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Liepos 23 d.Dainos choras dideliu pasisekimu koncertavo Canberroje. Daugiau apie 
koncertą skaitykite 3-čiame puslapyje.

Vytautas „
Dunieia Lietuvos įvykių opzvaiga

Populiarumo 
lentelė
Naujos 

Vyriausybės 
formavimas šiek 
liek atsiliepė ir į 
politikų 
populiarumą. 
Kaip praneša 
ELTA, liepos 

mėnesį vertindami Lietuvos visuomenės
veikėjus, atsakovai palankiausiai atsiliepė 
apie Europos Komisijos narę Dalią 
Grybauskaitę ir prezidentą Valdą Adamkų. 
Eurokomisarė nusipelnė 69% palankių 
vertinimų, prezidentas - 68%.

Toliau kompanijos “Baltijos tyrimai” 
apklausoje pagal populiarumą rikiuojasi 
socialinės apsaugos ir darbo ministrė Vilija 
Blinkevičiūtė - 62% ir Policijos generalinis 
komisaras Vytautas Grigaravičius - 59% 
palankių vertinimų.

Kaip ir prieš mėnesį, šiais visuomenės 
lyderiais pasitiki daugiau nei pusė Lietuvos 
gyventojų.

Nepalankiausiai respondentai vertino 
buvusį Darbo partijos lyderį Viktorą 
Uspaskich’ą - 77% nepalankių atsiliepimų. 
Nepalankumo sulaukė Liberalų ir centro 
sąjungos vadovas Vilniaus meras Artūras 
Zuokas - 68%, europarlamentaras Vytautas 
Landsbergis - 64%, parlamentarė laikinoji 
Darbo partijos vadovė Loreta < ji aužinienė 
- 63%, Liberalų demokratų lyderis 
nušalintasis prezidentas Rolandas Paksas -
61%, parlamentaras konservatorių lyderis 
Andrius Kubilius - 57% ir buvęs premjeras 
Algirdas Brazauskas - 55%.

Nuo birželio labiausiai - 9% - sumažėjo 
gyventojų palankumas finansų ministrui 
Zigmantui Balčyčiui. Dar per mėnesį 
gerokai pablogėjo gyventoji! nuomonė apie 
buvusį Seimo pirmininką Naujosios 
sąjungos (socialliberalų) vadovą Artūrą 
Paulauską - 7%, Seimo vicepirmininką

socialdemokxalaJ^**",0'’n V
UspaskičlĄ - 5%. buvusį užsienio reikalų 
ministrą Altaną Valionį taip pat 5%.
Už kurią partiją balsuotų?

(ELTA/. Jeigu rytoj vyktų Seimo 
rinkimai, didžiausio rinkėjų palaikymo 
sulauktų Brazausko socialdemokratų 
partija. Ui ją balsuotų 13%. Lietuvos 
gyventojų, bet 2 % mažiau nei prieš mėnesį. 
Pagal “Baltijos tyrimai” liepos mėnesio 
apklausos rezultatus, antra pagal
populiarumą būtų Tėvynės sąjunga 
(konservatoriai, politiniai kaliniai ir 
tremtiniai, krikščioniškieji demokratai). Už 
šią partiją balsuotų 11% rinkimų teisę 
turinčių Lietuvos piliečių, t.y. 1% mažiau 
nei birželį.

Trečioji pagal gautų mandatų skaičių 
būtų Paulausko Naujoji sąjunga 
(socialliberalai). Ją palaikytų 9% rinkėjų - 
tiek pat, kiek ir prieš mėnesį. 
Darbo partija balansuotų ant patekimo į 
Seimą ribos-ją paremttj 4.5% apklaustųjų - 
3% mažiau nei birželį.

Kitos partijos į Seimą nepatektų, nes 
nesurinktų reikiamų 5% rinkėjų palaikymo. 
Jų tarpe būtų Pakso, Auštrevičiaus, 
Prunskienės, Zuoko, Muntiano partijos.

Keturi iš dešimties - 39% - rinkėjų nėra 
apsisprendę, už kurią partiją balsuotų arba 
jie apsisprendę nedalyvauti rinkimuose. 
Nuo birželio mėnesio neketinančių 
dalyvauti rinkimuose arba 
neapsisprendusių rinkėjų dalis padidėjo net 
14%.

Kuomi lietuviai pasitiki?
(ELTA). Liepos mėnesį Lietuvos 

gyventojai labiausiai pasitikėjo Bažnyčia. 
Pasitikintys šia institucija teigė 66 % 
kompanijos “Baltijos tyrimai” apklausos 
dalyvių.

Pasitikima ir Lietuvos banku - 65%, 
“Sodra” - 64%, Lietuvos žiniasklaida - 
58%, Konstituciniu Teismu - 56 ir krašto

Nukelta į 2 psl.

Prezidentas ir 
Premjeras stiprina 
patarėjų komandas

Premjeras Gediminas Kirkilas, 
pažadėjęs, kad i savo komandą priims 
geriausius, patarėju kviečiasi dabartini 
Prezidento vidaus politikos grupės vadovą 
Darių Gudelį, vietoj kurio Prezidentas 
Valdas Adamkus norėtų matyti politologą 
Laurą Bielinj.

Praėjusią savaitę Prezidentas V. 
Adamkus pareiškė artimiausiu laiku 
stiprinsiąs vidaus politikos grupės komandą, 
kurios veiklos efektyvumu jau seniai abejoja 
žiniasklaida ir politologai.

Teigiama, kad jei Prezidentas priims 
tokį sprendimą. Tarptautinių santykių ir 
politikos mokslų institute dėstytoju 
dirbantis L. Bielinis pakeis patarėjų grupei 
vadovaujantį Darių Gudelį. Anot 
žiniasklaidos. Prezidentas nepatenkintas 
D. Gudelio veikla.

V. Adamkaus antrosios kadencijos 
komanda neretai sulaukia politologų 
priekaištų, esą ji kur kas silpnesnė nei 
pirmasis patarėjų korpusas 1998-2003 metų 
kadencijoje. Pomologų vertinimu, 
Prezidento patarėjai dabar nesukurianaujų

Didėja valdininkų 
skaičius

Kaip praneša BNS, neseniai pasitraukusi 
A. Brazausko Vyriausybė paliko ryškų 
pėdsaką daugindama valdininkų skaičių ir 
didindama valstybės išlaidas jiems išlaikyti. 
Per tris ir pusę metų valdininkų armija 
padidėjo 5,500 asmenų, o vien per 
pastaruosius pusantrų metų - 3,600. Yra ir 
neužimtų vietų.

Valstybės tarnybos departamentas 
suskaičiavo, kad šiemet pusmečiui 
baigiantis valstybės tarnyboje buvo 4,700 
laisvų etatų, rašo dienraštis “Verslo žinios”.

Tačiau iš naujo patvirtinti senieji 
ministrai tęsia tradiciją ir prašo papildomų 
darbuotojų, nors neužimtų vietų - 
pakankamai. Pavyzdžiui, liepos 26 
d.Vyriausybės posėdyje aplinkos ministras 
prašė dar etatų jo valdomose srityse. 
Panašius projektus jau parengusios 
Socialinės apsaugos ir darbo bei kitos 
ministerijos.

Spauda aiškina, kodėl išpučiamas 
reikalingų darbuotojų skaičius, bet 
paliekama daug tuščių vietų. Juk 
tūkstančiams laisvų etatų kasmet iš vals
tybės biudžeto numatomas ir darbo 
užmokestis, kuris lieka nepanaudotas metų 
pabaigoje. Toks, vėliau pavadintas 
“sutaupytomis lėšomis”, išdalijamas 
premijoms. 

idėjų, stokoja darbo patirties.
Tačiau, visiškai kitokios nuomonės apie 

D. Gudelį yra premjeras G.Kirkilas, 
anksčiau pareiškęs, kad savo komandoje 
nori matyti geriausius.

D.Gudelis patvirtino sulaukęs G. 
Kirkilo siūlymo tapti jo patarėju ir šiuo metu 
svarstąs tokią galimybę.

Nuo rugsėjo premjero patarėjų komandą 
papildys patarėjas užsienio politikos ir 
nacionalinio saugumo klausimais 
politologas Mindaugas Jurkynas, o 
neatlyginamu konsultantu teisėsaugos 
klausimais taps buvęs Teisingumo ir Vidaus 
reikalų ministras, dabar advokatas Vytautas 
Markevičius.

Lietuva turės grąžinti 
sovietinį turtą?

(Omni) Rusijos Federacijos finansų 
ministras pareiškė, kad Rusija ketina K 
buvusių sovietinių respublikų išsireikalauti 
grąžinti jų teritorijoje likusį sovietinį turtą, 
pranešė Lietuvos radijas.

Birželio mėnesį Rusija susitarė su 
Paryžiaus klubo narėmis dėl išankstinio 22 
mlrd. JAV dolerių sovietinės skolos 
grąžinimo. J Jepos pradžioje Rusijos finansų 
ministras Aleksejus .Kudrinas pareiškė: 
kadangi Rusija sumokėjo Sovietų Sąjungos 
skolas, buvusios sovietinės respublikos taip 
pat turėtų įvykdyti savo įsipareigojimus ir 
išmokėti kompensaciją už jų teritorijoje 
likusį sovietinį turtą.

Tačiau Estijos ūkio ministras lai vertina 
tik kaip Rusijos politinę retoriką, pranešė 
Lietuvos radijas.

Pasak jo, Rusija suvokia, kad bet kokie 
jos reikalavimai sumokėti kompensacijas 
sulauks priešieškinių taip pat mokėti 
kompensacijas. Be to, Estijos ir Rusijos 
sutartyse pabrėžta, kad nė viena šalis nekels 
jokių papildomų turto reikalavimų, priminė 
ministras.____________________________

V. Landsbergis 
primena Medininkų 

žudynes
Prof. Vytautas Landsbergis priekaištauja 

Medininkų žudynių bylos tyrėjams dėl 
neveiklumo ir nuogąstauja, kad septynių 
Lietuvos karių ir pareigūnų nužudymo byla 
netrukus bus nutraukta dėl senaties termino, 
taip ir nesuradus bei nenubaudus kaltųjų. 
Kartu jis ragina Lietuvos valdžią 
nebedūsauti dėl 1991 metų liepos 31-osios 
naktį įvykusios tragedijos, o turėti 
savigarbos ir atkakliai siekti teisingumo.

