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Australijos Lietuvių Bendruomenės 
atstovai tariasi

Krašto Valdybos pirmininko p. Romo Pociaus iniciatyva liepos mėn. 21 d. buvo 
sušauktas Australijos Lietuvių Bendruomenės atstovų pasitarimas kuriuo metu buvo 
aptarta numatyta programa.

-Antroje eilėje stovi: Henrikas Antanaitis - Aust. Liet. Skautų Rajono vadas. Girtus 
Antanaitis - AUS pirmininkas ir dr. Kazys Zdanius. Sėdi: Algirdas Šimkus - ALF 
pirmininkas, Lilė Kozlovskienė ir Romas Pocius - Kr. V-bos pirmininkas. Nuotraukoje 
trūksta Stasio Šuto, Geelong LBP.

Reisgys Lietuvos Įvykių apžvalga
Pusė milijono 
įsibrido į jūrą

Švenčiant 
Lietuvos Valstybės 
švente orai Lietuvoje 
buvo nepaprastai 
karšti. Keturių 
dienų savaitgalis 
leido žmonėms 

nuvykti į pajūrį atsigaivinti. Automobilių 
spūstis Palangos - Šventosios ir Klaipėdos 
pajūryje - dar neregėta. Pajūrys tiek 
poilsiautojų nematė nuo Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo. Policija, 
negalėdama prasigrūsti pro automobilių 
spūstis, naudojosi sraigtasparniu. Per 
keturias poilsio dienas Palangoje ir 
Šventojoje ilsėjosi arti pusės milijono 
žmonių.

Per karščius laikinai apribotas žmonių 
lankymasis Kuršių nerijos nacionalinio 
parko miškuose, Nerijos savivaldos 
teritorijoje. Priemonių imtasi siekiant 
išvengti galimų gaisrų pavojaus. Ribojimai 
tęsis iki pirmojo lietaus. Kreiptasi j 
Klaipėdos savivaldybę, kad ir ši įvestų 
ribojimus savo nacionalinio parko 
teritorijoje.

Karščio alinama Lietuva
Lietuvai gręsia stichinė sausra. Sausra 

išdžiovino pievas ir laukus, o upės ir ežerai 
smarkiai nusekę, daugiau kaip trečdalis 
miškų pasiekė aukščiausios laipsnio 
gaisringumą. Dėl nusekusio vandens lygio 
stabdomos kai kurios hidroelektrinės. 
Žemdirbiai, auginantys žemės ūkio 

produktus, skaičiuoja nuostolius ir tikisi 
kompensacijų. Šiuo metu sausra yra 
apė muši visą Lie tuvą. Drėgmės užtenka tik 
Šilalės ir Varėnos rajonuose.

Žinovų teigimu, jeigu nelis dar keletą 
savaičių, ištiks stichinė sausra - trumpi, reti 
lietūs žemės ncatgaivins.

Muzikinis rugpjūtis pajūryje
Kiek anksčiau nei kitais metais, liepos 

7 d. Klaipėdoje prasidėjo IX operos ir 
simfoninės muzikos festivalis “Muzikinis 
rugpjūtis pajūryje”. Po devynių metų 
pertraukos festivalis buvo atidarytas Igor 
Stravinskio opera - oratorija “Karalius 
Edipas”, šiemet dedikuotas Klaipėdos 
valstybinio muzikinio teatro 20 - čiui. Šia 
opera - oratorija galėjo gėrėtis ne tik 
Klaipėdos gyvento jai ir jų svečiai: liepos 4 
d.spektakljklaipėdiečiaipastatė Vilniaus 
šv. Kotrynos bažnyčioje, o liepos 6 d. 
Kretingos bažnyčioje.

Opera - oratorija “Karalius Edipas” 
išdidžiai pasirodė atgimstančioje 
Klaipėdos piliavietėje. Po mediniais 
piliavietės skliautais įspūdingai skambėjo 
orkestras ir galingas vyrų choras, 
pastiprintas choro “Vilnius” dainininkais.

“Festivalis bus didelis, ilgas ir įdomus”, 
žadėjo jo iniciatorius ir pradininkas 
Klaipėdos muzikinio teatro meno vadovas 
Stasys Domarkas.

“Muzikinis rugpjūtis pajūryje” tęsis iki 
rugpjūčio 27 d. operos bei simfoninės 
muzikos gerbėjai dar išvys “Baletinę 
Čaplino ir Dolskio kortą”, “Sevilijos

Nukelta į 2 psl.

Lietuvos
Valstybės 

šventė
Adelaidėje

Skaitykite plačiau 
apie liepos 9 d. vykusią 
Adelaidės Valstybinę 
šventę 3-čiamepsl.

Nuotraukoje: Julytė 
Ncverauskaitė- 
Vasiliūnienė ir Leonas 
Vasiliūnas, ALB 
Apylinkės Valdybos 
pirmininkas. Prezidento kelionės

Daugiausiai po užsienį, kaip ir pridera 
oficialiam valstybės užsienio politikos 
vadovui, keliauja Lietuvos Prezidentas. 
Valdas Adamkus nuo antrosios kadencijos 
pradžios 2004 metų vasarą jau surengė 
daugiau nei pusšimtį oficialių, valstybinių, 
darbo ir privačių vizitų j įvairias pasaulio 
valstybes. Pirmoji vėl išrinkto Prezidento 
kelionė buvo į Lenkiją. Po to jis vyko į 
Graikiją, Ispaniją, dar kartą - į Lenkiją, 
Vokietiją, Jungtines Valstijas, Italiją, 
Didžiąją Britaniją ir Belgiją. 2004-aisias 
išsiskiria net trys V.Adamkaus kelionės į 
Ukrainą, kur jis kartu su tuometiniu 
Lenkijos vadovu Aleksandru Kwasnewskiu 
bei ES užsienio politikos vadovu Xavier 
Solana tarpininkavo sprendžiant kilusią 
krizę po Ukrainos prezidento rinkimų ir 
konfrontuojant abiejų kandidatų 
šalininkams.

2005 metais V.Adamkus po vieną ar 
daugiau kartų lankėsi Kroatijoje, Belgijoje, 
Izraelyje, Estijoje, Moldovoje, Latvijoje, 
Prancūzijoje, Lenkijoje, Ispanijoje, 
Ukrainoje, Čekijoje, Jungtinėse Valstijose, 
Azerbaidžane, Vokietijoje, Didžiojoje 
Britanijoje, Gruzijoje, Bulgarijoje ir 
Rumunijoje. Prezidentas taip pat aplankė 
Lietuvos karių kontingentą Afganistane.

Šiemet Prezidentas leidosi į ilgą kelionę, 
kurios metu aplankė Singapūrą, Australiją,

Lietuvos pajūris 
perpildytas

(DELFI) Užėjus karščio bangai, per 
keturias dienas trukusį savaitgalį Lietuvos 
pajūris sulaukė pusės milijono poilsiautojų. 
Tokio poilsiautojų antplūdžio pajūris dar 
neregėjo, tačiau didesnių incidentų 
neatsitiko.

Kaip praneša Palangos pareigūnai, 
rimtesnių nusikaltimų neįvykdyta, 
nuskendusių žmonių taip pat nebuvo, tačiau 
nemažai rūpesčių kėlė be priežiūros palikti 
ir pasimetę vaikai.

Pajūryje iš anksto nesusitarus per 
ilgalaikį savaitgalį rasti vietą nakvynei buvo 
neįmanoma, tad dalis poilsiautojų nakvojo 
automobiliuose, paplūdimiuose, daliai teko 
grįžti.

Nors galutinės statistikos dar nėra, į Nidą

Naująją Zelandiją ir Tailandą, taip pat 
surengė vizitus į Vokietiją, Ukrainą, Estiją, 
Moldovą, Armėniją, Austriją, Bulgariją, 
Azerbaidžaną, Belgiją ir Turkiją. Neseniai 
Prezidentas lankėsi Jungtinėse Valstijose.

Didžioji dalis buvusio premjero Algirdo 
Brazausko kelionių maršrutų driekėsi į 
Vakarų Europą ir Europos Sąjungos 
institucijas. Dažniausiai tekdavo vykti į 
Briuselį, tačiau per paskutinius dvejus 
metus A.Brazauskas taip pat lankėsi 
Latvijoje, Italijoje, Švedijoje, Lenkijoje, 
Liuksemburge, Danijoje, Japonijoje, 
Suomijoje, Estijoje, Islandijoje, Didžiojoje 
Britanijoje, Ispanijoje ir Vokietijoje.

Laikinasis Ministras Pirmininkas 
Zigmantas Balčytis spėjo apsilankyti 
Liuksemburge.

Buvęs Seimo Pirmininkas Artūras 
Paulauskas nuo 2004 metų vasaros, kada jis 
dar trumpą laiką buvo ir laikinuoju 
Prezidentu, lankėsi Turkijoje, Jungtinėse 
Valstijose, Graikijoje, Belgijoje, 
Prancūzijoje, Ukrainoje, Vokietijoje, 
Kanadoje, Danijoje, Vengrijoje, 
Azerbaidžane, Gruzijoje, Armėnijoje, 
Rusijoje, Austrijoje, Estijoje, Šveicarijoje ir 
Didžiojoje Britanijoje.

Naujasis Seimo Pirmininkas Viktoras 
Muntianas suspėjo apsilankyti Estijoje ir

per tris savaitagalio dienas perkeltas 
rekordinis automobilių skaičius -17,000. 
Per naktį šeši keltai visu pajėgumu dirbo 
iki ryto. Per šias švenčių dienas Palanga ir 
Neringa sulaukė dar niekad neregėto 
poilsiautojų antplūdžio.
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paSs Trumpai iš visur
* Liepos 8 d. 

Kalifornijoje mirė 
88 metų amžiaus 
kino artistė June 
Allyson, žinoma 
savo idealių žmo
nų vaidmenimis 
Hollywood 
filmuose staty
tuose tarp 1940 ir 

1960 metų.
* Liepos 8 d. Rytų Timoro prezidentas 

X. Gusmao oficialiai paskyrė Jose Ramos 
Horta ministru pirmininku. Jis turės 
vadovauti vyriausybei iki parlamento 
rinkimų, kurie numatyti 2007 metų 
gegužės viduryje.

* Liepos 9 d. Irkutsko aerodrome 
nusileidęs iš Maskvos atskridęs Sibiro oro 
linijos keleivinis lėktuvas nepajėgė laiku 
sustoti ir atsitrenkė į pastatus už 
aerodromo, tuoj užsidegdamas.

Žuvo bent 120 žmonių, jų tarpe daug 
vaikų, vykstančių atostogauti prie Baikalo 
ežero. Išsigelbėjo lėktuvo gale skridę 
žmonės, bet ir jų virš 50 buvo sužeisti.

* Liepos 10 d. Rusijos saugumo pajėgos 
Ingušetijoje, pasaloje, užklupo ir nukovė 
čečėnų sukilėlių lyderį Šamil Basajev ir 12 
kitų sukilėlių. Basajev buvo suplanavęs 
Beslan mokyklos užpuolimą 2004 metais.

* Liepos 10 d. iš pareigų pasitraukė 
Lenkijos min. pirmininkas Kazimierz 
Marcinkiewicz. Lenkijos prezidentas Lech 
Kaczynski naujuoju ministru pirmininku 
paskyrė savo identišką dvynį brolį Jaroslaw 
Kaczynski, konsevatorių lyderį.

* Liepos 11 d. teroristai susprogdino 
septynias galingas bombas Mumbai 
(Bombėjaus) miesto traukiniuose, pilnuose 
iš darbo namo grįžtančių žmonių. Bombos 
buvo paliktos I - mos klasės vagonuose, 
sprogimai įvyko beveik tuo pačiu laiku (per 
11 minučių laikotarpį). Žuvo virš 200, 
sužeista apie 700 žmonių. Mumbai yra 17

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta išl psl.

kirpėją”, “Karmen”, “Pikų dama”, 
“Paryžiaus katedrą” bei daugelį kitų 
pastatymų.

UNESCO posėdžiauja Vilniuje
Liepos 8 d. iš visų pasaulio žemynų 

atstovai rinkosi į Vilnių, į jubiliejine 30 - 
ąją. Pasaulio paveldo komiteto sesiją, 
atšvęsti UNESCO 60 -ąjį gimtadienį. Sesiją 
atidarė Lietuvos Prezidentas Valdas 
Adamkus. Sveikindamas svečius, 
Prezidentas supažindino juos su Lietuvos 
kultūriniais ir gamtiniais palikimais ir sakė, 
kad dedamos didelės pastangos tai išlaikyti 
Išvardijo keturis UNESCO pasaulio 
paveldo sąraše esančius objektus:Vilniaus 
senamiestis, Kuršių nerijos kraštovaizdis, 
Kernavės archeologinė vietovė ir Struvės 
geodezinis lankas.

