojai apsilankė 
apie 120,000 kartų. Nacionalinių resursų apimtį sudaro apie 11,000 įvairios apimties 
failų. Skaitytojų ratas pasipildė lanyktojais iš Liuksemburgo, Libano, JAV uiversitetų ir 
net Kokosų salų (Australija), esančių I ndijos vandenyne.

Kviečiame aktyviai dalyvauti įvairias Lietuvos ir užsienio organizacijas Mokslinės 
elektroninės bibliotekos eLIBRARY.LT kūrime ir talpinant mokslo, švietimo, kultūros 
bei informacinės pažangos resursų elektronines versijas. Turite puikią galimybę paremti 
Pasaulio lietuvių bendruomenę žiniomis ir informacija. Kiekvienas iš Jūsų, pateikdamas 
savo darbų elektronines versijas, įdėsite svarų indėlį plėtojant žinių visuomenės procesą. 
Kontaktinis asmuo:

Algirdas Aušra, direktorius
VšĮ Baltijos visuomeninis informacinių technologijų ir švietimo centras

Tel: (8-5) 248-1536, faksas: 248-1629, mob. tek: 8-699-16184 e-mail: info@elibrary.lt

A'S’A Vytautui Šliogeriui
Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame brolį Vytenį su šeima ir kartu liūdime. 

Juta ir Viktoras Šliteriai

Musų Pastogė Nr. 7, 2006.02.22, psl.7
■' * ' 1 ■ .• .' 1 ' ‘ . v I

Aukos “Mūsų Pastogei”
A. Malinauskas WA $ 20.00 S. Varnas SA $ 15.00
V Bartuška VIC $ 35.00 J. Daubaras NSW $10.00
Mrs. L. Kozlovskis VIC $ 5.00 Mrs. O. Abramavičius NSW $35.00
Mrs. F. Luckienė QLD $ 15.00 Dr. I. Venclovas NSW $ 10.00
R. Šilinis ACT $ 30.00 L. Venslovas ACT $15.00
Mrs. D. Urnevičius SA $ 5.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
Mrs. K. Vanagas SA $ 35.00 “Mūsų Pastogės” administracija
L. Cox NSW $ 5.00
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ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba kviečia tautiečius į

Nepriklausomybės Šventės minėjimą,
kuris įvyks sekmadienį, vasario 26 dieną, 2 vai. p. p. Bankstown Sports Club, 

“Showroom” salėje, kampas Mona Street ir Greenfield Parade, Bankstown. 
Automobilių stovėjimo aikštelė po pastatu. įvažiavimas iš Mona Street. Nemokamo 
parkavimo kodas “Lithuanian function”.

Programoje:
Paskaita, kurią skaitys dr. Algimantas Kabaila
Meninė dalis, kurioje pasirodys tautinių šokių grupės “Sūkurys” 
jaunesnieji šokėjai, Edis Barila su gitara, Sydnėjaus lietuvių choras 
“Daina”.

Įėjimas aukomis.

Susitikimas su LR Prezidentu 
Sydnėjuje

LR Garbės generalinis konsulas Sydnėjuje Viktoras Šliteris O AM 
su žmona Juta kartu su Sydnėjaus Lietuvių Klubu maloniai 
kviečia dalyvauti garbinguose pietuose, kurie skirti pagerbti LR Prezidentų 
Jo Ekscelencijų Valdų Adamkų ir žmoną Almu jų 2006 metų 
viešnagės Sydnėjuje proga.

Susitikimas - pietūs įvyks šeštadienį, vasario 25 dieną, 12 val.Thronga Function 
Centre, Bradley’s Head Road, Mosman.

Apranga - kostiu mas.
Kaina - $100 asmeniui. VicttĮ skaičius ribotas.
Vietas užsisakyti skambinant LR Garbės gen. konsului Sydnėjuje Viktorui 

Šlitcriui OAM tol.: 9498 2571 iki vasario 18 dienos (šeštadienio).

Susitikimas su LR Prezidentu 
Canberroje

Primename, kad Canberros lietuviai turės progą pagerbti bei susitikti su LR 
Prezidentu Jo Ekscelencija Valdu Adamkumi ir jo 
žmona Alma pirmadienį, vasario 27 dieną, 3.15 vai. p. p. Australian War 
Memorial, kur jis padės vainiką.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Gavėnios rekolekcijos Sydnėjuje
Šeštadienį, kovo 11 dieną. St. Joachim’s bažnyčioje Gavėnios rekolekcijas 

praves iš Kanados atvykęs Lietuvių Sielovados vadovas prelatas Edmundas 
Putrimas.