Neseniai išplatintame pareiškime prof. 
V. Landsbergis apgailestauja, kad per 15 
praėjusių metų „stovime bemaž nepajudėję 
link teisingumo“., Juk nėra taip, kad išlindo 
iš juodo patvorio banditų gauja ir nušovė 
septynis vyrus, - pareiškime teigia jis. - Kaip 
ir 1941 metų Rainių žudynių atveju, tai 
padarė svetima kariuomenė, siautėjusį ne 
savo, bet mūsų žemėje. Tas pat ir 1991 metų 
sausį. Adresas žinomas, dabar tai - SSRS 
tęsėja Rusija, bet politiškai ir teisiškai lyg 
nesuvoktas, neįvardytas nei Lietuvos 
valstybės užpuolimas, nei karo 
nusikaltimas.”
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poKss Trumpai iš visur
♦ Irako vyriau

sybė suformavo 
Vyriausią 
Susitaikymo ir 
Tautinio Dialogo 
komitetą. Komite
tas pradėjo posė
džiauti Bagdade 
liepos 22 d. Įtakin
gų Irako religinių 
ir tautinių grupių 

atstovai ieško būdų sustabdyti įsisiūbavusias 
tarpusavio žudynes.
♦ Liepos 22 d. Jungtinių Tautų pranešimu 
Libane per kovas tarp Izraelio ir Hezbollah 
žuvo virš 350 žmonių, daugiausia civilių, 
apie 1000 sužeistų. Iki liepos 23 d. vakaro į 
Kipro salą iš Libano garlaiviais ar karo 
laivais buvo evakuota virš 2000 Australijos 
piliečių. Daugelis jų buvo tuoj pervežti j 
Turkiją.
♦Liepos 24 d. Izraelis davė leidimą australų 
diplomatams išvežti Australijos piliečius iš 
pietinės Libano dalies, garantuodami saugų 
“koridorių” 12 valandų laikotarpiui. 
Septyni Australijos ambasados tarnautojai 
buvo išsiųsti su 3 autobusais j Sidono 
miestą, iš kur su pasamdytais taksi jie turėjo 
surinkti iš visur pas savo gimines 
besilankančius australus.
♦ Liepos 24 d. iš Kipro salos į Beirutą 
sraigtasparniu atvyko JAV valstybės 
sekretorė dr. Condoleezza Rice. Jipažadėjo 
Libano min. pirmininkui Fouad Siniora 
skubią humanitarinę pagalbą, tačiau JAV 
nebandys imtis žygių priversti Izraelį tuoj 
pat sustabdyti kovas su Hezbollah. 
Paliaubos turinčios būti įgyvendintos 
tvirtais pagrindais, pašalinant kovų 
priežastis. Liepos 25 d. dr. C. Rice nuvyko i 
Izraelį ir ten susitiko su Izraelio ir 
palestiniečių lyderiais.
♦ Liepos 25 d. Irako min. pirmininkas 
Nouri al- Maliki lankėsi JAV sostinėje 
Washington’e ir išgavo prezidento George 
Bush pažadą iš provincijos perkelti į 
Bagdadą daugiau JAV karių, kad sustabdytų 

65 milijonų metų senumo.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkeltaišlpsl. Zigmanto Balčyčio sūnaus veiklos, į
apsauga - 56%. užsienio reikalų viceministrus pasiūlytas

Labiausiai nepasitikima Seimu. Juo žemės ūkio ministrės Kazimiros
nepasitiki 80% respondentų. 
Nepasitikėjimo nusipelnė ir Vyriausybė - 
73%, teismai - 64%, muitinės - 61%, policija 
- 56% ir prokuratūra - 53%.

Per mėnesį nuo birželio apklausos 
pablogėjo Seimo, profsąjungų, Specialiųjų 
tyrimų tarnybos vertinimas - pasitikėjimas 
kiekviena iš jų sumažėjo 4 %. Panašiai 
sumenko pasitikėjimas Vyriausybe bei 
Valstybės kontrole. Pagerėjo tik 
pasitikėjimas policija.

Apklausa vyko 2006 m. liepos 11-17 
dienomis. Apklausti 1000 Lietuvos 
gyventojai, nuo 15 iki 74 metų, 100 Lietuvos 
vietovių. Apklaustųjų sudėtis atitinka 15- 
74 metų Lietuvos gyventojų sudėtį pagal lytį, 
amžių, išsimokslinimą, tautybę, gyvenvietės 
tipą. Apklaustų žmonių nuomonė rodo 15- 
74 metų Lietuvos gyventojų nuomonę. 
Tyrimų rezultatų paklaida iki 3 procentų.
Opozicija kiečiau prižiūrės

Vyriausybės darbą
(ELTA). Seimo Liberalų sąjūdžio 

seniūnas Eligijus Masiulis siūlydo opozicijai 
sudaryti parlamentinę Vyriausybės 
priežiūros grupę.

Parlamentarui nerimą kelia tai, kad 
Gedimino Kirkilo vadovaujamos 
Vyriausybės darbo pradžia yra lydima 
įvairių skandalų bei nesusipratimų.

“Vėl iškilo abejonės dėl finansų ministro 
Mūsų Pastogė Nr. 30, 2006.08.02, psl. 

vis daugiau žmonių aukų pareikalaujančius 
kasdieninius teroristų išpuolius. Šiitas ai - 
Maliki spaudos konferencijoje 
Washington’e atsisakė kaltinti šiitų 
Hezbollah organizaciją dėl kovų Libane 
išprovokavimo, smerkdamas tik Izraelį.
♦ Liepos 26 d. anksti ryte Izraelio orinė 
bomba prakirto bunkerį Jungtinių Tautų 
stebėtojų pastate Khiyam vietovėje Libane, 
užmušdama 4 tarptautinius stebėtojus (po 
vieną iš Austrijos, Kanados, Kinijos ir 
Suomijos kontingentų). Dieną prieš tai šie 
stebėtojai pakartotinai skundėsi Izraelio 
karinei vadovybei, kad bombos ir artilerijos 
sviediniai krenta per arti jų būstinės. 
Jungtinių Tautų organizacijos vadovybei 
kaltinant Izraelį tyčiniu bombardavimu. 
Izraelio vyriausybė įsakė ištirti šį įvykį.
♦ Izraelio žemės pajėgų tiesioginiai 
Hezbollah įtvirtinimų puolimai nepajėgė 
sustabdyti nuolatinio Izraelio apšaudymo 
raketomis. Vėliausiai naudojamos Khaibar 
I raketos su 100 kg. sprogmenų užtaisu 
pasiekia sritis 50 km. nuo Libano sienos. 
Dėl liepos 26 d. patirtų sunkių nuostolių 
kovose Izraelis atitraukė savo pajėgas iš 
Libano ir sustiprino Hezbollah pozicijų 
puolimą iš oro.
♦Liepos 26 d. iš Beiruto ir Tiro uostų 
išplaukė paskutiniai Australijos pasamdyti 
laivai, evakuavę australus iš Libano, gi 
liepos 29 d. baigta Australijos lėšomis 
apmokama evakuacija. Laivais evakuoti 
4500 Australijos piliečių. Iki tol Libane 
žuvo 472 žmonės, daugiausia civiliai, 
Izraelis neteko 51 žmonių žuvusiai, jų tarpe 
18 civiliai.
♦“Australian Journal of Earth Sciences” 
paskelbė australų mokslininkų grupės, 
vadovaujamos dr. Horst Zwingmann, 
penkių metų tyrimų rezultatus. Nustatyta, 
kad NSW valstijos Mėlynųjų kalnų Jenolan 
Caves požeminiai urvai yra 340 milijonų 
metų senumo - seniausias atvirų urvų 
kompleksas pasaulyje. Iki šiol seniausiu 
kompleksu buvo laikomi Guadelupe 
kalnuose New Mexico valstijoje JAV Jie yra

Prunskienės brolis, kyla rimtų klausimų ir 
dėl kai kurių kitų siūlomų viceministrų, tad 
opozicija privalo skirti ypatingą, sutelktą bei 
nuolatinį dėmesį šio Ministrų Kabineto 
parlamentinei kontrolei”, - tvirtina E. 
Masiulis.

Jis siūlys kiekvienai opozicinei Seimo 
frakcijai deleguoti po du atstovus į 
priežiūros grupę, kurios nariai dalyvautų 
Vyriausybės posėdžiuose, pasitarimuose 
tarp atskirų ministerijų, analizuotų Ministrų 
kabineto priimamus sprendimus, teisės 
aktus, kitus dokumentus.

Buvęs Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas irgi yra atkreipęs dėmesį į 
partinį protekcionizmą ir neetiškumą 
renkantis viceministrus.

Gėjų parado Klaipėdoje 
nebus

Klaipėdos miesto miesto gimtadienio 
(rugpjūčio 1 d.) proga surengti gėjų paradą 
pasiūlė neformali organizacija „Lygių 
galimybių lyga“. Siūlymo pagrindas - tai, 
kad Klaipėda skelbiasi esantis „laisvo 
stiliaus“ miestas. Tačiau miesto savivaldybė 
siūlymą atmetė, jo beveik nesvarsčiusi. 
Parado organizatoriai sakosi nenulcisią 
rankų, o ateityje ir toliau Klaipėdoje 
bandysią gauti leidimą tokioms eitynėms 
surcngti.
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Rusija neleidžia 
lankyti tremties vietų

LR Užsienio reikalų ministerija 
pareiškė protestą Rusijai, ne išdavusiai vizų 
Lietuvos jaunimo ekspedicijai, planavusiai 
vykti j Sibirą tvarkyti tremtinių kapų. Pasak 
diplomatų, Rusija įspėta, kad Lietuva, savo 
ruožtu gali neišduoti vizų Rusijos 
piliečiams.

’’Užsienio reikalų ministerija jau keletą 
dienų intensyviai dirbo, kad Lietuvos 
jaunimo ekspedicijos dalyviai gauti) Rusijos 
vizas. Rusija atsisako oficialiai komentuoti, 
kodėl jiems neišduodamos vizos”, - sakė 
URM pareigūnas.