Saugojant juos nuolat tenka spręsti 
dilemą, kaip suderinti verslo, investicijų 
poreikius su paveldo apsaugos 
reikalavimais, kaip surasti tiesiausią kelią 
į subalansuotą plėtrą. Pripažino, jog 
pasitaiko ir suklysti, bet bandoma iš tų 
klaidų mokytis ir taisyti. Pasidžiaugė 
Prezidentas, kad nevyriausybinės mūsų 
bendruomenės organizacijos vis akyliau 
stebi kaip sparčiai auganti šalies ekonomika 
veikia paveldą ir aktyviai reiškia savo 
poziciją dėl ne visai tinkamų veiksmų 
UNESCO pasaulio paveldo objektuose.

Prezidentas pakvietė svečius 
pasižvalgyti po Lietuvą, pamatyti mūsų 
gamtos ir kultūros grožį, susitikti su 
Lietuvos žmonėmis. 
Musų Pastogė Nr. 28, 2006.07.19, psl. 2

milijonų gyventojų miestas, Indijos 
finansinė sostinė. Įtariama, kad sprogimus 
įvykdė musulmonų sunitų organizacija 
Laškar -e Taiba. Ši organizacija liepos 
mėnesį organizavo sprogimus Kašmire.

* Izraelio kariuomenė vis dar apšaudo 
taikinius Gazos ruože, reikalaujant grąžinti 
palestiniečių pagrobtą Izraelio karį ir 
sustabdyti Izraelio teritorijos apšaudymą 
raketomis.

Liepos 12 d. kovos prasidėjo ir 
šiaurinėje Izraelio dalyje. Hezbollah 
organizacijos nariai iš Libano įsiveržė į 
Izraelio teritoriją ir užpuolė pasienio 
sargybinius, nukaudami 7 karius ir pagrob
dami dar du . Hezbollah siūlo derėtis dėl 
pagrobtų įkaitų laisvės, reikalaudami juos 
iškeisti į tūkstančius kalinamų palesti
niečių. Hezbollah organizacija yra įtakinga 
Libane, jai priklauso 23 parlamento nariai 
(iš 120), ją remia Sirija ir Iranas.

* Izraelio vyriausybė atsisakė derėtis su 
Hezbollah dėl įkaitų paleidimo. Izraelio 
artilerija ir aviacija puolė Hezbollah 
taikinius pietiniame Libane ir Beirute. 
Karo aviacija bombardavo Beiruto 
aerodromą, sugadindama pakilimo takus ir 
padegdama aviacijos kuro atsargas. 
Subombarduoti tiltai keliuose į Siriją, 
blokuojami Libano uostai. Australija yra 
susirūpinusi savo Libane šiuo metu esančių 
25 000 piliečių saugumu.

Nuo bombardavimo per pirmas dvi 
dienas Libane žuvo 55 žmonės. Hezbollah 
apšaudo Izraelį raketomis, pasiekdama 
Nahariya, Safed ir Haifa miestus. Užmušta 
pora žmonių, keliasdešimt sužeistų.

* New Economics Foundation, D. 
Britanijos “smegenų trestas” paskelbė, kad 
Vanuatu yra laimingiausias kraštas 
pasaulyje. Ne todėl, kad jie gyventų 
pertekliuje, bet todėl, kad savo laimei 
nestato didelių reikalavimų. Australija yra 
įvertinta kaip 139 -ta iš 178 ištyrinėtų 
kraštų.

Ministras pirm, pristatė 
Prezidentui Vyriausybės sudėtį 

Liepos 11 d. Lietuvos Respublikos 
Prezidentas Valdas Adamkus priėmė 
paskirtąjį min. pirm. Gediminą Kirkilą, 
kuris pristatė Prezidentui kandidatų j 
keturioliktosios Vyriausybės ministrus 
sąrašą: Aplinkos aps. - soc.dem. Arūnas 
Kundrotas; Finansų -soc. dem. Zigmantas 
Balčytis; Krašto apsaugos - soc.dem. 
Juozas Olekas; Kultūros min. - lib.centr. 
Jonas Jučas; Socialinės apsaugos ir darbo - 
soc.demVilija Blinkevičiūtė; Susisiekimo
- soc.dem. -Algirdas ButkevičiusjSveikatos
- Rimvydas Turčinskas; Švietimo ir mokslo
- soc.dem. - Roma Žakaitienė; Teisingumo
- piliet. dem. Petras Baguška; Užsienio - 
ambasadorius Petras Vaitiekūnas; Ūkio - 
valst.liaud. Vytas Navickas; Vidaus - lib. 
centr. Raimondas Šukys; Žemės ūkio - 
valst.liaud. Kazimira Prunskienė.

Prezidentas V. Adamkus iš esmės 
pritarė pateiktoms kandidatūroms, tačiau 
galutinę nuomonę pareikš po pokalbių su 
kiekvienu iš pretendentų.

Prezidentas atkreipė paskirtojo min. 
pirmininko dėmesį, kad pastaruoju metu 
paaiškėjo nemažai atvejų, kai valstybės 
tarnyboje stengiamasi įdarbinti 
bendrapartiečius. Prezidentas paragino 
laikinąją Vyriausybę užkirsti kelią tokiems 
skubotiems įdarbinimams.

Premjeras pažadėjo inicijuoti 
atitinkamą Vyriausybės sprendimą.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos 
spauda. ELTA, BNS, LGTI1Cir “Bernardinai”

Lietuvoje vis 
daugiau šnipų

(BNS) Lietuva besidominčių užsienio 
specialiųjų tarnybų darbuotojų skaičius 
nuolat didėja, tvirtina Valstybės saugumo 
departamento (VSD) generalinis 
direktorius Arvydas Pocius.

“Mums skiriama daugmaž tiek pat 
dėmesio kaip ir Skandinavijos valstybėms. 
Toks susidomėjimas - tikrai neeilinis”, - sako 
pareigūnas.

Anot VSD vadovo, Lietuva yra paribio 
valstybė, todėl interesų susikirtimas čia 
visada bus akivaizdus, o šalies saugoma 
NATO ir Europos Sąjungos išorinė siena 
sukuria tam tikrą darbo specifiką bei kai 
kurių problemų, rašo dienraštis “Lietuvos 
rytas”.

Pasak A.Pociaus, išnykus vieniems 
rizikos veiksniams ar su nacionaliniu 
saugumu susijusioms tendencijoms, 
atsiranda kitų. Tai yra didelis ir nuolatinis 
specialiųjų tarnybų išbandymas.

Paklaustas, ar Lietuva sugeba atremti iš 
užsienio vykdomas informacinio karo 
atakas, VSD vadovas pažymėjo, kad Lietuva 
yra palyginti maža valstybė, todėl dalyvauti 
informaciniuose karuose jai sudėtinga, nes 
tam reikia didelių finansinių išteklių.

A.Pociaus nuomone, reikia ugdyti 
brandžią pilietinę visuomenę, kuri, 
remdamasi žinojimu bei sveiku protu, 
galėtų atskirti informacijos tikrumą.

“Valstybė, daugiau investuodama į 
žmogų, parengtų jį netikėtoms situacijoms 
ir pašalintų dabar itin emocionalų santykį 
su besikeičiančiomis aplinkybėmis”, - mano 
jis.

APociaus vertinimu, Lietuva laimėtų, 
jei turėtų aiškesnę strategiją Rytuose 
įvairiais lygiais.

Paklaustas, kokie iššūkiailaukia VSD, 
APocius pažymėjo, kad “Lietuva tapo 
saugesnė, jei kalbėtume apie tiesioginės 
karinės agresijos galimybes, bet laukia 
problemos dėl naujų, globalių, grėsmių”.

Pasak jo, informacinių technologijų, 
maištingi) religinių judėjimų, terorizmo 
keliami pavojai gali paliesti ir Lietuvą.

Žmonės pageidauja 
aktyvesnio prezidento

(DELFI) Žmonės pageidauja, kad 
Prezidentas Valdas Adamkus aktyviau 
veiktų valstybės politiniame gyvenime. Tai 
rodo rinkos analizės ir tyrimų grupės RAIT 
birželio 8-12 dienomis atlikta 
reprezentatyvi apklausa. 52% apklausos 
dalyvių pareiškė, jog prezidentas yra per 
mažai aktyvus. Tokios nuomonės laikosi 
daugiau vyrų (55.3%) nei moterų (48.6%.).

Prezidento žodžio labiau pasigenda 
brandaus amžiaus (55-64 metų) apklausos 
dalyviai, turintys aukštesnįjį išsilavinimą ir 
gyvenantys kaimuose ar mažuose 
miesteliuose.

41% apklaustųjų įsitikinę, kad 
Prezidentas yra aktyvus tiek, kiek reikia. 
V.Adamkaus veikla labiausiai patenkinti 
jauni 15-34 metų žmonės. Net 57% 
Prezidento rėmėjų - turintieji aukštąjį 
išsilavinimą, dauguma jų gyvena 
didmiesčiuose.

Vos 2% apklaustųjų mano, kad 
Prezidentas - per daug aktyvus. Tokį 
priekaištą jam daugiausia išsako politikai, 
sulaukę Prezidento kritikos.

Visuomenės nuomonės tyrėjų 
duomenimis, prezidentas tebėra vienas 
mėgstamiausių šalies politikų. Prieš dvejus 
metus, pradedant kadenciją, jo 
populiarumas siekė 70% , šiuo metu jis 
nukritęs tik apie porą procentų.

Kiek išvyko is 
Lietuvos ?

(DELFI) 2001-2005 m neoficialiais 
Lietuvos išvyko apie 70,000 žmonių, o 
deklaravusiųjų savo išvykimą buvo 56,000 
gyventojų. Is viso per penkerių metų 
laikotarpį emigravo apie 126,000 šalies 
gyventojų. Įvertinant ir neoficialią migraciją, 
nuo 1990 m., per pastaruosius šešiolika 
metų, iš Lietuvos iš viso emigravo apie 
404,000 žmonių. Tai parodė Statistikos 
departamento šiais metais atliktas tyrimas.

„Mes atskirai paskaičiavome, koks 
santykis deklaruojančių ir nedeklantojandų 
savo išvykimą buvo kasmet ir pamatėme, 
kad iki 2003 metų gyventojų judėjimas 
nebuvo toks didelis ir savo išvykimą 
deklaruodavo kas trečias gyventojas, o 
vėliau - kas antras išvykęs“, - DELFI sakė 
Statistikos departamento darbuotoja 
Danguolė Svidlerienė.

Tyrimo duomenimis, 2001-2003 m. 
neoficialiai emigravo apie 20,000gyventoją. 
Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, 20W 
m., palyginti su 2003 m., neoficialiai 
išvykstančių iš Lietuvos emigrantų skaičius 
išaugo du kartus. Pernai neoficialiai 
išvykusių iš šalies gyventojų skaičius 
stabilizavosi. 2001-2005 m neoficialiai 
išvyko daugiau vyrų nei moterų. Tik 2004 
m. moterys sudarė 54% visų neoficialią 
emigrantų.

Per minimą laikotarpį kartu su šeimos 
nariais neoficialiai iš šalies išvyko apie 8,000 
vaikų iki 14metų amžiaus, taidaugiaunei 
pusė iš visų 14,000. per šį laikotarpį 
išvykusių vaikų.

Du iš trijų neoficialiai emigravusių 15 
metų amžiaus ir vyresnių gyventojų turėjo 
vidurinį išsilavinimą, kas penktas - 
aukštojo ar aukštesniojo mokslo baigimo 
diplomą.

Tyrimo duomenimis, daugiausia 
neoficialiai išvyko nedirbusių asmenų ir 
kvalifikuotų darbininkų. Per penkerius 
metus kas trečias neoficialiai išvykęs 
neturėjo darbo, kas penktas buvo 
kvalifikuotas darbininkas.

Pagal įstatymą, kiekvienas Lietuvos 
nuolatinis gyventojas, išvykstantis į užsienį 
ilgesniam nei pusės metų laikotarpiui, 
privalo deklaruoti savo išvykimą.

Prezidentui V.
Adamkui - vėl 2 metai

Sukanka dveji metai, kai Prezidentu 
buvo inauguruotas Valdas Adamkus. 
Prezidentu jis išrinktas po to, kai iš pareigų 
per apkaltą atstatydintas Rolandas Paksas. 
Tai antroji V Adamkaus kadencija.

Apklausos rodo, kad antros kadencijos 
metines mininčiam prezidentui Valdui 
Adamkui pavyko atkurti pasitikėjimą 
prezidento institucija. Pasitikėjimas 
prezidentu buvo smukęs po apkaltos 
Rolandui Paksui. Dabar prezidentu pasitiki 
beveik 60%., o nepasitiki - apie 20% 
gyventojų.

Anksčiau Valdas Adamkus buvo 
užsiminęs, kad antros kadencijos metinių 
proga norėtų reformuotipatarėjų komandą. 
Tačiau, kaip teigė Prezidentūros atstovai, 
šiuo metu prezidentas didžiausią dėmesį 
skiria naujos Vyriausybės formavimui, o ne 
komandos pertvarkymui

Nors V. Adamkaus iniciatyva sukurti 
„vaivorykštės“ koaliciją žlugo, politologai 
jo pastangas formuojant mažumos 
Vyriausybę vertina teigiamai.