Šeštadienį, kovo 11 dieną:
2 vai. p. p. - išpažintys,
3 vai. p. p.-mišios ir pamokslas.

Sekmadienį, kovo 12 dieną:
II vai. ryto - išpažintys,
11.30 vai. ryto-mišios ir pamokslas.

Po mišių arbatėlė, susipažinimas su svečiu. Arbatėlė organizuojama suneš
tinė. Dalyvaujantys prašomi atsinešti po lėkšte. Prašome informuoti savo 
artimuosius ir pažįstamus. Parapijos Taryba

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
laikinos raštinės adresas:

SUITE 16,17 KITCHENER PARADE, BANKSTOWN 
TcL: (02) 9708 1414 
Fax.: (02) 9796 4962

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

Kviečiame į

Popietę su Vytautu V Landsbergiu
kovo 4 dieną, šeštadienį, 4 vai. p.p.

Melbourne Lietuvių Namų Jubiliejinėje salėje.
Klausysimės dainų, pasakojimų, žiūrėsime trumpų filmukų, pasivaišinsime.

Bilietas-$15.
Entuziastės

Kaziuko mugė Melbourne
Kaziuko mugė Melbourne, kurią ruošia “Džiugo” tuntas. įvyks sekmadienį, 

kovo 5 dieną.
Skautai ir skautės šv. Mišiose prašomi dalyvauti apsivilkę uniformas. Po to 

Lietuvių Namuose bus mugė (bus pardavinėjamos bulkutės, baronkos ir 1.1.).
1 vai. po pietų įvyks “Džiugo” tunto sueiga.

“Džiugo” įtinto Štabas

Kaziuko mugė Sydnėjuje
Po sekančių pamaldų lietuviams kovo 5 d. (sekmadienį), 1130 vai. ryto, St. 

Joachim’s bažnyčioje, Lideombe - šv. Kazimiero šventė.
Katalikų Kultūros Draugija kviečia į “Kaziuko mugę” parapijos salėje šalia 

bažnyčios Lideombe.
Suinteresuoti dalyvauti mugėje su savo rankdarbiais ir kitomis gėrybėmis 

praneškite Danutei Ankienei tek: 9871 2524.
Katalikų Kultūros Draugija

Rekolekcijos Canberroje
Prelatas Edis Putrimas Canberroje laikys rekolekcijas ketvirtadienį, kovo 9 

dieną, 6 vai. p. p. St. Mary’s bažnyčioje. Braddon.
Po rekolekcijų mūsų garbingas svečias padarys pranešimą Lietuvių Būstinėje 

Hackett. Seks kuklios vaišės.
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

“Musų Pastogės” laikinos patalpos
Nuo šeštadienio, 2005 m. lapkričio 26 dienos, “Mūsų Pastogės” redakcija dirba 
laikinose patalpose: Suite 16,17 Kitchener Parade, Bankstown 2200.
Redakcijai korespondenciją prašome siųstipašto dėžutės adresu:

P. O. Box 550. Bankstown, NSW 1885.
Telefono ir fakso numeriai išlieka tie patys:

tek: (02) 9790 2319, fax: (02) 97903233.
Prieš siunčiant Redakcijai faksą prašome paskambinti, nes faksas būna išjungtas.

Dalia Donicla, MP redaktorė

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

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

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

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

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885. 
Tel.: (02)9790 2319, Faksas: (02)97903233, E-mail: mpastogc@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 - S140.00. N.Zelandijojc 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 - S20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25. 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.

Mūsų Pastogė Nr. 7, 2006.02.22, psl.8

8

mailto:slc@lithuanianclub.org.au
http://www.lilhuanianclub.org.au
mailto:jvabolis@senet.com.au
mailto:litconmelb@bigpond.com
mailto:mpastogc@bigpond.com
http://www.users.bigpond.com/mpastoge

	2006-02-22-MUSU-PASTOGE_0001
	2006-02-22-MUSU-PASTOGE_0002
	2006-02-22-MUSU-PASTOGE_0003
	2006-02-22-MUSU-PASTOGE_0004
	2006-02-22-MUSU-PASTOGE_0005
	2006-02-22-MUSU-PASTOGE_0006
	2006-02-22-MUSU-PASTOGE_0007
	2006-02-22-MUSU-PASTOGE_0008