Anot jo, neoficialiai Rusijos atstovai 
aiškina, kad vasaros pradžioje išduodant 
vizas pirmajai jaunimo ekspedicijai į Sibirą, 
buvo tikimasi, kad lietuvių ekspedicijos 
tikslas - aplankyti tremties vietas, sutvarkyti 
aukų kapus, o ne politikuoti. Anot Rusijos 
atstovų, kadangi grupės nariai ir Lietuvos 
politikai neva pradėjo daryti politinius 
pareiškimus, antrosios ekspedicijos nariai 
vizų nebegavo.

Anot Rusijos pareigūnų, ekspedicijos 
dalyviai turėtų apsispręsti, ar jie vyksta 
tvarkyti kapų, ar “daryti politiką”.

“ Mes nesutikom su tokiu paaiškinimu 
ir pareiškėm protestą, atitinkamai bus 
reaguojama pariteto pagrindu neišduodant 
vizų Rusijos piliečiams”, - BNS sakė 
Lietuvos diplomatas.

Vienas jaunimo ekspedicijos į tremties

Laimingiausia šalis 
pasaulyje

(DELFI) Jeigu ieškote laimės, 
važiuokite gyventi į Daniją. Tai 
laimingiausia šalis pasaulyje, rodo britų 
mokslininkų atliktas kurio
rezultatai skelbiami liepos 28 d. Lietuva 
šiame tyrime atsidūrė 155 vietoje tarp 178 
tirtų valstybių.

Mokslininkai pataria vengtiBurundžio 
Afrikoje, kuris, anot tyrinėtojų, yra pati 
nesėkmingiausia vieta gyventi.

Anglijos Leicestershire Universiteto
Nukelta į 7 psl.

Irake - neklusnumo atvejis
Kaip praneša Lietuvos spauda, Pietų 

Irake LITCON-6 būryje tarnavęs Lietuvos 
kariuomenės vyresnysis seržantas Marijus 
Ribikauskas dėl atleidimo iš tarnybos 
Lietuvos kariuomenėje žada bylinėtis 
teisme. Jis iš tarnybos buvo atleistas, nes 
atsisakė vykti į užduotį - išvykti į 
patruliavimą.

Lietuvos kariuomenės vadas gcn. maj. 
Valdas Tutkus paaiškino, kad seržantas savo 
poelgiu sukėlė rimtą pavojų kitiems 
Lietuvos ir Danijos kariams, susilpnino viso 
bataliono kovinę galią. Drausmės statutas 
tokiais atvejais numato tik atleidimą iš 
profesinės karo tarnybos. Kariuomenės vado 
teigimu, taipirmasis toks atvejis per daugiau 
kaip 10 metų, kai Lietuvos kariuomenė 
dalyvauja tarptautinėse misijose.

Tačiau anot kitų šaltinių, Marijus 
Ribikauskas atsisakė vykti i patrulį, kai 
negavo naujesnio modelio elektroninio 
prietaiso, slopinančio radijo valdomus 
sprogstamuosius užtaisus. Pietų Irake 
Danijos batalione tarnaujantys kariai 
aprūpinti įvairios konstrukcijos 
elektroniniais slopintuvais, tačiau kartais jų 
neužtenka visoms grandinėje vykstančioms 
transporto priemonėms. Elektroninių 
slopintuvų technologija laikoma paslaptyje, 
jie paskirstomi j transporto priemones pagal 
tam tikrą sistemą.

“Misija Irake yra pavojinga, ir karys žino, 
jog nesvarbu, ar yra papildomų saugumą 

vietas organizatorių, diplomatas Vygaudas 
Ušackas, sako esąs šokiruotas, kad kilni 
misija sutvarkyti žuvusiųjų kapus yra 
vetuojama. Tremtinių vaikaitis Vygaudas 
Ušackas, į Sibirą ketinęs vykti kartu su 
jaunimo grupe, Rusijos ambasados 
sprendimą neleisti sutvarkyti protėvių kapų 
vadina šventvagišku.

Ekspediciją organizavo Lietuvos 
jaunimo organizacijų taryba (LiJOT), 
kurios atstovai pareiškė ketiną kreiptis į 
Lietuvos Prezidentą, Premjerą, jog šie 
padėtų išspręsti susiklosčiusią situaciją.

Buvo planuojama, kad keliautojai išvyks 
į Krasnojarsko sritį, kur į Korbiko 
gyvenvietę 1948 metais buvo atvežti 165 
lietuviai miško mošos darbams. Tremtiniai 
buvo apgyvendinti keliose arklidėse. Taigoje 
liko kapinės, kuriuose palaidota 50 lietuvių. 
Kelionės metu planuota tvarkyti apleistas 
lietuvių kapines, susipažinti su buvusiomis 
lietuvių tremtinių gyvenimo sąlygomis.

Pirmoji kelionė į Irkutsko sritį, birželio 
14-25 dienomis pavyko sklandžiai: 
keliautojai sutvarkė lietuvių kapavietes, 
susitiko su ten gyvenančiomis lietuvių 
bendruomenėmis.

LiJOT šią vasarą planuoja rengti dar dvi 
istorines ekspedicijas į lietuvių trėmimų 
vietas Sibire. Jų metu bus aplankytos lietuvių 
trėmimo vietos Komijos, Tomsko, Permės 
ir Tiumenės srityse. Kiekvienoje 
ekspedicijoje dalyvauja 6-8 jauni žmonės.

Katastrofiškai sausa 
vasara

Liepos 28 d. Panevėžio rajonas buvo 
paskelbiąs stichinės nelaimės zona. Išvadas 
dėl stichinio reiškinio - sausros - pateikė 
meteorologai ir sprendimas buvo 
patvirtintas rajono savivaldybėje. Sausra 
stichiniu reiškiniu tampa, kai nelyja ir aukšta 
temperatūra tvyro ne mažiau kaip

Liepos 25 dieną lokalinė sausra pasiekė 
Biržus. Meteorologai praneša, kad dėllabai 
šiltų ir net karštų on) bei lietaus trūkumo 
liepos 28 dieną stichinė sausra taip pat jau 
bus Palangoje, Nidoje, Šilutėje.

„Tokios padėties čia nebuvo gal porą 
šimtų metų. Stichinės nelaimės zonos

Nukelta Į 4 psl.

užtikrinančių prietaisų, ar jų nėra, privalu 
vykdyti užduoti, kitaip kils pavojus tarnybos 
draugų gyvybėms”, - sakė kariuomenės 
vadas gcn. VTutkus.

Iš Libano išvyko 26 
Lietuvos piliečiai

(ELTA). Iš 36 Lietuvos piliečių, 
anksčiau buvusių Libano teritorijoje, jau 
evakuoti 26.

Lietuvos užsienio reikalų ministerijos 
teigimu, dar viena Lietuvos pilietė liepos 
25 dieną Prancūzijos laivu išvyko iš Libano, 
tačiau grįžti j Lietuvą ji kol kas neketina. Iš 
likusių Libane dešimties Lietuvos piliečių 
penki dėl išvykimo nėra apsisprendę ir kol 
kas lieka Libane. Libane taip pat lieka 
nepilnametis Lietuvos pilietis, gyvenantis su 
tėvu Libano piliečiu. Trys netoli Sirijos sienos 
gyvenantys piliečiai ketina savarankičkai 
iSvykti & Sirijh, dar vienas Lietuvos pilietis, 
nepatvirtintais duomenimis, vyksta a Turkija.

Liepos 26 d. & Lietuva “Flylal” lėktuvu 
grapta penki Lietuvos piliečiai, ičvyk® id 
Libano liepos 24 diena. Su jais kartu atvyks 
dar 8e8i asmenys, j0 Šeimos nariai (vaikai, 
kurip Lietuvos pilietybes dokumentai dar 
nesutvarkyti, ir sutuoktiniai). Dios Lietuvos 
piliečio Šeimos (i8 viso 11 Įtmonip) i6 Libano 
buvo evakuotos Lenkijos laivu a Kiprą, id 
Kipro liepos 25 diena Vokietijos lėktuvu 
atvyko a Frankfurtą.

ū 
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos 
spauda, EldLA, BNS. LGITICir “Bemanlimn"
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Puiki “Dainos” choro išvyka pas 
Canberros lietuvius

Nuo senų laikų Sydnėjus ir Canberra 
ruošdavo NSW Dainų šventes. Ne vienų 
kartų “Dainos” choras buvo pakviestas 
išpildyti programų per Valstybės šventės 
minėjimą. Canberriškiai lietuviai visada 
parūpindavo kelione. Autobusas nuveždavo 
į Canberrą ir parveždavo atgal į Sydnėjų, 
pavaišindavo skaniausiais pietumis, visus 
šiltai, maloniai priimdavo kaip brolius ir 
seseris...

' Štaiirš.m. liepos 23 dieną, sekmadienį, 
jie vėl pakvietė “Dainos” chorą išpildyti 
meninę programų Valstybės šventės 
minėjime. Choras padainavo gražias 
lietuviškas dainas. Programą paįvairino ir 
ansamblio atliktos dainos.

Iš aplodismentų ir dėmesio sprendėm, 
kad choro ir ansamblio atliekamos dainos 
šeimininkams patiko.

Po programos prie baltai padengtų stalų, 
vaišinomės ypatingai skaniai, europietiškai 
pamoštu maistu užsigerdami vynu... Visi 
linksmai šnekučiavo ir nepajuto, kad atėjo 
laikas atsisveikinti.

Dar apie Žalgirio mūšį
Su įdomumu susipažinau su p. Isoldos 

Poželaitės - Davis AM išsamiu prof. Sven 
Ekdahl knygos “Žalgiris - šiandienos 

pristatymu “Mūsų Pastogės” Nr. 
28. Pirmiausia turiu straipsnio autorės 
atsiprašyti už korektūros klaidų, įsivėlusių 
atspausdinant mūšyje žuvusio Kryžiuočių 
ordino didžiojo komtūropavardę.