AR JAU SUMOKĖJAI
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Bendruomenės baruose 'Sveikiname
“Jriinch Rendez-Vous” Sidnėjuje 

liepos 1-14 dienomis
ALB Krašto Valdyba sveikina melbourniškę veikėją, šokėją ir menininkę

Isolda Poželaitė - Davis AM Dalių Antanaitienę OAW
Neabejoju, kad “ Prancūzų Rendez

vous” festivalis Sydnėjuje susilaukė 
nemažai susidomėjimo, nes parengimų 
buvo labai įvairių, kurie galėjo patenkinti 
daugelio lankytojų skonį: madų paradų, 
technikos išradimų, namų apyvokos 
radinių. Juos matėme miesto centro gatvių 
krautuvėse, kurios su pirkiniais dalino 
įvairius prancūziškus rodinėlius. Neatsiliko 
ir prancūzų kulinarijos specialistai. Už

25 dolerius jie dviejų patiekalų valgiais 
lepino svečių gomurėlius restoranuose, o 
delikatesais-miesto parkų piknikuose. 
Nepamirštasurengti mokslinių paskaitų ir 
renginių. Vienas iš įdomiausių, buvo 
mikrochirurgų seminaras su svečiais, 
rekonstrukcijos (transplant) specialistais, iš 
Amiens miesto Prancūzijoje, kur ne taip 
seniai jie padarė veido rekonstrukcijos 
operaciją. Be to buvo ir gerų pramoginių 
renginių: filmų, paskaitų biologinėmis ir 
geografinėmis temomis bei jų rodinių 
parodomis. (Beje, nežinojau, kad prancūzai 
sugalvojo statyti švyturius, kurie išgelbėjo 
ne vieną jūreivį audrų metu.) Iš kitų 
kultūrinių renginių reikėtų paminėti 
prancūzų kompozitoriaus Lėo Delibes 
(1836-1891) romantinę operą “ Lakinė” 
ir skulptorių parodą “ Park to Park” - Ox
ford gatvės abiejose pusėse nuo Hyde iki 
Centennial Park’o. Skulptūros buvo 
daugiausiai išstatytos krautuvių vitrinose. 
Pirmą vietą Įminėjusiam menininkui bus 
įteikta Jėan-Frančois de Galaup, Comte de 
la Perouse premija - kelionė į Paryžių. Be 
to dar yra antros ir trečios vietos premijos ir 
keturi aukšto lygio (Highly Commended) 
sertifikatai.

Skulptorė - keramikė Jolanta 
Janavičienė atstovavo lietuvių kilmės 
menininkams parodoje. Skulptorė yra taip 
pat ilgametė Skulptorių asociacijos 
komiteto narė. Šį kartą ji išstatė tris savo 
darbus: du keramikos ir vieną iš bronzos. 
Keramikos “ Bird Tree” ir “ Koala” labai 
skyrėsi savo apipavidalinimu. Pirmoji yra 
natūralaus smiltainio spalvos molio ir 
simboliniai primina paukščių gūžtą, kurios 
viršūnėje patogiai įsitaisiusi tupi paukštė- 
motina, o pro kamieno skyles mažyliai 
kaišioja snapelius. Medžio kamieno - 
gūžtos ornamentika kiek primena 

aborigenų dryžuotumą (striation). Antroji 
skulptūra “ Koala”yra tamsiai pilko molio, 
solidus ir nemažas meškiukas, kuris 
letenėlėje laiko “Tricolore” vėliavėlę.

Janavičienės trečioji skulptūra yra 
bronzos kūrinys. Tai pasišiaušusi banga su 
putota skiautere, kurios viena pusė jau 
formuojasi į cilindrinę bangų, taip plaukikų 
pamėgtą. Abi bangos puses jungia vilnijantis 
judesys. Skulptūros ramiai juodas su 

šviesiais atspindžiais postamentas primena 
žemynus, kuriuos jungia gyvybingas vanduo 
ir vandenynų pulsuojančios bangos - 
Prancūziją, Australiją ir per Baltijos jūrą - 
Lietuvą. Jei skulptūra būtų didelių 
matmenų - koks tai būtų įspūdingas 
paminklas! Įsivaizduoju, kad jos pjedestalas 
galėtų būti švyturio formos granitas... 
Svajonė? O gal atsiras mecenatas su kurio 
pagalba tokia skulptūra įamžins lietuvių 
vardą Australijoje, kaip tik toje vietoje, kur 
La Perouse išsiuntė laišką žmonai ir 
paskutinį gyvybės ženklą 1788 metais, ir kur 
(po 218 metų!) liepos 14d. Prancūzijos 
Tautinės Šventės proga, įvyks aukščiau 
minėtų premijų įteikimas.

M.P. redakcijų sveikina menininkę Jolantą 
Janavičienę laimėjusią pirmą vietą 
“Randwick City Sculptors’ Award-- 
Acquisitive Prize” ui skulptūros darbą, 
“Banga".

Karalienės Gimtadienio proga apdovanotą Order of Australia Medaliu, už 
veiklą Lietuvių Bendruomenėje, ypatingai tautinių šokių srityje.

Lietuvos Valstybės šventė Adelaidėje
Kiekvienos visuomeninės šventės metu 

pažvelgiame įjos prasmę ir svarbą Tautos 
ir Valstybės gyvenime. Lietuvos Valstybės 
šventė pradėta švęsti po Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo paskelbimo 
1990 m., ir ji pamažu įgavo aiškesnį 
supratimą ir įvertinimą. Valstybingumas 
glūdi valstybės piliečių sąmonėje ir nuojo 
pilnutinio supratimo dažnai priklauso ir tos 
Valstybės gyvenimas irsantvarka. Lietuviai 
išgyveno kelias diktatūras ir gerai pažįsta 
jos destruktyvias bei neigiamas visiems jos 
gyventojams pasekmes. Komunistinė ir 
fašistinė diktatūros gerokai nualino 
Lietuvos gyventojus: sunaikino jų 
ekonomiką ir kultūrinį pasireiškimą, 
brukant savo atneštą pakaitalą, kuriame 
pagrindinė idėja buvo nutautinimas ir 
pilnutinis tautos pavergimas. Todėl 
Valstybingumas yra labai svarbus ir 
ugdytinas kiekvienoje valstybėje norint 
pasiekti demokratinę santvarkų, kurioje 
galėtų pilnai alsuoti Tautos dvasiniai ir 
fiziniai pasireiškimai.

Adelaidėje Valstybės - Valstybingumo 
šventė pradėta š.m. liepos 9 - tą, radijo 
programa per EBI radijo stotį, kurią 
paruošė lietuviškų programų vedėjas Augis 
Zamoiskis. Pradžioje gražiai nuskambėjo

a “Lietuviai esame mes gimę”, ALB 
laidės Apylinkės Valdybos pirm. L. 

Vasiliūno trumpas sveikinimas, o vėliau 
Lietuvos Prezidento žodis, perkeltas radijo 
bangomis iš Lietuvos radijo. Sekmadienį, 
prieš pamaldas šv. Kazimiero bažnyčios 
sodelyje pakeliamos vėliavos ir aukojamos 
pamaldos, kurių metu kun. J. Petraitis savo 
pamoksle paminėjo Lietuvos Valstybės 
svarbą, o V. Baltutis savo žodyje nušvietė 
Lietuvos istorijoje tautinį ir religinį 
vieningumą kovojant prieš Valstybės 
priešus ir stengiantis palaikyti Tautos 
gyvybę amžių tėkmėje. Organizacijos 
bažnyčioje dalyvavo su savo vėliavomis.

Po pietų, Lietuvių Namuose, buvo 
švenčiama Valstybės šventė, ne minėjimas, 
nes mes minėjimuose prisimename 
praeities įvykius, o šventėje džiaugiamės ir

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO
Dear Editor,

I am trying to trace my long-lost 
schoolfriend, Julia Motiejūnas. She 
attended St Charles School at Ryde 
(Sydney) and Mercy College at Epping. She 
had a sister named Stephanie. Later her 
family moved to the Carramar area 
(Sydney) and she worked, 1 think, as a 
radiographer at Balmain Hospital. 
Presently a Reunion is being arranged at 
Vaucluse House for ex-students and I am 
very anxious to locate Julia. Julia, if you 
happen to read this, or if anyone else is in 
touch with Julia, please ring Joan M.T Brien 
at (02) 9326 3009 - or contact the Editor of 
“Mūsų Pastogė” about this matter. Thank 
you very much, Joan M.T. Brien 

Nusišypsokime
Restorano lankytojas padavėjui: “Jei tai arbata, norėčiau cukraus, o jei sriuba, druskos.”

kartu stipriname savo sąmonėje tos šventės 
idėjas, kad jos mumyse kuo ilgiau ir gražiau 
klestėtų, liktų gyvos ir nemirštančios.

Šventę atidarė ALB Adelaidės 
Apylinkės Valdybos pirmininkas Leonas 
Vasiliūnas, jam gražiai iš Justino 
Marcinkevičiaus dramos “Mindaugas” 
pritarė Julytė Neverauskaitė - Vasiliūnienė. 
Labai vykusiai ir gražiai derinosi istorinių 
įvykių ir dramos veikalo mintys, su teikiant 
joms stipresnį įspūdį ir pasigrožėjimą; Tai 
labai vykęs derinys - montažas pristatęs 
šventės dalyviams Lietuvos valstybės 
gimimą - jos pradžią.

Meninėje dalyje muz. Jonas Pocius 
(jun.) pianinu skambino S. Bach, P.I. 
Tchaikovski ir Franz Schubert (tris) 
kūrinius. Su atsidėjimu ir dėmesiu Jono 
atlikti muzikos kūriniai buvo palydėti 
gausiais klausytojų plojimais.

Choras “Lithuania”, nors negausus 
dainininkais, bet vadovaujami J. 
Pociausfjun.), gražiai ir pakiliai sudainavo 
muz. F. Strolios - “Narsuolių dainą”, J. 
Naujalio - “Už Raseinių ant Dubysos”, St. 
Gailevičiaus - “Oi toli, toli” ir A. Foko - 
“Jei karalium būčiau”.

Šventę užbaigėme, kaip irpridera tokia 
proga, su šampanu, kuriuo visus pavaišino 
Apylinkės Valdyba. Tenka pasidžiaugti 
tokia gražia ir neištęsta istorinėmis 
paskaitomis švente. Bravo Apylinkės 
Valdybai už tokią įdomią ir prasmingą 
šventę!

ALB Adelaidės Apylinkės Valdybai 
vadovauja Leonas Vasiliūnas, kuris ilgesnį 
laiką mokytojavo provincijoje ir negalėjo 
aktyviai dalyvauti mūsų bendruomenės 
veikloje, bet lietuvių bendruomenės 
nepamiršo ir apsigyvenęs Adelaidėje jon 
įsijungė.

Dabartinę Apylinkės Valdybą sudaro: 
Leonas Vasiliūnas, Vytautas Opulskis, 
Linas Pocius, Jonas Pocius (jun.) ir Jason 
Vasiliūnas. Didesnioji Valdybos dalis yra 
jaunesniosios kartos, todėl nestokoja naujų 
idėjų ir sumanymų.

V. Baltutis

Laba diena,
Čia iš Australijos lietuvių sužinojau, 

kad yra leidžiama “Mūsų Pastogė”, lietuvių 
laikraštis Australijoje.

Rašau dėl močiutės brolio, Motuzo 
Osvaldo Juozapo, kurio ji anksčiau bandė 
ieškoti per įvairius šaltinius, bet nerado.

Motuzas gimė 19f6m. ir 1944m. 
rugpjūčio mėnesį pabėgo į Australiją. Nuo 
to laiko niekas nieko apie jį nežinojo.

Jeigu kas jį ar jo vaikus pažinojo, 
prašyčiau atsiliepti. Nurodau savo 
kontaktus: e-mail:gitanka@centras.lt 
tel.+370 650 57799

Pagarbiai,
Gitana Kliciovaitė
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Lietuva iš arti JAV: Lietuva patikima sąjungininkė

Stengiuosi nedaryti 
blogo

į Baltosios anketos klausimus atsako po
etas Justinas MARCINKEVIČIUS.

Kokią Lietuvą norėtumėte matyti po 
šimto metų? Kokie visuomeninės raidos 
principai (ar įstatymai) galėtų padėti to 
siekti?

Tikrai norėčiau, kad ir po šimto meti) 
(ir dar po šimto ir 1.1.) Lietuva būtų. Ne tik 
žemė, vardas, bet ir žmonės, kalba, 
tradicijos... O kad visuomenė išliktų daugiau 
ar mažiau gyva ir sveika, kad ji pajėgtų augti 
ir tęsti save, turėtų bent pakenčiamai 
funkcionuoti pagrindinės jos saviraiškos 
formos - demokratinės, politinės, socialinės, 
demografinės, ūkinės, kultūrinės, pilietinės, 
dvasinės... Pabrėžčiau: ir patriotinės 
(nereikėtų švilpti išgirdus šį žodį - be jo 
žmogaus gyvenimas tėvynėje netenka šaknų 
ir motyvacijos).

Manau, kad visuomenės raidų ir raišką 
iš vienos pusės turėtų formuoti įstatymai 
(arba bent padėti, netrukdyti formuoti), iš 
kitos pusės - pati visuomenė siekdama, 
keldama, kurdama save kaip sąmoningą 
pilietinį organizmą. Kokie reikalingi 
įstatymai? Pirmiausia tie, kurie kuriami 
žiūrint į Lietuvos lūpas, o ne į kokios grupės 
interesus.

Ar jaučiatės esąs Lietuvos 
bendruomenės narys? Ar galėtumėte su 
pasididžiavimu ištarti - "Aš esu lietuvis ir tuo 
labai didžiuojuosi" ir kodėl?

Be abejo, jaučiuosi Galiu ramiai be 
patoso ištartų kad esu lietuvis. Tą ir darau. 
Tai prigimtinė mano esmė. O 
didžiuodamasis tik iškreipčiau save.

Kad esu lietuvis - daugybę kartų 
tvirtinau dar “anais laikais” poezijos 
vakantose, teatrų scenose, susitikimuose su 
mūsų ir užsienio šalių visuomene. Ne sykį 
tai sukeldavo nuostabą - Lietuvos vardas jau 
buvo gerokai ištrintas. Berods. 1966 m. 
įtakingas Norvegijos dienraštis pokalbį su 
manimi pavadino: “Jis rašo savo knygas 
lietuviškai”. Graudu buvo - čia pat, už 
Baltijos jūros, lyg ir galėtų žinoti, bet nustebę 
pristatė mane kaip kokią keistenybę, 
rašančią negirdėta kalba. Arba, pavyzdžiui, 
Dubline, P.E.N. klubo simpoziume grupę 
jo dalyvių priėmė vienas verslininkas. 
Norėdamas žinoti kas ir iš kur yra jo svečiai 
paprašė popieriaus lape pasirašyti ir 
nurodyti savo tėvynę. Parašiau 
skliausteliuose prie pavardės: Lithuania. Kai 
tas lapas pasiekė vieną nežinomą svečią, šis 
ėmė piktintis: Lietuvos nėra, nuo 1940 m. 
nėra. Atsakiau sutrikęs, kad Lietuva taip 
greit nedingsta. Sulaukiau nedrąsių, bet vis 
dėlto aplodismentų.

Ar Jus tenkina Lietuvos valstybės 
kultūros politika? Kas joje, Jūsų nuomone, 
keistina?

Pasigesčiau stipresnio klasikinės 
kultūros sparno. Jis turėtų būti girdimas, 
matomas, skaitomas. Gaila, kad užgesinti 
žiburiai - kultūros namai, bibliotekos, 
mokyklos ir mokyklėlės kaimuose, 
miesteliuose. Išgyvename masinės kultūros 
agresiją ir kone visuotinį pataikavimą jai. 
Nežinau, ar dar galima ką nors pakeisti 
kultūros politikoje, tačiau bent jau kompasą 
pareguliuoti reikia - jis dažnokai rodo ne 
tas vertybes.

Ar Jus tenkina Lietuvos valstybės 
švietimo politika ? Kas, joje, Jūsų nuomone, 
keistina ? Kokių permainų Lietuvos valstybės 
strategijoje reikėtų pageidauti, norint 
susigrąžinti masiškai į Vakarus 
emigruojančią jaunąją Lietuvą?

Kažkokios 
ypa t i ngos 
švietimo 
politikos aš 
nematau. 
Matau 
blaškymąsi. 
Apleista liko 
jauno 
žmogaus 
dvasia, jos ugdymui neranda laiko nei 
mokykla, nei visuomenė. Greičiau 
priešingai - visa pramogų industrija 
pastebimai prisideda nutylėdama, 
užstodama, arba ardydama gilesnes vertybes 
- neva naftalinu atsiduoda.

Spekuliuojama europietiškumu, 
apskritai vakarietiškumu. Prisidengiama 
tariamai laisvo žmogaus teisėmis, netgi 
demokratijos principais. Kalbėjimas apie 
lietuviškumą, padorumą, pareigą, tradicijas 
palydimas šypsenėle. Laisvė kalti pinigą 
visomis kūno vietomis.

Kaip susigrąžinti emigrantus? Čia irgi 
jau daug praleista, pavėluota. Pirmiausia - 
reikėjo (ir reikia!) padėti žmogui neišvykti. 
Nereikia apgaudinėti savęs: užsidirbs ir grįš. 
Sugrįžti visada sunkiau nei išvykti-ar daug 
grįžo karo metų emigrantų? Šiandieninis 
išeivis savo apsisprendimą išvykti 
dažniausiai motyvuoja nedarbu, menku 
atlyginimu, socialiniu nevisavertiškumu. 
būsto problemomis. Vadinasi, čia ir reikėtų 
pageidauti permainų valstybės strategijoje.

Tačiau negalima apeiti “meškos 
paslaugos”, kurią atliko mūsų žiniasklaida, 
kelerius metus iš eilės skelbdama reportažus 
apie neregėtą lietuvių sėkmę vakaruose... 
Tiesa, dabar lyg jau mėginama prigesinti 
buvusį entuziazmą. Bet, kalbama, jau arti 
pusė milijono spėjo Kvykti (tarp kitko, bent 
reikėtų žinoti kiek). O gal jau pildosi 
siaubinga vieno Maskvos emisaro 
pranašystė: Lietuva bus, bet be lietuvių...

Lietuva dažnai įvardijama kaip šalis, 
pirmaujantipagal savižudybių skaičių. Kodėl 
taip yra ir ką daryti, kad būtų kitaip?

Nežinau, kiekvienas toks liūdnas atvejis 
labai individualus.

Ar Jus tenkina, kaip Lietuva suvokia ir 
pateikia save žiniasklaidoje ir televizijoje?

Nelabai tenkina. Per mažai spalvų, ypač 
šviesesnių. Atrodo, tartum specialiai 
giriamės - žiūrėkite, kiek pas mus 
savižudybių, apiplėšimų, žmogžudysčių, 
išprievartavimų, vagysčių, apgaulių, kiek 
avarijų keliuose... Pirmieji Europoje 
atstalydinom prezidentą... O kiek skandalų 
mūsų valdžios sferose! Telieka žinia, kad 
kažkur Amerikoje ledo arenoje lietuvis 
rezultatyviai perdavė vadinamąją “šaibą” - 
įvartis! Įvykis.

Kokios lietuvio nacionalinės savybės 
Jums atrodo gražiausios, o kokios ne? 
Lietuvos žmonių moralė, sąmoningumas ir 
patriotizmas: diagnozė irperspektyvos.

Idealizuodavom lietuvį. Aš taip pat. 
Tada tai buvo viena iš savigynos formų. 
Atsparos pastangos. Žiauri 20 amžiaus 
politinė ir socialinė tikrovė visaip tą lietuvį 
laužė, siekdama kuo greičiau sunaikinti 
jame tai, kas spėjo susiklostyti pirmosios 
nepriklausomybės metais, o gal iš seniau 
atėjo: žemės, tėvynės (jau išmoktos) meilė, 
tylus, kantrus patriotizmas, darbštumas, 
bičiuliškumas. kuklumas, religingumas, 
etninė savitaiga ir savigyna... Taižemdirbio 
bruožai, būdingi ne tik lietuviui. 
Okupacijos, pervartos ir prievartos nemažai 
tų bruožų ištrynė, jų vietoje - gal šalia jų - 
ryškiau pasimatė prisitaikymo (išorinio, 
prievartinio), siekimo išlikti (o juk tai 
natūralu), atviro godumo, baimės... 
Suprantu, kad ne vieną čia ištartą žodį
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(DELFI) Lietuva Jungtinių Valstijų 
akyse užsitarnavo patikimos sąjungininkės 
reputaciją, sako Seimo Užsienio reikalų 
komiteto narys, Seimo ryšių su JAV grupės 
vadovas Emanuelis Zingeris.

“Nepaisant politinės suirutės šalies 
viduje. Lietuva tiek Europos Sąjungos 
kaimynystės politikos, tiek kovos su 
terorizmus srityje įsitvirtino kaip esminė 
Vakarų sąjungininkė", sakė neseniai iš JAV 
sugrįžęs E. Zingeris.

Pasak URK nario, toks įspūdis susidarė 
po praėjusią savaitę JAV su oficialiu vizitu 
viešėjusios Seimo delegacijos susitikimų su 
įtakingais JAV. Pentagono bei NATO 
pareigūnais.

Pasak E.Zingerio, užsienio politikos 
reikalus kuruojančiame komitete dirbantis 
JAV senatorius Richard Lugar Seimo 
delegacijai sakė, jog Lietuvos indėlis j kovą 
su terorizmu bei demokratijos plėtrą “daug 
kartų didesnis, nei pačios Lietuvos dydis”.

Pasak E.Zingerio, susitikimų metu 
aukšti JAV pareigūnai akcentvo, jog per 
kelerius metus iki įstojant į NATO bei po 
to Lietuva sugebėjo pasiekti, jog yra 
vertinama kaip patikima partnerė, kaip ir 
Europos Sąjungos senbuvės.

Parlamentarams grįžus iš vizito, JAV 
ambasada Vilniuje išplatino pranešimą, 
kuriame “sveikina Lietuvos Seimo ryšių su 
JAV grupę sėkmingos kelionės į Jungtines 
Valstijas proga”.

ARVYDU KLUBAI

LIETUVOJE
Arvydas Bagdonas

(Draugas) Lietuvos Arvydų klubas 
įsteigtas 2002 m. vasario 28 d. Kaune. 
Steigiamąjame susirinkime dalyvavo 18 
Arvydų. Šiuo metu klubas vienija per 100 
narių. Turime klube ir vienintelę moterį - 
Arvydą. Jauniausiam klubo nariui 12 metų, 
vyriausiam 79-eri.

Klubo nariai kiekvieno mėnesio 11 
dieną renkasi Kaune, “Bernelių užeigoje”.

Vilniuje naujas paminklas tremtiniams
(DELFI) Sostinėje iškils du nauji 

paminklai. Vilniaus miesto tarybos kolegija 
vakar pritarė, kad Aukų gatvėje būtų 
pastatytas paminklas Lietuvos tremtiniams, 
žuvusiems 1942-1956 metais Jakutijoje, o 
senamiestyje. Mėsinių ir Dysnos gatvių 
sankirtoje - gydytojo Tsemacho Shabado su 
vaiku skulptūra, sakoma Vilniaus miesto 
savivaldybės pranešime spaudai

Paminklas tremtiniams sukurtas 
Laptevų jūros tremtinių brolijos 
„Lapteviečiai“ ir Jakutijos lietuvių bendrijos 
„Gintaras“ iniciatyva. Šį paminklą norėta 
pastatyti vienoje iš Jakutsko aikščių, buvo 
gautas ir Jakutsko valdžios leidimas pagal 
suderintą projektą paminklą pastatyti

Tačiau gavę Rusijos Federacijos

“Svarbus ir plataus masto tarp 
parlamentinis bendravimas yra gyvas 
stiprios JAV ir Lietuvos draugystės 
pavyzdys. Seimo ryšių su JAV grupės 
ambicinga kelionė, kurios metu Seimo 
nariai susitiko su pagrindiniais JAV 
Kongreso vadovais ir aukšto rango JAV 
Valstybės departamento pareigūnais, 
pademonstravo aktyvius ryšius, kuriais galį 
džiaugtis abiejų valstybių žmonių Išrinkti 
pareigūnai” - rašoma ambasados 
pranešime.

Pasak pranešimo, susitikimų su Seimo 
nariais metu “Jungtinių Valstijų kongreso 
vadovai pasinaudojo proga išreikšti savo 
susižavėjimą Lietuvos indėliu skleidžiant 
de nokratiją regione, taip pat pastangomis 
dalyvauti Irake ir Afganistane kartu su 
tarptautine bendruomene".

Susitikimų metu pagyrimų Lietuvai 
negailėjo ir senatorius Joseph I .ieberman. 
Senatorius J.Lieberman pabrėžė, jog 
Lietuvos valstybė, būdama NATO nare bei 
dalyvaudama misijose karštuosiuose 
pasaulio taškuose kartu su Jungtinėmis 
Amerikos Valstijomis, įgijo didelį 
pasitikėjimą.

Seimo nariai lankėsi ir Pentagone, kur 
JAV Gynybos departamento atstovai 
padėkojo Lietuvos atstovams už didelį 
Lietuvos indėlį tarptautinėse karinėse 
operacijose Irake ir Afganistane bei aukštai 
įvertino Lietuvos karių veiklą šiose misijose.

Diena pasirinkta neatsitiktinai - skaičius 
11 puošia legendinio krepšininko Arvydo 
Sabonio sportinius marškinėlius.

Klubas vienija įvairių profesijų žmones. 
Vienintelė sąlyga tapti klubo nariu yra 
Arvydos, Arvydės, Arvido ar Arvydo vaidai 
Savo veiklą pradėjome kviesdami j 
susirinkimus bendravardžius.

Dauguma, susitikę su klubo 
nariais.vėliau patys jais tapo. Klube įvyko 
susitikimai su bendravardžiais: A. Saboniu, 
kun. prof. A. Žygu, Kauno miesto mere A 
Garbaravičiumi. cksparlamcntaru A 
Vidžiūnu. Lietuvos banko pirmininko 
pavaduotoju A. Kregžde, skulptoriumi A 
Ališanka, istoriku A. Pociūnu, dailininku 
A Žalpių. Šiaurės ašigalio užkariautoju A 
Jonaičiu, filosofu A Juozaičiu, tarp kitų.