Žuvęs Ordino magistro pavaduotojas 
buvo Kūno von Lichtenstein ( ne 
Richtenstein), kovose prieš Lietuvą 
pasižymėjęs Ordino pareigūnas. Pagal XIX 
a. vokiečių istoriką Johannes Voigt, jis buvo 
Ragainės komtūras Lietuvos pašonėje 1392 
- 1396. V.l, vėliau Mewe (prie Vyslos) 
komtūras 1396 -1399. IX. 8, Brandenburgo 
komtūras Notangoje prie Aistrumų 1399 - 
1402.V.5, galiausiai iškildamas į Ordino 
ministrus kaip Didysis Slaugytojas 
(Oberster Spittlcr) ir Elbingo komtūras 
1402 -1404. II.,10. Nuo to meto iki mirties 
Žalgirio mūšyje Kūno von Lichtenstein 
buvo Ordino Didysis Komtūras (magistro 
pavaduotojas) ir kartu Marienburgo 
komtūras.

Nepaprastai daug svarbios medžiagos 
apie patį Žalgirio, mūšį .ir karą su 
kryžiuočiais 1409— 1411 metais yra 
sukaupta p. Isoldos Davis AM 
rekomenduojamoje prof. Mečislovo Jučo 
knygoje “Žalgirio mūšis”. Čia norėčiau tik 
patikslinti pastebėtą klaidą šioje knygoje, 
išvardinant mūšyje į nelaisvę paimtus 
kryžiuočius: “Tarp žymių belaisvių buvo ir 
buvęs žemaičių seniūnas Mykolas 
Kuchmeistcris bei Mykolas Solcbachas. 
Pastarasis buvo įžeidęs Vytautą ir Vytauto 
paliepimu buvo nužudytas”.

Faktinai Michael Kucchmcister von 
Sternberg Žalgirio mūšyje nedalyvavo. 
Buvęs Žemaitijos seniūnas - fogtas bei 
būsimas ordino didysis magistras tuo metu 
gynė nuo lenkų savo administruojamą 
Neumark sritį į vakarus nuo Vyslos. Jis 
pateko į lenkų nelaisvę vėliau (1410 spalio 
9 d.)

Bostone išleistos Lietuvių Enciklo

Komiteto narė Danutė 
Svaldenienė padėkojo už gerai 
suoganizuotą kelionę ir malonų 
priėmimų.

Danutė pabrėžė, kad tokios 
išvykos ir tarpusavio bendravimas 
stiprina ir palaiko lietuvybę 
išeivijoje. Ji sakė, kad kol dar 
lietuvybė mumyse kibirkščiuoja, 
tokie renginiai yra sveikintini. 
Norėtume, kad ir toliau ši ugnelė

būtų kurstoma, kad niekad neužgestų.
Didelio dėkingumo nusipelnė mūsų 

komiteto pirmininkė - Jadvyga Burokienė. 
Nežiūrint, kad ji dabar yra po sunkios 
operacijos, ji daug prisidėjo savo ir sūnaus 
Petro darbu.

Jie sudarė ir atspausdino programas, 
informacijos lapus ir visus sąrašus. Labai 
apgailestavome, kad ji negalėjo būti kartu. 
Laukiame jos grįžtant dainuoti.

Esame dėkingi eanberriškiams ir 
lauksime atvykstant į naujų mūsų Klubų.

Choristė D-S.

Linksmai nusiteikę Sydnėjiškiai keliauja į 
Canberrą. (nuotraukos T. Žilinsko)

pedijos XIII tome telpa jo plati biografi ja, 
paruošta istoriko Zenono Ivinskio.

Antrasis prof. M. Jučo knygoje 
paminėtas-peialsvis “Mykolas Solcbachas” 
- turėtų bū t i Marquard von Salzbach. Tai 
vienas ir tas pats Brandenburgo komtūras, 
kurį prof. M. Jučas buvo atskirai įrašęs, kaip 
žuvusį Žaįgirio mūšyje. Prof. Z. Ivinskio 
parašyta smulki von Salzbach biografija 
atspausdirta Lietuvių Enciklopedijos 26 - 
me tome.

Išeivijos istorikas Juozas Jakštas yra 
plačiai aprašęs Žalgirio mūšį Lietuvių 
Enciklopedijos 35 - me tome. Čia irgi įsivėlė 
maža klaida: “Smolensko žemių pulkams 
vadovavo Lengvenio sūnus Jurgis”.

Šiandien istorikai visuotinai pripažįsta, 
kad šiems pulkams vadovavo pats 
Lengvenis, Jogailos brolis ir artimas 
Vytauto bendradarbis. Lengvenio sūnus 
Jurgis gimė tik 1422 metais, 12 metų po 
Žalgirio mūšio (žiūr. prof. Z. Ivinskio 
straipsnį apie Lengvenj Lietuvių 
Enciklopedijos 14 - to tomo 387 psl.)

Vytautas Patašius

Žalgirio mūšio lauke 
paminklas

Istorinio Žalgirio mūšio lauke Lenkiji je 
ketinama statyti pasaulinį taikos paminklą.

Minint Žalgirio mūšio 596-ąsias 
metines, ketinimų laišką, numatantį iki 
2010 metų Griunvaldo vietovėje pastatyti 
paminklą, pasirašė Lenkijos, Lietuvos, 
Vokietijos, Baltarusijos, Moldovos ir 
Rumunijos ambasadų atstovai. Lietuvai 
atstovavo Lietuvos generalinis konsulas 
Varšuvoje Jonas Kindurys.

1410 metų liepos 15 dieną jungtinės 
lietuvių ir lenkų pajėgos Griunvalde 
sutriuškino kryžiuočių ordiną. Žalgirio 
(Griunvaldo) mūšis, dar vadinamas 
Tannenbergo mūšiu, buvo vienos didžiausių 
kautynių viduramžių Europoje. Po kautynių

Lietuviai myli dainą ...
apdainuoja kasdieninius džiaugsmus ir vargus; 
motinėlę sengalvėlę, tėvelį, mergelę ir bernelį, 
liūliuojančią jūrą, gilius ežerus, žalius laukus ir 
tamsius miškus, seną ąžuolų, svyruojant j berželį, 

vienišų pušelę, rūteles, bijūnėlius, alyvas, žibutes, 
lelijėles, ramunėles, rožes...

Maloniai kviečiame j Geelongą 2006 m. gruodžio 28 d., kada suvažiuos chorai iš 
Adelaidės, Melbourne ir Sydnėjaus, ir kartu iškilmingai atšvęs

XXIV Australijos Lietuvių 
Dainų Šventę

Ford Theatre, Geelong Performing Arts Centre, 630 v.v.
Išgirsime melodingai ir nuostabiai skambančias dainas, kurios mus nuneš į 

gimtuosius laukus prie gintaro jūros ir pasigrožėsime nuostabiais, 
spalvingais tautiniais rūbais apsirengusius choristus.

Lauksime!

“Karas ir taika”
(BNS) Lietuvos kino studija (LKS) 

pradeda ruoštis didžiausio ir brangiausio 
kino projekto filmavimui Lietuvoje. 
Rugpjūčio pradžioje įvairiose Lietuvos 
vietose prasidės italų kuriamo vaidybinio 
filmo pagal Levo Tolstojaus romaną „Karas 
ir taika“ filmavimas.

Pasak Lietuvos kino studijos 
direktoriaus Ramūno Škiko, tai bus ne tik 
didžiausias, bet ir brangiausias kada nors 
Lietuvoje statytas filmas.

„Karas ir taika“ - tai Italijos, Vokietijos, 
Rusijos, Lietuvos ir dar kelių Europos 
kompanijų bendras projektas, kuris lenkia 
visus kitus Lietuvoje kurtus filmus ne tiek 
filmavimo laiku, kiek savo apimtimi, 
žmonių kiekiu.

•Filmavimas užtruks 11 savaičių, po jų 
aktoriai išvyks j Sankt Peterburgą ir 
gruodžio mėnesį filmavimo grupė vėlturėtų 
sugrįžti. Keturi penktadaliai viso projekto 
bus nufilmuoti įvairiose Lietuvos vietose: 
Semeliškėse, Trakuose, Trakų Vokėje, 
Rumšiškėse.

Finansiškai projektas LKS yra labai 
pelningas, vien dėl to, kad jis užsitęs ilgai.

„Prieš metus Lietuvoje viena italų 
kompanija labai sėkmingai susuko kino 
juostą apie dvasininkus. Kino pasaulio nėra 
toks didelis. Vienų sėkmė skatina kitus pas 
mus važiuoti“, sakė R. Škikas.

Likus mėnesiui iki filmavimo pradžios 
atrenkami aktoriai, kurie vaidins istorinio 
kūrinio ekranizacijoje. Tačiau lietuvių 
vaidmenys tikrai nebus pagrindiniai.

„Vienu metu aikštelėje gali stovėti po 500 
žmonių. Tai tik masuotė ir aktoriai, be 
filmavimo grupės“, taip žmonių kiekius 
filmavimo metu pakomentavo R. Škikas.

kryžiuočių ordinas prarado savo galių ir 
įtakų Rytų Europoje.

Kaip teigia Lenkijos spaudos agentūra 
PAP, minėjime dalyvavęs Varmijos ir 
Mozūrų vaivada Andrzej Rynski sakė, jog 
600-ųjų Žalgirio mūšio metinių minėjimas 
bus gera proga pristatyti Europai Lenkiją, 
nes Griunvaldo laukas “yra puiki 
patriotinio auklėjimo, tautinio atminimo ir 
ateities kūrimo vieta”.

Paminklo statybos iniciatorius yra 
Lenkijos “Istorijos ir meno” fondas. 
Planuojama, kad paminklo statybą finan
suos šalys, kurios pasirašė ketinimų laišką.

Nusišypsokime (^)

Užsienio mokslininkai uždavė klausimą 
“Kas yra meilė?” grupei 4-8 metų vaikų. 
Jų atsakymai buvo daug nuoširdesni ir 
gilesni nei kas nors tikėjosi Tai kas gi yra ta 
meilė vaikiškomis akimis?

Panevėžyje rasta karo 
laikų sprogmenų

(Lietuvos radijas) Panevėžyje rasta karo 
laikų aviacinė bomba be sprogdiklio, bet su 
sprogstamąja medžiaga. Kaip pranešė 
Panevėžio vyriausiasis policijos 
komisariatas, penktadienį popiet buvo 
gautas pranešimas, kad Pušaloto gatvėje ties 
geležinkelio pervaža vykdant dujotiekio 
tiesimo darbus iškastas sprogmuo.