Klubo metinių sukakties proga 
apsilankėme “Ragučio” alaus gamykloje; 
balandžio mėnesį tradiciškai vykstame 
talkininkauti į Šakių rajone esantį Zyplių 
dvarą. Birželio mėn. jau ketvirtą kartą 
rinkomės paminėti vardadienio.

Klubo nariai dalyvauja labdaringoje 
veikloje, globoja negalios ištiktus ir 
vargstančius bendravardžius.

Norintys gauti daugiau informacijos, 
prašome užsukti į mūsų tinklalapį: 
www.arvydai.lt.

Prezidento kance liarijos raštišką nurodymą, 
kad paminklas lietuviams tremtiniams yra 
nepageidautinas, Jakutsko miesto vadovai 
pakeitė savo nuomonę ir paminklą priimti 
atsisakė. Taip pats paminklas tapo 
„tremtiniu“.

Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių 
kančias ir netektis liudijantis paminklas bus 
pastatytas Vilniuje šalia Genocido aukų 
muziejaus, tapdamas muziejaus lauko 
ekspozicijos dalimi.

Senamiestyje prie atkuriamo žydų 
kvartalo pastatytas paminklas vaizduos 
istorinę asmenybę - litvaką gydytoją 
Tscmachą Shabadą bendraujantį su vaiku. 
Šio paminklo iniciatorius - VšĮ Litvakų 
fondas.
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Mintys Valstybės 
Šventės proga

Vytautas Doniela

Neseniai ivykę Birželio minėjimai 
priminė mūsų tautos giliai skaudžius 
pergyvenimus. Valstybės Šventė veda kita 
kryptimi - prie seno ir istoriškai mums labai 
reikšmingo įvykio. Nors lietuvių tauta 
senesnė negu Lietuvos valstybė, visgi tik per 
lietuvio kunigaikščio Mindaugo karūna
vimą Lietuvos karaliumi, Lietuva įsijungė į 
formalią Europos istoriją jau kaip valstybė. 
Taibuvo 1253 metais, taigi, prieš 753 metus.

Isterijoje daug kas apsiverčia aukštyn 
kojomis, tačiau ir toks archyvinis dalykas 
kaip karūnacija viduramžiais visgi išlieka 
argumentu, kai nedidelė tauta ne retai iš 
naujo turi pateisinti savo norą būti 
nepriklausoma. Dar daugiau - toksai 
archyvinis įvykis lieka neišdildomu veiksniu 
pačios tautos sąmonėje. Juk jei galėjome 
turėti įprastiniu ritualu pripažintą valstybę 
tada, prieš 700 metų, tai teisę j 
nepriklausomą valstybę turime ir dabar. Šia 
prasme, lengviau mums nei, sakysim, mūsų 
kaimynams gudams, kuriems neturėjimas 
savos valstybės praeityje net trukdo tokios 
nepriklausomybės siekti ir šiandien.

Švenčiant Valstybės šventę, pirmoje 
eilėje kyla visgi dabarties klausimai ir todėl 
kreipiame akis į atsikūrusią Lietuvą. Iš 
vienos pusės, džiaugiamės Nepri
klausomybės atkūrimu, nes tai buvo bemaž 
politinis stebuklas. Juk tokia galinga atrodė 
esanti Sovietų Sąjunga. Bet štai po 
penkiolikos atkurtosios nepriklausomybės 
metų, vidinė padėtis nėra visai džiugi. 
Valstybę vargina juridinės bei ekonominės 
neteisybės ir gilokas plyšys tarp 
praturtėjusiųjų ir paprastų piliečių. 
Administraciniame aparate netrūksta 
korupcijos. Mažėja ir pati tauta - ne tiek dėl 
menko gimstamumo, kiek dėl gan masiškos, 
jau arti pusmilijoninės emigracijos, kai 
žmonės veržiasi į kitus kraštus, kad galėtų 
žmoniškiau gyventi. Nenuostabu, kad štai, 
prieš porą dienų, Prezidentas Adamkus, 
grįždamas iš vizito Didžiojoje Britanijoje ir 
negalėdamas užmiršti nesenos bet sunkios 
vidaus politinės krizės, susirūpinęs 
pareiškė, kad Lietuvoje trūksta 
valstybingumo (tai jo paties panaudotas 
žodis), vadinasi, stinga elgesio, kuris 
stiprintų Lietuvą kaip valstybę.

Kodėl taip atsitiko? Kodėl, sakysim, po 
Pirmo pasaulinio karo Lietuva atsistatė ir 
sunormalėjo palyginti greitai, bet dabar tas 
procesas vyksta sunkiai? Yra ne viena 
priežastis, bet labai svarbi yra štai ši. Kaip 
okupacijos bebūtų Lietuva apniokiojusios 
per Pirmą pasaulinį karą, Lietuvoje tvirtai 
buvo išlikusi privati nuosavybė. Laikinai 
išbėgę ūkininkai grįžo į savo pastatus bei 
žemę, kurios ribos tebebuvo aiškiai 
žinomos, kaip ir miestuose esantys namai 
bei sklypai. Nekilo pjautynių, kas ir kiek 
kam priklauso. Bet po sovietinės 
nacionalizacijos, turtą bei ribas reikėjo 
išsiaiškint i iš naujo - ir taisukėlė karčių ginčų 
ne tik tarp kaimynų, bet ir tarp giminių. 
Ypač pragaištingu įvykiu tapo valstybinio 
turto dalinimasis - kai veržlesnieji bei 
suktesnieji sugebėjo gan didelius valstybei 
priklausančius turtus pasukt i savo naudai. 
Iš čia ir tasai daug pykčio sukeliąs atstumas 
taip naujųjų turtuolių ir paprastųjų. Be to, 
ryškus turtinis skirtumas daugeliui sukelia 
tą jausmą, kuris išsireiškia kaip 
nepasitenkinimas valdžia, o kartu ir 
nusivylimas Lietuvos valstybe. Todėl 
atsiranda ir tokie pesimistiški posakiai kaip 
“prie ruso buvo geriau”. Iš pravedamų 
apklausų net matome, kokie yra 
nusivylusiųjų bei nepatenkintųjų procentai

Yra mažiausiai dar kita priežastis, kodėl 

dabartinei Lietuvai ne visai sekasi tvarkytis 
viduje. Po Pirmojo pasaulinio karo Lietuvai 
atsikurti buvo lengviau, kadangi caro metų 
valdininkija, sudaryta daugumoje iš nišų ir 
pasižyminti korupcija, karo pradžioje išbėgo 
ir nebegrįžo. Po karo atsikuriančiąją Lietuvą 
statė patys lietuviai, su daug idealizmo, o 
lietuviškame kaime tebegaliojo darbštumas, 
padonimas bei sąžiningumas. Nesavanau- 
džiai buvo ir to meto Lietuvos ministrai bei 
aukštieji valdininkai: Bet kai dabartinėje 
Lietuvoje skundžiamasi korupcija, reikalas 
vėlgi sukasi apie sovietmečiu išaugusią ir 
dabar dar neišblėsusią tradiciją pasinaudoti 
savo užimamu postu,žiūrėti įvalstybės turtą 
kaip j savą, nesibaidyti kyšių ir panašiai. To
kioje sistemoje yra natūralu, kad “viršesnis” 
stumdo “žemesnį”. Tai plati dirva pykčiui 
ir pilietinei nesantaikai.

Tai tik dvi, bet akivaizdžios priežastys, 
kodėl dabarties Lietuvos visuomenėje dar 
daugproblemų. Kitą vertus, nėra pagrindo 
ir beviltiškumui. Naujosios Lietuvos 
valstybingumo pagrindai jau yra padėti gan 
tvirtai ir juos stiprina ekonominė parama iš 
Europos Sąjungos. Baigia susitvarkyti ir 
privačios nuosavybės klausimai. Augant 
ekonomikai, kylant gerbūviui, mažės ir 
pesimistinės pažiūros į Lietuvos pajėgumą 
laikytis kaip valstybę. Iš tiesų, valstybin
gumas yra tam tikrų konkrečių faktorių 
(ekonominių, politinių, moralinių faktorių) 
sąveika, ir būtent tokia padėtis, kuriame šie 
faktoriai funkcionuoja darniai. Ir šitie 
faktoriai Lietuvoje tvirtėja. Šiaip ar taip, 
valsybingumas nėra užtikrinamas vien 
žodžiais—lygiai kaip ir kuri nors daug 
mažesnės apimties organizacija išsilaiko ne 
kalbomis, bet organizacijos narių darbais.

Koks išeivijos vaidmuo? Pusę šimto 
metų išeivija nuo likusios tautos buvo 
atjungta. Bet ji veikė politinėje plotmėje, o 
savo tarpe - palaikė lietuviškąsias tradicijas 
bei stengėsi išlaikyti tautinę sąmonę. 
Šiandieakai kurie rūpesčiai^au apkrenta, 
pavyzdžiui, nereikia rūpintis dėl finansinės 
paramos Lietuvai, nes milijonai bei 
milijardai Lietuvos ižde yra efektyvesni už 
išeivijoje renkamus bei siunčiamus šimtus 
ar tūkstančius. Bet išeivija tebelieka tautos 
dalimi, o kai kuriuose kraštuose netgi 
didėjančiu mastu dėl ekonominės emigra
cijos, todėl svarbu, kad Lietuvos problemos, 
įskaitant ir jos valstybingumą, išeivijoje būti; 
matomos realistiškai - nei pabrėžiant vien 
tik neigiamus dalykus, nei matant tik jos 
šviesiuosius aspektus. Daug svarbiau yra 
suprasti, kodėl Lietuvoje darosi taip, o ne 
kitaip, nes tiktai supratus galima teikti 
siūlymus tobulėjimui ir receptus ligoms.

Išeivija yra tautos dalis ir, jei ji 
pakankamai sąmoninga, ji gali būti stipri 
tautos dalis. Ką mes dar galime nuveikti 
Australijoje, nors per tą pusę šimtmečio 
tinginiais nebuvome? Bet prisimenant 
Mindaugą, siūlosi viena mintis. Mindaugo 
karūnacija pažymėjo Lietuvą kaip 
tarpvalstybinį lakta, užfiksavo Lietuvą kitų 
tautų tarpe. Australijos lietuviai, išlaikydami 
tautinę sąmonę, nuveikė gan daug - 
organizaciškai, kūrybiškai, politiškai, vėliau 
remdami Lietuvą bei savuosius 
ekonomiškai. Šalia to, yra ir lietuvių įnašas 
į Australijos istoriją. Deja, kaip tik šie 
dalykai dar nėra išsamiai užfiksuoti anglų 
kalboje. Nors jau turime kelias puikias 
angliškas studijas apie specifinius lietuviš
kosios veiklos aspektus (dr. G. Kazokienė, 
dr. A. Taškūnas, G. Pranauskienė ir kt..), 
dar reikia tokios knygos apie Australijos 
lietuvius bendrai, anglų kalboje, kuri būtų 
istorinis veikalas pagal priimtus standartus, 
būtų išleista rimtoje leidykloje, būtų 
pardavinėjama knygynuose, ir kurią tada 
įprastiniu komerciniu būdu įsigytų viešosios 
skaityklos, mokyklų bei universitetų 
bibliotekos.

Jei Mindaugas nebūtų tapęs karaliumi
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Žalgirio mūšis: 
kas iškovojo pergalę 

1410m. liepos m. 15d.?
Isolda Poželaitė-Davis AM

Šiais metais liepos mėn. 15-tą dieną sueis 
596-ri me tai nuo Lietuvai lemtingo Žalgirio 
mūšio. Mėgau istoriją ir gimnazijoje tvirtai 
tikėjau istorijos mokytojo žodžiams: 
“Aišku, lietuviai! Vytautas Didysis iškovojo 
pergalę. Karalius Jogaila tik meldėsi. Taip! 
Juk ir tapytojas Jan Matejko taip nutapė abu 
valdovus ‘Žalgirio mūšio’ paveiksle 
1878m.” Mūsų Vytautas kuone paveikslo 
centre, prabangiu raudonu rūbu apsivilkęs 
su karališku ar kunigaikštišku vainiku ant 
galvos, ryžtinga veido ir tikiu išraiška, tvirtai 
iškėlęs kardą dešinėje ir skydą kairėje, 
triuškina ordino riterius. O Jogaila ar net 
kelias šv. Mišias išklauso palapinėj - 
koplyčioje atokiai nuo karo lauko, paveikslo 
dešinės pusės aukštame kampe. Istorinių 
pamokų prisiminimai Lietuvoje!

Vėliau Berlyno, FreiburgimBreisgau, 
Zurich ir Adelaide universitete studijuojant 
istoriją, pastebėjau tų pačių faktų 
interpretacijų įvairovę. Europos istorijoje, 
priklausomai nuo krašto, daug kas skyrėsi 
nuo Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje 
įsigytų žinių Kaune. Deja, Lietuvos istorijos 
neteko studijuoti universitete. Nors gerai 
prisimenu vieną istorijos paskaitą Adelaide 
universitete, kurios eigoje poetė Lidija 
Šimkutė ir aš nesutikome su svečio 
prelegento nuomone apie Lietuvos - 
Lenkijos santykius Jogailos ir Vytauto 
laikais. O prelegentas, kaip pasirodė 
diskusijos metu, rėmėsi Jan Dlugosz 
Annales’ žr. ‘Joannis Dlugossii Annales 
scu Cronięa incliti Regni Poloniae’ 
naujausiu leidiniu.Todėl labai nudžiugau 
radusi pas draugą Jurgį profesoriaus Sven 
Ekdahl aukščiau minėtą knygutę.

Taigi, neseniai teko perskaityti 

profesoriaus Sven Ekdahl (gim. 1935m.) 
trijų paskaitų leidinį. Autorius yra turbūt 
vienas iš žymiausių Žalgirio mūšio 
specialistų pasaulyje, kuris taip pat tyrinėja 
Vokiečių ordino veiklą Prūsijoje bei ordino 
santykius su kaimynais, būtent Lenkija ir 
Lietuva ir Lietuvos-Lenkijos santykius. 
Leidinys yra mažo formato 20x12 cm, 65 
puslapių. Be trijų profesoriaus paskaitų yra 
Vydo Dolinskio įvadas, išsamios nuorodos 
ir paaiškinimai, gausi šaltinių bibliografija 
ir autoriaus darbų bibliografija. Leidinio 
straipsniai parengti pagal profesoriaus 
skaitytas paskaitas, cituoju:

L “Lietuvių pabėgimas” Žalgirio 
mūšyje, Berlynas, 1999 gegužės 24 ir 
Torslanda, Švedija 1999 liepos 15. Įdomų_ 

pastebėti, straipsnis parengtas pagal 
pranešimą Jan Matejkos paveikslo 
“Žalgirio mūšis” eksponavimo Vilniaus 
Arsenale proga 1999m birželio 19d.

2. “Žalgirio mūšio demitologizavimo 
problema” skaityta Atviros Lietuvos fondo 
namuose, 1999m. birželio 13 d.,Torslanda, 
Švedija 1999 m liepos 15 d.

3. “Vokiečių ordino karo žirgai Prū
sijoje.” Paskaita skaityta Vilniaus 
universiteto Istorijos fakultete 1998 m. 
birželio 9 d. ir Berlyne 1998 metais.

Kodėl profesoriaus Ekdahl nuomonė 
turi neabejotinos svarbos?

1. Pirmiausiai jis savo teiginius paremia 
ne vienu šaltiniu ir ne išsirinktais, bet 
surinktais šaltiniais: iš lenkų, vokiečių, 
prancūzų, lietuvių, švedų, Vatikano ir kitų 
kraštų. Šaltinių nemaža dalis, mininti 
maždaug panašiai tą patį įvykį, suteikia jo 
nuomonei patikimumo.

2. Profesorius yra švedas, tad galima 
tikėtis, kad jis yra neutralus ir savo nuomonę 
apie Žalgirio mūšį pareiškia ne tendencingai 
Aišku, tai yra tik prielaida.

Tačiau man atrodo, kad kur kas svarbiau 
yra faktas, kad autorius jau yra publikavęs 
ir dar vis rašo nemažai straipsnių iš Prūsijos 
ir kaimyninių valstybių istorijos. Tad, 
galima daleisti, kad toks gilinimasis vis 
atveria naujų perspektyvų ir faktų.

3. Prof. Ekdahl dažnai priešpastato 
Dhigoszo “Annales.parašyta 1455-1480 
m “Cronica eonflietus” versijai, kuri buvo 
parašyta nuo mūšio pabaigosl410 ikil411 
metų pradžios, ir kurioje įvykiai dažnai 
prieštarauja Dhigoszo kronikai Nors yra 
nustatyta, kad Dhigoszas irgi sėmėsi žinių 
iš Cronica eonflietus originalo, tačiau reikia 

pastebėti, kad Cronica eonflietus originalas 
neišliko, o tik XVI amžiaus versija.

Be to autorius duoda keletą konkrečių 
pavyzdžių apie Dhigoszo “Annales...” 
nepatikimumą, būtent, kad jis “ nesibodi, 
jei tik jam paranku, turimus šaltinius savo 
nuožiūra radikaliai pertvarkyti ir, sekant 
antikiniais autoriais, visu pirma Titu 
Livijum, papildyti ir išpuošti sugalvotais, bet 
kiekvienai situacijai gerai pritaikytais 
dalyvių pokalbiais, dramatiškomis arba 
linksmomis istorijomis.” Atrodo, kad 
kritiški lenkų istorikai irgi tai supranta, ir 
apie 1999 metus Lenkijoje vyko gan gyva 
diskusija apie Dhigoszo šaltinių 
“naudojimą,” ne vien tik apie šį mūšį, bet ir 

______________________ Nukelta i 7psl. 
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SPORTAS
Galvės ežere — 
neprilygstami 
trakiškių yriai 

Rima Dovydėnaitė

(Omni) Trakų akademinio irklavimo 
jaunimas šventė triumfo valandą. Trakų 
nacionaliniame sporto ir sveikatingumos 
centre vykusioje IV Lietuvos tautinėje 
olimpiadoje trakiškiai nuskynė nugalėtojų 
laurus ir susižėrė medalius.

Liepos 8-9 dienomis Galvės ežero 
irklavimo trasose varžėsi perspektyviausi 
šalies akademinio irklavimo meistrai. Nors 
dalyvių skaičius nebuvo pribloškiantis, 

tačiau Įtampos ir intrigos netrūko.
Pagal Tautinės olimpiados nuostatus 

šiose varžybose galėjo dalyvauti tik iki 25 
metų sportininkai. Tito šis įspūdingo grožio 
reginys ir buvo žavus. Akademinio 
irklavimo ekspertai tikino, kad tai buvo 
olimpinių vilčių paradas. Ir ne tik Pekino, 
bet būsiančios po jo olimpiados.

2004 Galvės ežero regata (www.elevejas.lt)

Todėl nebuvo keista, kad ypatingai 
atidžiai buvo sekami ne tik aukštą sportinį 
lygį pasiekusių sportininkų, bet ir 

besistengiančių su jais varžy
tis pačių jauniausiųjų startai.

Tiesiog kartu vyko 
savotiškos naujųjų 
akademinio irklavimo 
talentų žvalgytuvės.

Palankesnės Fortūnos 
nebūna. Trakiškiai irkluo
tojai užėmė tris pirmąsias ir 
vieną antrąją vietą.

Vandenį galingais yriais 
pergalingai skrodė vienas 
stipriausių Lietuvoje 
irkluotojų Sigitas Klerauskas. 
Jo irkluojama vienvietė 
vandenį skrodė lyg torpeda.

Vaikinas iš Senųjų Trakų yra kandidatas į 
Beidžingo olimpiadą. Tačiau kirtęs finišą ir 
beviltiškai toli palikęs savo varžovus 
irklavimo asas pergalės nesureikšmino. 
Kitaip negalėjo būti, nes šioje valčių klasėje 
jamkonkurentų nėra.

Akademinio irklavimo varžybos 
Trakuose ilgus metus trunkanti tradicija. Tai 

įstabus, puikus reginys ir pramoga 
trakiškiams bei miesto svečiams. Pasaulyje 

tokios varžybos ypač mėgiamos 
žiūrovų, jos labaipopuliarios ir 
visaip kaip populiarinamos.

Tačiau tik ne Trakuose, 
kuriuos galima vadinti ir 
irklavimo sostine. Metai iš meti; 
šioje sostinėje apie tokias 
varžybas nerasite jokios 
informacijos. Nei Trakų rajono 
savivaldybės interneto 
tinklalapyje, nei vietinėje ar šalies 
spaudoje. Mieste neišvysite jokio 
skelbimo ir kvietimo apsilankyti 
tokiuose sporto forumuose.

Net didžiausia metų 
akademinio irklavimo fiesta - Tarptautinė 
„Gintarinių irklų” regata vyksta kaip 
pogrindyje.

Sklendžiančios vandens paviršiumi 
akademinės valtys Trakų pilies fone - 
vaizdas, vertas milijono. Tai būdas garsinti 
ir savo miesto, ir šalies įvaizdį. Gaila, kad 
jis niekam nerūpi. Panašu, kad niekam 
nerūpi ištransliuoti ir puikios naujienos, kad 
rugpjūčio viduryje vyks Tarptautinės 
irklavimo federacijos (EISA) pasaulio 
studentų čempionatas. Dar viena proga 
pranešti apie save pasauliui, kuri 
greičiausiai bus praleista.

Lietuvos pilietybė 
krepšininkei?

Daugiau nei dvi dešimtys politikų, 
sporto pasaulio bei akademinės 
bendruomenės atstovų ir menininkų prašo 
prezidento Adamkaus suteikti vienai 
žymiausių mūsų šalyje žaidžiančių 
krepšininkių - amerikietei Kathryn E. Dou
glas Lietuvos pilietybę.

„Likimas lėmė, kad viena stipriausių 
pasaulio krepšininkių - Kathryn E. Dou-

Italija laimi 
Pasaulio Taurę

(DELFI) Vokietijoje- pasibaigusšio 
pasaulio futbolo čempionato nugalėtojaais 
tapo Italijos futbolininkai. Beilyime 
vykusiame finaliniame susitikime po 1/7 
metrų baudinių serijos italai 6:4 įveikkė 
Prancūzijos rinktinę. Normalus rungtynnvų 
laikas ir pratęsimas baigėsi lygiosiommis 
1:1120 min. komandoms išsiaiškintinti 
nugalėtojo nepakako - 1:1 - ir viskskas 
sprendėsi 11 metrų baudinių serijoje.

glas-jau du sezonus rungtyniauja Lietuvojeąje. 
Ji pripažįstama viena naudingiausisių 
Eurolygos žaidėjų, šiemet išrinkta į pasaulilio 
moterų krepšinio elito viršūnę - WNBJA 
Visų žvaigždžių Rytų komandą”, - teigianma 
viešame jų kreipimesi.

Užsieniečiams Lietuvos pilietytybė 
suteikiama už nuopelnus valstybei, t, o 
sprendimą dėl jos skyrimo priinima 
Specialioji komisija ir prezidentas.

Sportininkė Lietuvos žurnalistams n ne 
kartą yra tvirtinusi, kad mūsų šalį vadinina 
antraisiais savo namais - po Amerikos.

ŽVILGSNIAI KELIAUJANT DIDŽIUOJU 
VANDENYNO KELIU

vaizdus ir žmones, ardėte aidėjo tos odės 
garsais. Lynette man paaiškina, kad ta CD 
plokštelę jie specialiai pasigaminę, 
surinkdami populiarią tų laikų muziką. 
Galvoju, kad labai gudriai padarė, nes 
Pegasu “skrendantys” keleiviai—buvę tų 
melodingųjų dešimtmečių vaikai.

Nuo Port Albert pasukam į vakarus vis 
dar vingiuotu Gippsland vieškeliu. Ir vėl į 
pietus. Dabar vieškelio vardas jau pakito į 
Bass, nes šią Australijos pakrantę skalauja 
pavojingasis Bass sąsiauris, skiriąs žemyną 
nuo Tasmanijos salos. Siaura nerija pro San 
Rėmo miestelį įvažiuojam į Phillip salą.

III DIENA. Iš tikrųjų, šią kelionę 
pasirinkau labiausiai dėl Phillip Island, nes 
tai mažųjų pingvinų gyvenvietė, ir šį vakarą 
juos, grįžtančius po “žvejybų” vandenyne, 
teks pamatyti! Iki vakaro dar daug laiko, ir 
Geoff apsuka mus su Pegasu aplink šią 
žavingą salą. Sustojam “Nubbies” iškišuly. 
Netoli jo yra ir tų pingvinų lizdai. Iškišuly— 
didelė suvenyrų paduotuvė. Nusiperku 
pluoštą atvirukų su “Pingvinų paradu”. Taip 
vadinamas jų vakarinis žygis į lizdus.

Apsistojam gana įštaigingam viešbuty 
“The Waves”. Mano kambary stiklo durys 
į parką, o už jo mėlynuoja mažoji Port 
Phillip įlankos dalis, nes įlanką kerta, šiek 
tiek į Italijos “batą” panašus Mornington 
pusiasalis. Oras puikus, saulėtas, vėsus. 
Nekantriai laukdama vakaro ir pingvinų 
parado, dar pasivaikščioju įlankos pakrante. 
Aplink palmės, pušys ir kuplūs kiparisų 
skėčiai.

PINGVINŲ PARADAS
Vakare Pegasas nuveža mus į “pingvinų 

promenadą’. Pajūry eilės cementinių laiptų 
jau tirštai žmonių užsėstos ir dar vis 
atvažiuoja nauji turistų autobusai. Mes

Nijolė 
Jankutė

Tęsinys iš “M.P.” 
n r. 26

Grįžtant prie 
Sale miesto, kaip 
mūsų “visažinis” 
Geoff pasakoja,

vietiniai juokauja sakydami. Sale kalėjimas 
“for sale!” Iš tikrųjų miestas pavadintas 
anglų generolo Sale vardu. O škotas 
keliautojas, Angus McMillan visą šią 
apylinkę pavadino Caledonia Australis 
(Australijos Škotija).