Atvykę Lietuvos kariuomenės J.Vitkaus 
inžinerijos bataliono išminuotojai nustatė, 
kad tai karo laikų 50 kg aviacinė bomba be 
sprogdiklio, bet su sprogstamąja medžiaga, 
kuri kėlė aplinkiniams pavojų.

Tos pačios dienos vakare bomba buvo 
išvežta ir sunaikinta Panevėžio rajono 
Berčiūnų-Daukniūnų žvyro smėlio karjere.

Tuo tarpu Radviliškio rajone. Sulinktų 
durpyne, rastos trys karo laikų bombos. 
Pasak civilinės saugos specialisto Jono 
Monkaus, du mažesni sprogmenys, svėrę 50 
ir 100 kilogramų, jau sunaikinti, o trečia 
pusę tonos sverianti bomba daryra durpyne. 
Ją rengiamasi sunaikinti šeštadienį vakare.

Lietuvoje draus 
rūkyti

Seimui nusprendus nuo 2007 m. sausio 
1 d. uždrausti rūkyti viešojo maitinimo 
įstaigose, daugelyje kavinių, restoranų, barų 
jau dabar nebeleidžiama rūkyti.

Pagal Tabako kontrolės įstatymą, 
restoranuose, kavinėse, ir baruose, kuriuose 
neuždrausta rūkyti, turi būti įrengtos 
atskiros patalpos arba vietos rūkantiems 
asmenims. Už šio įstatymo nustatyto 
reikalavimo pažeidimą juridiniai asmenys 
baudžiami nuo 5,000 litų bauda.

Pagal naują Tabako kontrolės įstatymo 
redakciją, draudžiama rūkyti restoranuose, 
kavinėse, baruose, kitose viešojo maitinimo 
įstaigose, klubuose, diskotekose, išskyrus 
specialiai įrengtus cigarų ar pypkių klubus. 
Cigarų ir pypkių klubų steigimo tvarką ir 
sąlygas nustato Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

IJetuva - ne vienintelė Europos 
Sąjungos šalis, priėmusi sprendimą dėl 
rūkymo uždraudimo. Airijoje ir Norvegijoje 
uždrausta rūkyti visose darbo vietose, 
baruose ir restoranuose. Italijoje, Maltoje, 
Švedijoje, Škotijoje, Anglijoje, Estijoje 
draudžiama ar ribojama rūkyti viešojo 
maitinimo įstaigose.

“Meilė yra tai, kas tave verčia šypsotis net 
kai esi pavargęs”. Teri (4 metų)
“Meilė yra kai mano mamytė padaro kavos 
tėveliui ir prieš duodama paragauja, ar ji 
skani”. Dani (7 metų)
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Lietuviai pasaulyje
“LAGAMINĄ 

KRAUNU”
LIETUVIŲ PATIRTIS 
EMIGRACIJOJE

Liepos pabaigoje Lietuvos knygynuose 
pasirodys “Tyto alba” išleista Kotrynos 
Gailiūtės knyga apie išeiviją “Lagaminą 
kraunu”. Joje - dvi apžvalgos apie lietuvių 
emigraciją, jos priežastis, tikslus ir naudinga 
informacija vykstantiems svetur, daug 
dokumentinės medžiagos (užsienyje 
gyvenančių lietuvių pasakojimai).

Pagrindinis knygos tikslas - padėti 
svetur vykstančiam Lietuvos gyventojui 
orientuotis užsienio šalyje, išvengti daugybės 
ten tykančių „spąstų“, laiko gaišimo ir 
nemalonumų.

Knyga parengta bendradarbiaujant su 
užsienio lietuvių bendruomenėmis. 
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentu 
(TMID) prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės, kitomis valstybinėmis 
institucijomis ir nevyriausybinėmis 
organizacijomis.

Keletas duomenų apie lietuvių 
emigraciją iš Manto Adomėno (Pilietinės 
visuomenės institutas) pratarmės: „Per 
penkiolika Nepriklausomybės metų lietuviai, 
patys to beveik nepastebėdami, tapo 
diasporos tauta. Panašiai kaip žydai, 
armėnai ar airiai - pasklidę pasaulyje, 
nebesutapatinami su vienu žemės lopinėliu 
prie Baltijos krantų, besikaunantys į 
gyvenimą Londono East Ende, Rytų 
Anglijos kaimuose, Dublino apylinkėse, 
Amerikos Vidurio Vakaruose, Skandinavijos 
šalyse, Vokietijoje, skinantys apelsinus 
Ispanijoje, aptarnaujantys turistus 
Turkijoje...“

„ Tikslių emigracijos mastų dabar įvardyti 
neįmanoma, nespo2000-ųjų metų gyventojų 
surašymo jokių patikimų statistikos 
duomenų nėra. Tašiau netgi oficialiais 
duomen imis, ženkliai mažesniais negu tikrieji 
migracijos mastai, nuo 1990 m. Lietuvą 
paliko 334,000 jos gyventojų; tai sudaro 
beveik dešimtadalį (9.8%) Lietuvos 
gyventojų 2006 m. pradžioje. O tikrieji 
skaičiai gali būti iki pusantro karto didesni. “

„Paprasta matematinė projekcija 
pasakys, kad jeigu emigracija toliau vyks 
tokiu pačiu tempų, paskutinis lietuvis iš 
Lietuvos išvyks maždaug apie 2170 metus. “

neskatina
išvažiuoti paskutinio lietuvio. Tačiau tas, 
kuris jau apsisprendė, nusipirko bilietą, 
tarkim, į Dubliną ir susikrovė lagaminą, 
knygoje ras daugybę informacijos, kuri 
padės geriau susigaudyti ir įsikurti, o tikri 
tikrų žmonių pasakojimai leis įsivaizduoti, 
kas laukia svetur.

Tikimasi, kad ne vienas paskaitęs šią 
knygą geriau pagalvos, kaip pasiruošti 
kelionei, kur važiuoti ir ar išvis važiuoti. 
Beje, knyga gali būti įdomi ir daugybei 
Tėvynėje liekančių žmonių -darbdaviui ar 
valdžios vyrui ji padės suprasti, kodėl 
žmonės išvyksta ir ko jiems trūksta, kelionių

Apie knygą 
Šia knyga autorė jokiu I

vasara
Atkelta iš 2 psl.
Panevėžyje dar niekada neskelbėme, - sakė 
Panevėžio vicemeras. Dėl sausros keliamos 
grėsmės atsakingi specialistai tarsis nebe 
pirmą kartą. Neseniai seniūnijose pradėti 
registruoti dėl sausros nukentėjusių 
ūkininkų, bendrovių pareiškimai. „Visi 
žemdirbiai patirs nuostolių. Ir jie gali būti 
ne mažesni nei 30%“, sako jis.

„Pieno ūkius turintiesiems krito 
išmilžiai, gali tekti naikinti bandas, juk dėl 
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aistruoliai joje ras informacijos apie šalį, o 
smalsuoliai galės prisiskaityti nepaprastų 
gyvenimiškų istorijų.

Knygoje aprašoma 12 valstybių, j kurias 
dažniausiai traukia Lietuvos piliečiai. 
Pateikiama atvykėliui svarbiausia 
informacija apie kiekvienos šalies vizų 
režimą, įsidarbinimo galimybes, 
apsigyvenimą, transportą, ryšius, kultūrą, 
lietuvių bendruomenes ir daugelį kitų 
dalykų.

Po informacinės dalies pateikiami toje 
šalyje gyvenančių (ar gyvenusių) lietuvių 
pasakojimai, parengti pagal išsiuntinėtą 
klausimyną (amžius, išsilavinimas, 
šeimyninė padėtis, išvykimo iš Lietuvos 
priežastys, pasirinkta šalis, kas ten patinka 
ir nepatinka, kaip sekasi dirbti, bendrauti 
su šalies gyventojais ir atvykėliais iš kitų 
šalių ir t. t.). Laiškai dedami į knygą 
ncpaĮražinti, tokie, kokius žmonės atsiuntė 
- išreiškiantys įvairius požiūrius, 
atspindintys skirtingą patirtį.

Knygos pradžioje pateikiamos dvi 
išsamios studijos apie lietuvių emigraciją, 
jos mastą, priežastis, padarinius ir 
perspektyvą.

Apie autorę
Kotryna Gailiūtė gimė 1984 m. 

Vilniuje, 2006-aisiais baigė ekonomikos 
bakalauro studijas Vilniaus universitete. 
Vasaromis išmaišiusi pusę Europos, kartu 
su dideliu būriu meksikiečių rūšiavusi 
braškes JAV ir dvejus metus studijavusi 
Vokietijoje, autorė pati savo kailiu patyrė 
ne vieną tų rūpesčių, su kuriais gali susidurti 
ir lagaminą kraunantis šios knygos 
skaitytojas.

TMID ir “Tyto alba” informacija 
Giedrius Šniukas

TMID Užsienio lietuvių skyriaus 
Migracijospolitikos ir informacijos 

poskyrio vedėjas 
Tel. (+370 5) 2122249, mob. +370 
61216193 ei. paštas: giedrius.sniukas&tmid 
www.tmid.lt
Akvilė Melkūnaitė, „Tyto alba“ tel. (+370 
5) 2497597 ei. paštas: akvile(d>tvtoalba.lt 
www.tytoalba.lt 

sausų ir karštų orų neužaugo žolė, nėra 
šieno. Prasto derliaus sulaukė ir grūdinių 
kultūrų, bulvių, daržovių, uogų augintojai. 
Nuostoliai bus labai dideli“, teigė sakė 
Ūkininkų sąjungos atstovas A. Jacevičius.

Visoje Lietuvoje mokslininkai 
prognozuoja 15% blogesnį derlių nei 
praėjusiais metais. Panevėžio rajone, 
manoma, rezultatai bus daug blogesni. 
„Dabar ūkininkai pelno nebeskaičiuos, 
svarbiausias rūpestis bus išlikti, išsilaikyti 
iki 2007 metų sėjos“, sakė A. Jacevičius. q

T

Juozas Almis Jūragis

Pasaulis ir mes

Mes su pasaulio tvarka apsipratome.
Pažinome jo žavesį ir jo vargų kelius.
Mus naktį saugo žvaigždės, dieną stebuklą saulės matome
Ir renkame jos spindulių, jos karšto aukso lašelius ...