Victoria valstybės žiloji praeitis— 
vulkaninė. Ugniakalniai paliko čia daug 
mineralų ir šiais laikais tarp svarbius 
uranijaus klodus. Be to, Sale apylinkėse yra 
svarbus navigacijos centras su 360 m. 
aukščio transliacijų bokštu. Šis centras 
palaiko ryšius su viso pasaulio navigacijos 
centrais, ypač povandeninių laivų 
kontroliavimu. Kadangi Australija laikoma 
strateginiu pasaulio tašku, centro įrangos 
ultra-modemios.

Važiuojam važiuojam...Aplink 
geltonos apvalios kalvos kaip begalinė gerai 
išpampusių mielinių bandelių eilė milžino 
krosny. “Bandelių” viršūnėse tokie pat 
milžiniški trisparniai vėjo malūnai— 
generatoriai. Kaip gera patogiai sėdėt ir 
žiūrėt į prabėgančius įdomius vaizdus! Ir 
dar vienas malonumas—Lynette įjungė CD 
plokštelę. Sklinda žavingos 1950-60 m. 
melodijos nuo “Blue Tango”, “Good Night, 
Irene”, “Spanish Eyes” iki “Waltzing 
Matilda” ir net galingos Beethoveno “Odės 
džiaugsmui”, kuri mane staiga nukelia į 
1989-90metus. Tada Amerikos TV stotys, 
rodydamos besilaisvinančios Lietuvos
Mūsų Pastogė Nr. 28, 2006.07.19, psl.6

“pegasiečiai” dar surandam vietelę ant 
aukščiausio laipto. Sėdžiu lyg senovės graikų 
teatre Delfuose, laukdama svarbiųjų aktorių 
pasirodant. Ledinis Antarktikos vėjas dumia 
šaltį įveidą. Bcdrakeleiviai sako, tempera
ture 7C. Nežinau ar + ar -, bet džiaugiuosi 
užsidėjus kepurę ir šiltą švarką. Irstebiuosi 
karštu australų krauju: vaikai su T 
marškinėliais, kai kurie basi, tėvai— 
vienmarškiniai. Mano bendrakeleivės tik su 
atlapais megztukais; jų žilus plaukus vėjas 
draiko! O aš—kepurėta!

Aštunta vai. vakaro, kaip buvo sakyta, 
pasirodo pingvinai! “Atplaukia, atplaukia! 
Žiūrėkit!” bruzda minia. Tolumoj matau 
tik baltai purslojančias bangas. Jos pilasi 
įkranto smėlį. Ne, tai ne bangos—tai baltos 
pingvinų krūtinės! Mažais būreliais išnyra 
jie iš jūros, patrypinėja vietoj, paskui greit 
rikiuojasi darnia eilute ir per smėlį—pirmyn 
į pakrantės krūmus.

Dabar pakyla kita banga. Tai mes—■ 
žiūrovai. Labai nedarniais, padrikais būriais 
metamės į pakaimėm išvedžiotus lentų takus, 
aptvertus vieline tvora. Per ją galima stebėt 
pingvinus iš labai arti. O jie nekreipia jokio 

dėmesio įšitąžmoniją. Žygiuoja sau—kiypuu- 
krypu cypsėdami labiau cikadų, neggu 
paukščių balseliais. Vis po 10 po 20,), ir 
skirstosi į savo lizdus krūmynuose.. Jiee— 
pingvinai nykštukai, gal kelių sprindžžių 
aukščio tartum vaikų žaislai, kuriuos sodiina 
ant lovos. O tokie meilučiai, tokie gražutčiai 
savo juoduose “frakuose” ir tartum iškrrak- 
molytom baltom krūtinėm! Žygiuoju kajrtu 
savo taku, o jie savo. Nenuleidžiu akių, oo jie 
nekreipia dėmesio. Krypu-krypu, čirkkšt- 
čirkšt...

Gražioji Lynette, “teta Rožė”, eina suu 
manim. Gal bijo, kad iš susižavėjimoo 
nepasilikčiau pingvinų krūmuose. Nepa
prastąjį pingvinų paradą mudvi paliekama 
beveik paskutinės. Lentų takams baigiantis,s, 
sutinkamšio natūralaus paukštyno sargą. Jisis, 
mano džiaugsmui, apsitulojęs labiau, negu akš. 
Reiškia, ne mano vaizduotė, o tikrai šaltta. 
Jis man mielai papasakoja, kad dar prieš į 20 
metų ši pingvinų pakrantė nebuvo specialist 
apsaugoj, todėldažnai padaužos išmėtydatavo 
vargšelių kiaušinius ir, nevieną pasigavę kakaip 
kokįžaislą, namuose numarindavo.

(Tęsinys kitame MPmuneryjeyje)
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Lietuvių Klubo atidarymas artėja
Tuo metu, kai šis „Mūsų Pastogės“ 

numeris pasieks skaitytojus, įrengimo darbai 
Sydnėjaus Lietuvių Klubo naujose patalpose 
turėtų būti beveik baigti. Tiksliau, valdybai 
liepos viduryje pagrindinio įrengimo 
kontraktoriaus „Network Interiors” atstovai 
yra pažadėję, jogpaskutiniąją liepos savaitę 
patalpų viduje statybininkų jau neturėtų būti 
Keletas žmonių vis dar darbuosis lauke 
užbaigdinėdami ir derindami oro kondicio
navimo sistemą bei tvarkydami Klubo 
mašinų stovėjimo aikštelę, tad nuo mgpjūčio 
pradžios pradėsime kraustymosi darbus.

Iki to laiko turi būti pristatytos ir 
sumontuotos poker mašinos. Keletas mašinų 
j naująjį past at ą atkeliaus S senojo, tad ir toliau 
galėsite žaisti populiariuosius „Queen of the 
Nile", „Golden Pyramids”, „Enchanted 
Forest” bei kitus žaidimus. Tikram žaidimų 
mėgėjui pasiūlysime lOpačių moderniausių 
mašinų, kuriose bus patys naujausi žaidimai 
dar tikpasirodantys didžiuosiuose klubuose. 
Tik atidarius Klubą, žaidimų salėje stovės 20 
mašinų. Ateityje, padaugėjus lankytojų ir 
žaidėjų, planuojame jų skaičių padidinti.

Visus tuos, kurie baiminosi, kad 
naujajame Klubo restorane bus galima 
užsisakyti tik sumuštinių ar azijietiško maisto, 
norime nuraminti - virtuvė yra patikimose 
rankose. Klubas pasirašė trijų metų kontraktą 
su laimėjusia konkursą partnerių kompanija 
V&D Catering. Ši kompanija - tai Algirdas 
Venckus ir Gary Donovan. Abu vyrai yra 
profesionalūs šefai, turintys ne tik puikų 
virėjo išsilavinimą, bet ir ilgą darbo patirtį. 
Tokio įvairaus europietiškų ir lietuviškų 
patiekalų meniu, kokį žada siūlyti Algirdas 
ir Gary, Sydnėjaus Lietuvių Klubas dar

Mirė Stasys Baras
Liepos 12d., JAV, neseniai šventęs savo 

86-jį gimtadienį, amžinybėn iškeliavo a.a. 
Stasys Baras. _.....—

Netekome didelio ir nuoširdaus 
Lietuvių Fondo nario, LF direktorių Tary
bos Emeritus nario, LF Garbės komiteto 
nario, visų mūsų artimo, gerbiamo, draugiš
ko, darbštaus ir teisingo žmogaus. Stasys 
Baras nuo 1974 metų iki 2004 metų kaip 
LF direktorius per 30 metų daug dirbo, 
vadovavo, telkė lėšas ir visaip rūpinosi 
Lietuvių Fondo augimu, finansine gerove, 
ir ateitimi.

Stasys Baras buvo išrinktas į LF 
direktorių Tarybą 1974 metais ir perrinktas 
dar 10 kartų. Jis buvo LF direktorių Tary
bos pirmininku šešias kadencijas (1982- 
1985 ir 1988-1991 metais), LF Valdybos 
pirmininku 1993-1995 ir 2002 metais.

Stasys Baranauskas - Baras gimė 1920 
m. gegužės 26 diena Mierčiuose, Žaliosios 
valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje. Nuo 
jaunystės mylėjo muziką, dainas, ir 1942 
m mokėsi dainavimo Kauno konserva
torijoje, kaip solistas debiutavo 1943 m. 
Kaune, vėliau nuo 1944 m. studijavo 
dainavimą ir dalyvavo koncertuose 
Vokietijoje ir D. Britanijoje. 1949 m. 

Mirus
A'u’A Jonui Balčiūnui,

jo žmonai Johanai ir šeimai gilią užuojautą reiškia

ALB Newcastle Apylinkės Valdyba

Mirus dailininkui

A'u’A Viktorui Simankevičiui

nuoširdžiai užjaučiame žmoną Danutę, sūnus Almį ir Mindaugą ir visus 
artimuosius. Skaudžios netekties valandoje kartu liūdime.

Elena Jonaitienė, Rasa ir Eglė

neturėjo.
I rietuvių Klubas dirbs septynias dienas per 

savaitę, tad jam administruoti po ilgo 
atrankos konkurso buvo pasirinktas Carlos 
Becerra. Nuo liepos 24 dienos jis pradeda eiti 
Klubo menedžerio - sekretoriaus pareigas. 
Portugalų kilmės Carlos taip pat nėra 
naujokas tokiame poste, tad jo patirtis yra 
ypatingai svarbi siekiant padaryti mūsų Klubą 
kuo populiaresnį tiek lietuvių, tiek ir australų 
tarpe. Pirmas didelis jo rūpestis bus iki 
atidarymo dienos suburti profesionalių 
darbuotojų komandą.

Nes Lietuvių Klubo patalpos yra 
uždarytos jau daugiau negu pusmetį ir negali 
tenkinti jo narių poreikių, valdyba nusprendė 
šiemetinį klubo nario mokestį sumažinti iki 
$2.00. Mes manome, kad tai taip pat padės 
pritraukti daugiau vietinių australų į narių 
tarpą. Tad neskubėkite siųsti čekių laikinosios 
Klubo raštinės adresu, o šį simbolišką mokestį 
galėsite susimokėti apsilankę naujose 
patalpose 16-20 Meredith St. iki rugsėjo 17 
dienos, kuomet įvyks metinis narių 
susirinkimas. Žinoma, kviečiame visus 
apsilankyti ir anksčiau, nes Lietuvių Klubo 
duris atverti planuojame rugpjūčio vidury!

Iki rugsėjo 11 dienos valdyba laukia 
pareiškimų iš visų narių, kurie norėtų tapti 
Klubo direktoriais kitiems metams. Jei norite 
plačiau įsijungti į Klubo, o tuo pačiu ir 
lietuviškosios bendruomenės veiklą, prašome 
susisiekti su raštine telefonu 97081414 arba 
elektroniniu paštu slc@lithuanianclub.org.au.

Raginu visus atidžiai skaityti „Mūsų 
Pastogę“, nes artimiausiuose numeriuose 
paskelbsime tikslią Klubo atidarymo datą!

Petras Vegys
Sydnėjaus Lietuvių Klubo valdyba

persikėlęs į JAV koncertavo Australijoje, 
Italijoje, Kanadoje, Kolumbijoje, Prancū
zijoje, Vokietijoje, ir dalyvavo tarptau
tiniame muzikos festivalyje Austrijoje. Jis 
daugiausia koncertavo JAV, ir dalyvavo 
daugelyje Čikagos lietuvių operos spektak
lių, įrašė plokštelių. Apie Stasio Baro 
muzikos irvisuomeninį gyvenimą Vilniuje 
1996 metais išleista A. Armino knyga Stasys 
Baras-Baranauskas ir 2000 m. O. 
Narbutienės knyga Stasys Baras.

Stasys Baras 1991 metais suorganizavo 
įspūdingą ir didelę Lietuvių muzikos 
šventę. Šventės metu vyko ir VII-jiJAV ir 
Kanados Lietuvių dainų šventė. Jis buvo šio 
didelio Lietuvių muzikos festivalio 
vykdomojo komiteto pirmininkas.

Stasys Baras buvo žinomas visuo
menininkas JAV veikloje ir rašė spaudoje. 
1997-98 m. jis buvo Lietuvos Prezidento 
rinkimuose “Už Valdą Adamkų - už Lietu
vos ateitį” akcijos komiteto pirmininkas.

A A Stasys Baras paliko žmoną Eleną, 
ir dukras Ritą Kisielienę ir Dainą 
Aukštuolienę su šeimomis, vaikaičiais, bei 
daugelį giminių, artimųjų ir bendradarbių 
JAV, Kanadoje, kituose kraštuose ir 
Lietuvoje.