Mums rojaus gėlės puošia darželius, kad akys jų spalvom gėrėtųsi
Ir burtai vasarų žėrėtų net apšalusioj širdy,
Kad mūsų dvasiai, grožio apsuptai, įvertinti save norėtųsi,
Kad sveikintų pasaulį rami ir išdidi...

Paliesti džiaugsmo širdies nebesaistome,
Pasineriam j jį godžia jėga, užvaldančio jausmus ir likimus.
Ta pačia sūria ašara aplaistome
Staiga pažintą laimę ir skausmus, kurie ištinka mus.

Ta pačia sūria ašara palydime, pajutę graudų liūdesį,
Ir tuos, kuriems nunokusiems ramiai nutrūksta siūlas jų gyvenimo gijos,
Ir tuos, kurie jauni, vilties netekę, žudėsi,
Nebepakeldami vienatvės, skurdo ir nemeilės šaltų žvilgsnių, taikomų į juos.

Vienodai priimam dienų harmoniją ir disharmoniją.
Vienodai nuteikia aušra ir vakaras, žarų liepsnom nutvinęs. 
Pakyla nerimas saulėlydžio agonijoj,
Nors laukia klonyje namai ir židinys, šilta nakvynė.

Mes su tvarka pasaulio apsipratome.
Mes - tie tvirtieji audrose nenusilenkę ir nelūžę,
Nes veikia mumyse jėga, materijoj nematoma.
Nes širdį stiprina pavasario energija, pabundanti gegužy ...

Brandina gausų derlių žemė tiems, kurie pamilo ją.
Brandina širdis mylinčias, kad patvariai mylėtų.
Ateina metas, pažadėtas mums slaptingame esimo gylyje,
Dienų ramių, gražių, laimingų Ir saulėtų,

Dienų pilnybėj žemiškojo grožio, žiedų vainikais pasipuošlančių, 
Ir nešančių gerovę tarsi aukso obuolių prikrautą saiką. 
Dienų, kurios lyg pasakoj prie marių, amžių giesmes ošiančių. 
Leidžia nebeskaičiuoti valandų prabėgančiojo laiko. —

Baso Hill--) 993.&.QQ JCk<i<jynė - 2006.6.27

Ekspedicija į Ameriką?
Danutė BIndoklenė

(Draugas) Kai daug neigiamų žinių 
atklysta iš Lietuvos, buvo malonu girdėti 
apie šią vasarą ruošiamas keturias jaunuolių 
ekspedicijas j Sibirą susipažinti su lietuvių 
tremties ir žūties vietomis Tokių gyvosios 
istorijos pamokų jokia klaidinanti propa
ganda neįstengs ištrinti iš ekspedicijoje 
dalyvavusių jaunuolių atminties. Reikia 
tikėtis, kad panašios pažintinės ekspedicijos 
bus tęsiamos - galbūt net kiekvieną vasarą.

Tačiau norėtųsi pasiūlyti suruošti 
panašias ekspedicijas ir į kitas, lietuvių 
gyventas arba dar tebegyvenamas, vietas, kad 
jaunimas galėtų akivaizdžiai pamatyti ir 
susipažinti su buvusiu bei esamu savo 
tautiečių gyvenimu užsienyje.

Ne visi lietuviai iš tėvynės išvyko savu 
noru: tūkstančiai buvo priversti tapti 
politiniais pabėgėliais, kai. besibaigiant II 
pasauliniam karui, kilo pavojus, kad Lietuva 
vėl bus bolševikų okupuota. Patyrę 
pirmosios sovietų okupacijos siaubą, 
žmonės visomis įmanomomis priemonėmis 
stengėsi išgelbėti savo ir savo šeimos gyvybę, 
pasirinkdami vienintelę išeitį: viską palikus, 
bėgti tolyn nuo fronto, nuo raudonųjų 
okupantų antplūdžio.

Niekas, peržengus Vokietijos sieną, jų 
nelaukė su „svočios pyragais”. Žmonės 
išgyveno ne tik karo baisumus, bet 
priverstinį šeimų išskyrimą, artimųjų mirtį, 
nuolatinį alkį, šaltį ir baimę. Jų patirtis 
daugeliu atvejų taip pat buvo skaudu net ir 
karui pasibaigus, kai pabėgėliai atsidūrė 
sausakimšai prigrūstuose lageriuose.kaivisi 
keliai į tėvynę buvo užtverti geležine 
uždanga. Visgi tose pabėgėlių stovyklose 
lietuviai stengėsi susikurti „mažytę 
Lietuvą”, mokyti savo vaikus (nors ir be 
vadovėlių, nors ir be rašomųjų priemonių). 

leisti spaudą^ vargais negalais tęsti kultūrinį 
gyvenimą. Ilgainiui stovyklos ištuštėjo, kai 
amerikiečių, anglų, prancūzų karinė 
vadovybė atsisakė tolau pabėgėlius globoti, 
jiems sudarant sąlygas emigruoti į užjūrius.

Kiek lietuvių tėvynėje žino apie tą 
varganą mūsų tautiečių gyvenimą pabėgėlių 
stovyklose? (Daugelis jų taip pat buvo 
aptvertos spygliuotų vielų tvoromis, o prie 
vartų stovėjo sargybiniai.) Juk komunistinė 
propaganda pusšimtį metų kalė į visiems 
galvas, kad pabėgusieji buvo nacių 
koloborantai ir karo nusikaltėliai, todėl ir 
išbėgo, bijodami užtarnautos „liaudies 
teismo” bausmės. Kaip būtų naudinga 
ekspedicija j buvusių lagerių vietas, nors jos 
dabar neatpažįstamai pasikeitusios 
(pasikeitęs juk ir Sibiras), bet ženklų juk 
galima rastų ypač turint iš tos pabėgėlių 
kartos parinktą vadovą.

Taip pat pažintines ekspedicijas būtų 
galima surengti, pavyzdžiui, Į Šiaurės 
Ameriką ir supažindinti Lietuvos jaunimą 
su užsienio lietuvių veikla, organizacijomis, 
institucijomis, parapijomis, spauda, 
muziejais ir pan. Savaitę prieš VIII Dainų 
švente Lcmonte vyko LR Seimo ir JAV LB 
komisijos posėdžiai, kurių tema šį kartą 
buvo ne tiek Lietuvos reikalai, kiek užsienio 
lietuviams rūpimi klausimai. Iš tėvynės 
atvykę scimūnai atvirai pripažino, kad 
Lietuvoje apie užsienio lietuvius nedaug 
žinoma (ir nelabai norima žinoti) - didžioji 
žiniasklaida „tokiomis neįdomiomis 
temomis neužsiima”. Be abejo, retas asmuo 
Lietuvoje žinojo, kad pirmąjį liepos 
sekmadienį Čikagoje buvo suruošta didinga 
Dainų Šventė - pirmoji po 15 metų 
pertraukos. Kai po tokio pasakymo

Nukelta Į 7 psl

4

http://www.tmid.lt
tvtoalba.lt
http://www.tytoalba.lt


Ar Australija patraukli Lietuvos studentams?
Šiais laikais jau nieko nebestebina 

keliaujantys ar užsienyje dirbantys lietu viai. 
Kabinasi jie ir į mokslo aukštumas, tik ne 
labai toli nuo tėvynės, dažniausiai kur 
Europoje. Todėl pirmųjų iš Lietuvos 
mykusių studentų Algio Akstino ir Gintarės 
Verbickaitės pavardes, dar ilgai prisimins 
Viktorijos Universiteto dėstytojai bei 
studentai. Baigę magistratūros studijas, 
jaunuoliai neseniai sugrįžo į gimtinę. Seka 
tiražinos Prattauskienės pasikalbėjimas su 
jais

Mielieji Algi ir Gintare, šiandien 
prisimenu kaip prieš du metus atskridę į 
Australiją, užsukote pasisveikinti į Viktorijos 
Universiteto tarptautinį skyrių. Kaip 
atsidūrėte šioje tolimoje šalyje ir kokį įspūdį 
padarė pirmieji mėnesiai?

Algis: Visada svajojau pasimokyti 
užsienyje. Deja mokydamasis vidurinėje 
mokykloje tokių galimybių neturėjau, 
vėliau baigiau Vilniaus Universitete 
bakalauro studijas. Proga ir galimybės 
pasitaikė prieš keletą metų. Kodėl 
Australija? Iš nepraktinės pusės... Šiaip labai 
mėgstu keliauti, apkeliavau didesnę dalį 
Europos, esu nemažą laiką gyvenęs Pietinėje 
Afrikoje, todėl Australija atrodė labai įdomi 
vieta aplankytiir pažinti Iš praktinės pusės... 
Dėl to, kad anglakalbė šalis, su gera mokslų 
kokybe ir universitetais. Be to, sulyginus 
finansinius resursus, reikalingus pabaigti 
magistro laipsnį su tokiomis šalimis kaip 
USA arba UK, tai nepalyginamai pigiau.

Gintarė: Noras studijuoti užsienyje buvo 
subrendęs dar mokantis mokykloje. Vėliau 
jis dar labiau sustiprėjo, kai studijuodama 
verslo vadybos bakalaurą gavau studentų 
mainų stipendiją ir vieną semestrą mokiausi 
Suomijoje. Tensužavėjo praktika pagrįstos 
studijos, analitinių ir verslumo sugebėjimų 
ugdymas, tolerancija, profesionalūs 
dėstytojai ir puikias sąlygos studentams, 
kurių labai trūko Lietuvoje.

Priežastys, kodėl magistro studijoms 
pasirinkau Australiją - panašios kaip ir 
Algio. Iš vienos pusės, traukė „egzotika“, iš 
kitos pusės, patrauklus atrodė Studijų 
kokybės ir kainos santykis. Be to, tikėjausi 
lengviau pritapti ir susirasti papildomo 
darbo anglakalbėje šalyje.

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO
Miela ponia Redaktore,
Žymiam estų politikui Tume Kelam neseniai buvo įteiktas šių metų Schuman medalis.
Nemažai Australijos lietuvių pažįsta šitą taurų estą. Dar Pabaltijo išsilaisvinimo 

išvakarėse, 1989 metų lapkričio mėnesį Tunne Kelam svečiavosi Australijoje ir dalyvavo 
Pabaltiečių Sympoziume, Sydnėjaus mieste, kur jis pasakė uždegančią kalbą.