Su liūdesiu, Vytautas Kamantas

Mintys
Atkelia iš 5psl.
pagal to meto papročius bciritualą, lietuviai 
būtų likę gan karingu, bet plačiau beveik 
nežinomų genčių būrys. Taip ir su Australi
jos lietuviais : jei mes nesuprasime, kad 
reikia išleisti, anglų kalboje, solidžią isto
rinę knygą apie lietuviškąją veiklą ir lietuvių 
įnašą į dabarties Australijos istoriją, mūsų 
penkių-šešių dešimtmečių gan turininga 
veikla slinks užmarštin-lyg tokių lietuvių 
čia ir nebūtų buvę. Kadaise Lietuvos egzis
tenciją tarptautinėje plotmėje užfiksavo 
Mindaugas. Savo veiklą šiame žemyne 
turime užfiksuoti ir mes, ir būtent taip, kad 
tą užfiksavimą galėtų pažinti bei suprasti ir 
svetimtaučiai. Taigi, viena rimta užduotis - 
lygvalstybinė pareiga - dar prieš akis.

(Dalis šių minčių buvo perskaityta 
Sydnėjuje per Valstybės Šventės minėjimą.)

Žalgirio
Atkelta iš Spsl.
apie kitus lenkų tautos svarbius istorinius 
įvykius. Taip pat reikia nepamiršti, kad 
Dhtgoszas buvo linkęs lenkų įnašą mūšyje 
pervertinti, o lietuvių sumenkinti, netgi juos 
sugėdinti. Būk tai lietuvių kariai pradėjo 
bėgti iš mūšio, o trys Smolensko vėliavos 
kovėsi didvyriškai ir “buvo vertos 
pagyrimo.” Deja, autorius tik ‘pamiršo’ 
paminėti, kad jiems vadovavo Lengvenis, 
Jogailos brolis ir Vytauto pusbrolis ir kad 
jis buvo Vytauto pagrindinis pavaduotojas 
dešiniajame sparne.

a) Kitas svarbus šaltinis, deja kiek 
tendencingas ir Ordinui palankus, o 
lietuviams nepalankus, yra Posilgės tęsėjo 
kronika parašyta apie 1413 metus, o gal ir 
anksčiau, kurioje minimas Žalgirio mūšis.

b) Dar kiti mūšio šaltiniai yra Saint-Den- 
nis vienuolio kronika, Enguerran de 
Monstrelet ir Scriptores renim Prussicarum. 
Juose yra taip pat nuorodų apie lietuvių 
karius ir mūšį.

c) Svarbus ir laiškas adresuotas Vokiečių 
ordino magistrui, kuris, deja, neturi datos ir 
parašo, nes, matyt, buvo kito laiško priedas. 
Spėjama, kad tai galėjo būti apie 1411-1413 
metus. Laiške rašytojas nekalba tiesioginiai 
apie mūšį, bet perspėja magistrą, kad ordino 
riteriai nepadarytų tos pačios klaidos 
ateityje, būtent: nesuardytų savo vėliavų ir 
nesivytų bėgančios priešo kariuomenės. Tas 
patarimas net keletą kartų pasikartoja 
laiške. (Knygoje yra laiško faksimilė ir 
vertimas).

d) O kokią gi klaidą padarė Vokiečių 
ordino riteriai? Ekdahl daleidžia, kad 
Cronica eonflietus bus teisingiausiai 
pavaizdavusi padėtį, būtent: “ kad Ordinas 
tikriausiai padarė taktinę klaidą, kuria 
tuojau suskubo savo naudai pasinaudoti 
lietuviai ir lenkai.” Toliau jis rašo, kad 
tariamas “lietuvių pabėgimas, tebuvęs

Marcinkevičius
Atkelta iš 4 psl.
šiandien jau galėtume pakeisti ir kitais: 
žiaurumas, pavydas, pyktis, kerštas, 
baudžiauniškumas... Ne vienas jų, deja, 
funkcionuoja įvairaus lygio publicistikoje. 
Ir teismuose. Apskritai, pastangos sugauti, 
apibrėžti nacionalinį charakterį dažniausiai 
yra bevaisės: kiekvienu atveju tai vis kažkas 
kažkiek kitaip, o ir istorinis laikas 
pareikalauja, paryškina, pabrėžia vis kitas 
savybes.

Lenkų rašytojas Witoldas 
Gombrowiczius: “Kuo blogesnė sistema, 
tuo geresni žmonės” - gal per stipriai 
pasakyta, bet mūsų dienomis, pavyzdžiui, 
nelengvą išbandymą išgyvena lietuvio 
moralė. Noriu tikėti, kad išlaikys, nepaisant 
visko, net ir ‘geros sistemos’. Nors vis išlenda 
visokie svingeriai, grupinio sekso 
organizatoriai. Nieko naujo - vaikystėje 
ganant galvijus pasitaikydavo regėti... 

klaidinantis atsitraukimas, strateginis 
manevras užfiksuotas joje, “nes Ordino 
daliniai manė mūšį laimėję, bet, puolę 
persekioti, išardė savo pačių rikiuotę, 
persekiojančius Ordino karius persekioja
mieji (lietuviai, ID) privertė bėgti, o atsiradę 
lenkai, atkirto juos nuo saviškių beivėliavų.”

Ekdahl spėja, kad toks strateginis 
manevras dešiniojo lietuvių sparno, buvęs 
iš anksto lietuvių ir lenkų sutartas, nes tik 
tokiu būdu lenkų pagrindinės kariuomenės 
dalys ir kitų tautybių kariai, galėjo atkirsti 
ir drauge su grįžtančiais lietuviais apsupti 
ir sutriuškinti didelį Ordino riterių dalinį. 
Vertėtų paminėtų kad kovoje žuvo: Ordino 
magistras Ulrich von Jungingen, keturi is 
Ordino penkių ministrų—Kūno von 
Richtenstein (didysis komtūras ir magistro 
pavaduotuojas), Friedrich von Wallenrod 
(Ordino maršalas), grafas Albrecht von 
Schwarzburg (didysis intendantas) ir Tho
mas von Merheim (didysis iždininkas) bei 
eibė komtūrų, riterių-svečių ir samdinių. 
Triuškinanti lietuvių - lenkų ir kitų pulkų 
pergalė.

Kitas įdomus faktas, kurį autorius taip 
pat surado ir kuris byloja, kad mūšyje 
lietuviai daugiau ir smarkiau kovėsi su 
Vokiečių ordinu, negu lenkai, yra jo 
nuoroda į žuvusių karių skaičius lietuvių ir 
lenkų pusėje. Karaliaus Jogailos laiškuose 
iš Žalgirio mūšio rašoma, “kad lenkų 
kariuomenės nuostoliai buvo labai maži - 
paucis valde nostris communibus, nullis 
notabilibus interfeclis (citata iš karaliaus 
laiškų archivyskupui Mikalojui Kurowskiui 
ir vyskupui Albertui iš Poznanės 1410m. 
liepos 16 d.).” Be to Sven Ekdahl mini ir 
kitus šaltinius, pav. “Andriaus Laskario 
kalbą popiežiui, Jonui XXIII-jam, 1411 
metų rudenį Miechovo vienuolyno analus, 
Krokuvos kalendarijų, bei kitus šaltinius” 
kuriuose irgi minima, kad žuvo mažai 
lenkų. Galima netgi prielaida, kad Jogaila 
prilaikė lenkų pulkus, kol lietuvių ir kitų 
tautų pulkai “neprivafgino” Ordino 
kariuomenės. Tad Vytauto kariuomenė ir 
ne lenkų pulkai turėjo daugiausiai žuvusių 
karių, nes gi Ordino kariai nepasidavė taip 
lengvai. O tai vis dėlto byloja apie lietuvių 
kaip ir kitų tautų karių narsumą ir sėkmę 
Žalgirio mūšyje.

Tad kas iškovojo pergalę Žalgirio 
mūšyje? Abi kariuomenės su padėjėjų pul
kais. Tačiau sėkmė buvo atsiekta dėka 
Vytauto, kaip karo vado sumanumo ir dides
nėmis lietuvių ir padėjėjų karių netektimi.

(Straipsnyje panaudotos citatos yra iš 
Sven Ekdahl knygos “Žalgiris - Šiandienos 
žvilgsnis” ir kitų šaltinių. Jei kas domisi šia 
tema, patartina perskaityti prof. M. Jučo 
straipsius “Moksle ir gyvenime” nr. 12, p. 
28-29 ir abiejuose paskutiniuose knygos 
“Žalgirio mūšis” leidimuosc:Vilnius, 

1991, p.113-114 ir Vilnius,1999, p.230.)Q

Gyvulėjam, ponai, gyvulėjam.
Lietuvos kultūros, istorijos ar 

visuomenės veikėjas, kuris yra Jums 
autoritetas? Ir kodėl?

Nelengva, gal ir neįmanoma surasti 
autoriteto, kuriame būtų susikaupusios 
geriausios žmogaus savybės. Tokie būdavo 
tik senovės epų herojai, bet ir jie turėdavo 
silpnybių. Gyvendamas sutinki ir mokaisi 
iš daugelio žmonių. Sau ištarti norėčiau bent 
tris vardus: Vincas Mykolaitis-Putinas, 
Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas ir 
mano Tėvas. Tai skirtingi, bet man labai 
reikalingi žmonės.

Kokiais moraliniais principais 
vadovaujatės savo gyvenime?

Na, tai irgi sunkiai atsakomas 
klausimas. Stengiuosi nedaryti blogo, ypač 
žinodamas, jog tai blogis, noriu suprasti kitą, 
atleisti - nejaugi Lietuvoje nėra darbo, prie 
kurio galėtų susikaupti visi? Noriu 
santarvės... Žinau, kad toli gražu ne visada 
man tai pavyksta. Bet stengiuosi. □
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LITHUANIAN CLUB LTD
ABN 68 000 410 622

Foundation and Ordinary members of the Lithuanian Club are in
vited to nominate for the position of Director of the Lithuanian Club for the 
2006/2007 year.

Nomination forms can be requested by leaving a message on the 
Club’s telephone answering machine. Nominations close on Sunday, 6" Au
gust, at 4.00 pm.

Board of Directors

Valstybės Šventės minėjimas 
Canberraje

įvyks sekmadienį liepos 23 d., 1 val.pp Canberra Club.West Row, Civic. 
Meninę dalį atliks Sydnėjaus lietuvių choras “Daina” su dirigente Birute Aleknaite. 
Seks pietūs, dėl kurių prašome užsiregistruoti pas Barbara Šilinis tel. 6288 6283 
iki liepos 21 d.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS

Kadangi Sydnėjaus Lietuvių Klubas praėjusiais finansiniais 
metais buvo uždarytas 7 mėnesius, Klubo Valdyba nutarė pakeisti 
sekančių metų Klubo Nario mokestį.

Sumažintas nario mokestis 2006/07 metams bus $2. Taip pat, 
mokesčio susimokėjimo terminas pratęstas iki Klubo metinio 
susirinkimo, kuris įvyks rugsėjo 17 dieną.

Šiuo laiku įrengimo darbai baigiami ir netrukus paskelbsime kada 
naujas Klubas atsidarys. Kviečiame tada visus narius gausiai 
apsilankyti ir susimokėti sekančių metų Klubo nario mokestį.

Sydnėjaus Lietuvių Klubo Valdyba

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
laikinos raštinės adresas:

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

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

Courses for Migrants 
by Distance Education

The Open Training and Education Network (OTEN) is offering 
free English for Specific Purposes courses that combine En
glish language study and preparation for employment with 
the following vocational courses:

• Accounting • Accounting Advanced
Certificate Diploma for overseas

Pranešimas apie LR Generalinio 
konsulato Melbourne darbo laiką

Lietuvos Respublikos Generalinis konsulatas Melbourne
nuo 2006 m. liepos mėnesio dirbs ketvirtadieniais nuo 9.00 vai. iki 17.00 vaL

• Aged Care Work
• Business
• Children Services

trained accountants
• Computer Skills
• Information

Dental Assisting 
Electrical Wiring 
Food and Hospitality 
Mental Health

Technology
• Medical Terminology

& Health Office 
Work Procedures

Konsuliniais klausimais prašau skambinti Rasai Imbrasienei ketvirtadieniais 
telefonu (03) 9819 5515.

Andrius Žilinskas
Lietuvos Respublikos Garbės generalinis konsulas

OTEN also offers language 
courses call 9715 8333.
If you are a job seeker contact 
your local Centrelink for a referral 
to OTEN. For more information call 
OTEN Multicultural Unit
9715 8676 ortoll free 1800 637 535 
Enrol Now! www.oten.edu.au

■ i*
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OPEN TRAINING AND 
EDUCATION NETWORK

“Mūsų Pastogės” laikinos patalpos
Prieš persikeliant į naują Klubą, “Mūsų Pastogės” redakcija dirba laikinose 
patalpose: Suite 16,17 Kitchener Parade, Bankstowu 2200.
Redakcijaiskirtą korespondenciją prašome siųsti pašto 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.

MP redakcija

Šį “Mūsų Pastogės” numerį redagavo Dovilė Zduobienė

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

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

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

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: Thursdays: 9.00 ajn. - 5.00 p.m. 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)97903233, E-mail: mpastoge@bigpond.com

Tinklapis: yHvw.users.bigpond.com/mpastogc
Redaktorė Dalia Doniela

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

ir leidėjų nuomone
Prenumerata metams $65.

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

Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 (iškaitant 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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