“Kelias į nepriklausomybę prasideda nuo kiekvieno pavienio žmogaus”, tuomet drąsiai 
kalbėjo jis. “O žmogus siekiantis laisvės turi pirma atsikratyti blogybių, kurias atnešė 
svetimieji kolonistai”. Šis istorinis Pabaltiečių suvažiavimas Australijoje buvo smulkiau 
aprašytas “Baltic News” žurnale, 1989 gruodžio mėnesio laidoje, Nr.4 (64). Kam įdomu, 
gali gauti šitą žurnalą už kuklią auką pas Tasmanijos Universiteto Lietuvos Studijų Sambūrį, 
Post Office Box 777, Sandy Bay, Tas. 7006, Australia. A. Taškūnas

Gerbiama Redakcija ir tautiečiai,
Kreipiuosi į jus su prašymu dėl mano parašytų knygų platinimo. Po ilgų klaidžiojimų, 

ieškojimų ir apmąstymų aš suradau atsakymus į savo pateiktus klausimus. Tai klausimai 
apie žemę, tėvynę, artimuosius ir pasaulį. Šiuo metu žemėje viskas keičiasi ir procesai 
greitėja. Kas mūsų laukia ateityje? Kur mes einame? Kodėl tiek daug žmonių neranda 
vietos pasaulyje, prasmės gyvenime? Kiek ilgai ir kodėl vyksta karai žemėje? Kodėl mūsų 
kartai teko tokie dideli sukrėtimai? Ką daro politiniai ir valstybių vadovai? Ar yra išeitis 
is tokios situacijos? Kur ir kas yra Dievas ir jo karalija? Kodėl tiek daug kančios pasaulyje? 
Šitie ir daugelis kitokių klausimų aptarinėjama mano knygose “Nežudyk meilės" (606 psl. 
apimtis) ir “Pasiskaityk jei nesi patenkintas savo gyvenimu” (161 psl.).

Tikiu, kad tokius pačius klausimus iškelia visi žmonės planetoje. Jei jus sudomino šie 
klausimai, būsiu dėkinga visiems jsigijusiems mano knygas. Kitame reklaminiame lape 
yta nurodoma kur ir kokiu keliu galima įsigyti šias knygas.

Lauksiu pasiūlymų: Telefonu: (541) - 765 - 4502, 1 - 877 - Violeta, paštu: Violeta 
Messina, P.O.Box 305, Depoe Bay, OR, 97341, USA Internetiniu paštu:- 
seraja53@yahoo.com Violeta Messina

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

Pirmieji mėnesiai Australijoje šiek tiek 
įvarė streso, bet buvo labai įdomūs. Reikėjo 
priprasti prie naujos aplinkos ir studentiško 
gyvenimo būdo, keisčiausia buvo... nedirbti! 
Be to, iš šiltos lietuviškos vasaros patekus į 
lietingą Melbourno žiemą, niekaip 
negalėjau suprasti, kodėl pasaulyje 
Australija žinoma kaip karštas pusdykumių 
žemynas. Tiesą pasakius, tikėjausi didesnio 
kultūrinio šoko, bet pritapti Melbourne 
buvo labai lengva. Daug pagelbėjo lietuvių 
bendniomenė - visų pirma AUS atstovai, 
iškart įtraukę į jaunimo tarpą; Gražina 
Pranauskienė asistavo universitete ir 
įsikuriant; kunigas Algis Šimkus sočiai 
maitino ir parodė daug gražių apylinkių; 
Dalia Didžienė, Aldona Butkutė bei Linas 
ir Indrė Kaspariūnai dosniai pagelbėjo 
įvairiais buitiniais aspektais; o Dalia 
Antanaitienė šiltai priėmė į „Gintaro“ 
šokėjų tarpą ir net išmokė šokti!

Ar baiminotės, kad nerasite darbo ir 
negalėsite susimokėti už mokslą?

A: Be abejo šiek tiek baisu važiuojant į 
tokią tolimą šalį, ir kankina daug abejonių 
ir neapibrėžtumo jausmas dėl darbo, dėl 
pritapimo ir pan. Daugumą abejonių galima 
išsklaidyti susirenkant daugiau informacijos 
apie šalį, kurioje planuoji gyventi, susirasti 
žmonių, kurie galėtų daugiau papasakoti 
apie įvairiausias svarbias smulkmenas. 
Turėjau keletą pažįstamų (ne tik lietuvių), 
kurie studijavo ar gyveno Australijoje. Be 
to padėjo artimas bendravimas su 
universitetu ir Jūs, Gražina.

Dėl finansinių resursų studijoms. Prieš 
atvažiuodamas į Australiją ilgai taupiau, 
kruopščiai susiplanavau visą reikiamą 
biudžetą bei pinigų srautus. Viskas gavosi 
dar geriau, negu tikėjausi. Dabar matau, kad 
ši investicija tikrai atsipirks finansine 
prasme, be to praleidau beveik du nerealius 
metus Australijoje, o tokia patirtis pinigais 
neįvertinama.

G: Studijas finansavau iš santaupų ir 
banko paskolos, kurią gavau Lietuvoje. 
Labai pravertė Australijos Lietuvių Fondo 
stipendija, kuri ne tik pagelbėjo finansiškai, 
bet ir nuteikė labai maloniai - buvo gera 
žinoti, kad Australijos lietuviai vertina 
mokslo siekiantį Lietuvos jaunimą. Pirmieji 

mėnesiai šiek tiek išgąsdino - santaupos po 
truputį seko, o darbo iškart nepavyko 
susirasti. Tačiau vėliau ėmiau dirbti įvairius 
darbus, kuriuos dažnai padėdavo susirasti 
lietuviai, ir pajamų-išlaidų balansas 
susitvarkė. Manau, studijos Australijoje 
buvo puiki investicija ir kartu - fantastiška 
patirtis, kurios nė akimirką nesigailėjau.

Gal galėtumėte papasakoti apie savo 
laisvalaikio užsiėmimus? Kur dalyvavai, ką 
veikdavai savaitgaliais ir ar pavyko susirasti 
draugų?

A: Australijoje laiką leisti teko įvairiai... 
jeigu ne mokslai ir ne darbai, geriausia 
būdavo su draugais žaisti krepšinį. 
Savaitgaliais arba laisvesnėm dienom 
banglentė (surfing), kalnų dviračiai, hiking, 
kelionių į šiaurės Australiją metu teko 
nemažai nardyti (diving).

Šiaip laisvalaikis Australijoje reliatyvus 
dalykas... Dažnai gyvendamas Melbourne 
net ir paprastą dieną pasijausdavau kaip 
savaitgalį ar per atostogas. Dėl to. kad oras 
geras, dėl to, kad kartais ir paprastą dieną 
su dviračiu nuvažiuodavau pasideginti 
pliaže arba kur nors su draugais pasėdėti 
gamtoje. Savaitgaliais be abejo savaitgalinės 
kelionės po Melburno apylinkes (Wilson’s 
Promontory, Great Ocean Road, Gram
pians, Lome, Apollo Bay, Invcrloch) ar kur 
nors toliau. Sekmadieniais, kai atsigaudavau 
po savaitgalinių balių, nueidavau paskaityti 
laikraščių Botanikos sode.

Esu dėkingas Australijai už tai, kad 
išmokau šokti tautinius šokius. Tiesa, ne 
tiek daug jų ir teišmokau.

G: Draugų ir pažįstamų susiradau daug 
- tiek iš lietuvių tarpo, tiek tikrų australų, 
tiek tarpe kitų tarptautinių studentų. 
Laisvalaikį leidau labai įvairiai - išmokau 
plaukti banglente, čiuožti snieglente, labai 
pamėgau eiti į kelių dienų žygius po 
nacionalinius parkus. Labai smagu buvo 
lankytis „Gintaro“ šokių repeticijose, 
kuriose ne tik išjudindavome kaulus, bet ir 
smagiai pabendraudavome su visa šokėjų ir 
prijaučiančių kompanija. Melboumas 
sužavėjo tuo, kad nuolat vyksta įvairūs 
renginiai, koncertai, pasirodymai, jringe 
spektakliai - dažnai nemokami arba 
palyginti nebrangūs. Patiko eiti į kiną 
Botanikos sode po atviru dangumi, arba po 
darbo ir mokslų dienos atsipalaiduoti 
paplūdimyje. Savaitgaliais dažnai 
ištrūkdavau iš miesto į Melbourno 
apylinkes, kurios iš tiesų nuostabios, o per 
atostogas visuomet stengdavausi pakeliauti 
po Australiją.

Kaip žinau,judviem teko nemažai keliauti.

(DELFI) Dienraštis L.T. pradeda 
kampaniją “L.T. - Už tai, kas lietuviška”. 
Pirmoji kampanijos akcija „Lietuviai, 
keikimės lietuviškai!” skirta keikūnams, 
kurie vis dar keikiasi rusiškai. L.T kviečia 
rusiškus keiksmažodžius keisti lietuviškais. 
Tiems, kas lietuviškų keiksmažodžių 
nelabai žino, dienraštis išleido 
mokomuosius marškinėlius su tikrų 
lietuviškų keiksmažodžių rinkiniu.

„Šiandien, kai beveik kas antras, tiek 
mažas, tiek didelis, kalbėdamas negali 
išsiversti be riebių rusiškų intarpų, L.T. 
nusprendė priminti, jog savo emocijas 
galima reikšti ir lietuviškai“, - sako L.T 
leidėja Rūta Vanagaitė.

Juolab, kad lietuviškų keiksmažodžių 
yra labai išraiškingų: VU filologijos 
fakulteto Lietuvių kalbos katedros 
dėstytojas Egidijus Zaikauskas L.T prašymu 
pririnko jų devynias galybes.

L.T., drauge su UAB “Rodiklis”, surašė 
pačius originaliausius keiksmažodžius ant 
marškinėlių - švelnesnius ant priekio (kad 
tave griausmas, rupūžėle žydrom akytėm, 
čiuožk vamzdžiais, kad tau kiaulės migio 
pavydėtų, kad tave zuikiai užbadytų, kad 

Kur buvote ir ką matėte, ir ar sutinkate su 
teiginiu, kad Australijos apkeliauti tikrai 
neįmanoma?

A: Australijos visos tikrai nepavyko 
pamatyti, todėl reiks sugrįžti. O šiaip 
Australijoje teko išmaišyti daugiausiai 
Victoriją, NSW, Queenslandą,Tasmaniją.

Džiaugiuosi, kad pamačiau daugiau ar 
mažiau,tikrą“ Australiją, t.y. tuos dalykus 
kuriuos gali patirti tik tada, kai neturi daug 
pinigų ir negyveni prabangiausiame 
viešbutyje, o bendrauji su įdomiais 
žmonėmis ir miegi palapinėje ar pliaže (taip 
beje pasitikau 2006 metus, Byron Bay).

Vieną didžiausių įspūdžių paliko ir 
Naujojoj! Zelandija, kuri yra turbūt 
gražiausias matytas pasaulyje kampelis 
(neskaitant Lietuvos, žinoma).

G: Kelionės man — vienas iš 
prasmingiausių laisvalaikio ir pinigų 
leidimo būdų. Daugiausia teko keliauti po 
Viktorijos valstiją, taip pat aplankiau NSW, 
Queensland, Tasmaniją, Pietų Australiją ir 
Vakarų Australiją. Teko nardyti prie 
Didžiojo Barjerinio rifo, vaikščioti po 
atogrąžų miškus, kopti j kalnus, įveikti 
dykumas, maudytis nuostabaus grožio 
paplūdimiuose... Kelionės paliko 
neišdildomus įspūdžius, o Australija 
sužavėjo unikalia gamtos įvairove ir 
beribiais žmonių nepaliestais plotais. 
Tačiau liko dar labai daugncaplankytų vietų, 
taigi planuoju kada nors būtinai sugrįžti!

Mokslai baigti, užsidirbote solidžius 
įlipi omus, o kas toliau ? Koksjausmas sugrį
žus į Lietuvą, ar pritampate, ar atvirkščiai, 
jaučiatės šiek tiek pakylėję nuo kasdienybės?

A: Įspūdžiai apie Lietuvą: joje tikrai 
nemažai kas pasikeitė per kelis metus, 
daugiausia žmonės... ypatingai jaunoji karta, 
išsilavinę, ambicingi, kosmopolitiški, daug 
keliaujantys, atviro mąstymo.

Šiaip aišku pasimatė ir neigiamų 
dalykų... general public. Nukabinę nosis, 
neaptenkinti gyvenimu, suirzę.

Kas toliau? Dabar norisi investuoti 
žinias ir norą gyventi čia Lietuvoje. 
Prioritetinės sritys (ne būtinai eilės tvarka): 
Karjera. Verslas. Kelionės. Šeima.

G: Lietuva pasitiko nesvetingu oru, tad 
iškart ėmiau ilgėtis nors ir permainingo, 
tačiau saulėto Melbourno. Viskas Vilniuje 
dabar atrodo labai maža, labai pažįstama ir 
labai sava, ir Europa labai arti Pritapti 
nebuvo sunku, nors gyvenimo ritmas čia yra 
kitoks, spartesnis, nei Australijoje. Iki šiol 
negaliu atsivalgyti lietuviško maisto - jis iš 
tikrųjų beprotiškai skanus! Gera po tiek 

Nukelta į 6 psl.

Už tai, kas lietuviška
tave kur uošvė raitoji, kad tau ežys kelnėse 
išdygtų, suskio išpera, šmikis žaliom 
ausytėm, kliurzė, eik tu j vandenį persti, 
snarglių kompotas, kad tu suruktum, kad 
tau kojos išklištų, kaušas neskaptuotas, 
nuopeza), stipresnius - ant nugaros (eik ten, 
kur nesueina, kad tau subinė užaktų, 
barščiaklynis, pimpidriskis, dulbezda, 
išblerbėtsubinis, išdarga, išgverarūris, 
papliupkiaušis, pašiktnosis, pimpiljurgis, 
prišiktagalvis, mižnius, utėlės pasturgalis, 
šikindriskis).

Pirmuosius mokomuosius keikūnų 
marškinėlius L.T dovanos politikams, verslo 
atstovams, scenos žvaigždėms ir 
žvaigždutėms - kai tik išgirs juos keikiantis 
rusiškai. Kad žinotų, jog ir lietuviškai 
galima ne prasčiau pasakyti. O kol kas L.T 
su nekantrumu laukia kitą savaitę 
prasidedančio “Federacijų supertaurė 
2006“ turnyro. Ten keikūnų tai jau tikrai 
bus!

L.T. mokomuosius marškinėlius su 
lietuviškais keiksmažodžiais gali įsigyti 
kiekvienas. Juos galima rasti visose „Verslo 
dovanų“ parduotuvėse arba internete 
www.dovanos.lt.
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SPORTAS_____________
Lietuva - nebe krepšinio šalis?

Pastaraisiais metais ginti Lietuvos garbę 
šalies vyrų krepšinio rinktinėje vienas po 
kito atsisako vis daugiau žaidėjų. Jau 
praėjusiais metais rinktinei atstovavo vos 4 
krepšininkai, 2003-iaisiais tapę Europos 
čempionais. Šiemet situacija ne ką geresnė 
- i pasaulio pirmenybes iš auksinės Švedijos 
komandos gali vykti 5 žaidėjai: Giedrius 
Gustas, Mindaugas Žukauskas, Arvydas 
Macijauskas, Darius Songaila ir Kšištofas 
Lavrinovičius.

Kaip pastaraisiais metais jau įprasta, 
atvykti į rinktinę atsisako vis daugiau 
žaidėjų.

Vieni jų yra pavargę, kiti rengiasi 
vestuvėms, treti nori daugiau laiko praleisti 
su šeima.

Kai kurie krepšininkai apskritai nemato 
reikalo prakaituoti ir atstovauti šaliai, kuri 
juos išmokė krepšinio abėcėlės ir kurios 
dėka jie tapo turtingi bei žinomi visame 
pasaulyje.

Vykti įpasaulio čempionatą Japonijoje 
atsisakęs Šarūnas Jasikevičius šalies vyrų 
rinktinėje nežaidžia jau antrą vasarą. Prieš 
metus įžaidėją kankino nuovargis, šiemet 
atstovauti Lietuvai jam sutrukdė vestuvės.

Nacionalinės rinktinės marškinėlius tik 
kartą, per2001 metų Europos pirmenybes, 
vilkėjęs Rimantas Kaukėnas pastaraisiais 
metais ignoruoja kvietimus atvykti į 
rinktinę. Prieš metus krepšininkas 
nacionalinę komandą iškeitė į vestuves, o 
šiemet Kaukėnas nusprendė daugiau laiko 
skirti šeimai.

Likus mėnesiui iki pasaulio čempionato 
apie tai, kad nevyks j Japoniją, pranešė ir 
Ramūnas Šiškauskas. Prieš tris savaites 
dvejų metų sutartį su Atėnų „Panathinaikos"

ŽVILGSNIAI KELIAUJANT DIDŽIUOJU 
VANDENYNO KELIU

Nijolė 
Jankutė

Tęsinys iš “M,P.” 
n r. 26

Po sausros 
išdžiovintų vaizdų, 
džiungliška šio

miško aplinka gaivina tirštu žalumu. Per 
“dinozauriškus” medžio aukščio papartynus 
srūva skaidrus upeliukas, o balti eukaliptai 
šauna aukštyn lyg marmuriniai bokštai. 
Bešališkai jais žavėtis man trukdo jų rudos 
nusilupusios žievės, karnom ir skudurais 
kabaluojančios ant kiekvienos šakos.

Vėl riedam tolyn. Pro Pegaso langus 
vėl bėga apvalios nugellusios kalvos. 
StabteliamDinosaurCove. Didelėj lentoj 
skaitau apie mūsų planetos protožemyną, 
kai jis pradėjo skilti į dabartines dalis prieš 
100 mil. metų. Australija tada buvusi tik 
per 200 mylių nuo Antarktikos. Taip pat 
aprašyti čia kažkada gyvenę didžiaakiai 
dinozaurai, nes yra raštijų griaučiai.

Jau netoli ir “Dvylika Apaštalų”, 
kuriuos visi taip norim pamatyti. Kad 
nenuobodžiautumėm, o gal, kad Ryklys 
nepradėtų deklamuot savo “nine-ten..”, 
Geoff pasakoja vieną iš Australijoj 
populiarių “Bush” anekdotų. Suprantu, kad 
tai ne apie australų mišką, o JAV prezidentą. 
Taigi, Bush, senjoras, apsilankęs danguje, 
nori pasikalbėt su Moze. Tas labai ilgai 
nesutinka kalbėtis, aiškindamas, kad “aną 
kartą, kai šnekėjau su Krūmu, išvedė Jis 
mane j dykumą klaidžioti”.

“DVYLIKA APAŠTALŲ”
Kaip ir visos įspūdingos vietos, ši pilna 

turistų. Žiauriai stačios pakrantės 
išvedžiotos takais, todėl lengva matyt šią 
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ekipa pasirašęs Šiškauskas tvirtina nespėjęs 
pailsėti po sunkaus Italijos krepšinio 
čempionato. Dėl šios priežasties puolėjas 
nusprendė neatstovauti šalies rinktinei.

Vienintelis, kurio neatvykimą į rinktinę 
galima suprasti, yra Vidas Gincvičius. Prieš 
mėnesį gynėjas išgyveno skaudų likimo 
smūgj-sūnaus netektį.

Lietuvos krepšinio federacijos (LKF) 
prezidento Vlado Garasto tokie krepšininkų 
argumentai neįtikina

„Prieš 10-15 medį krepšininkai neturėjo 
net minties neatvykti į rinktinę. Barselonos 
olimpinėms žaidynėms mes rengėmės nuo 
birželio, teko dalyvauti kvalifikaciniame 
etape, iškovoti teisę vykti {olimpiadą ir joje 
dalyvauti tik rugpjūčio pabaigoje.

Žaidėjai į rinktinės stovyklas atvykdavo 
po savo šalių čempionatų, rinktinėje 
praleisdavo tris mėnesius, bet nė vienas 
nesakydavo, kad yra pavargęs. Gal jie ir 
jausdavo nuovargį, tačiau nesiskųsdavo, nes 
žinodavo, kad reikia garsinti Lietuvą. 
Niekada nepatikėsiu, kad žaidėjams poilsiui 
neužtenka mėnesio.

Jeigu nenori žaisti rinktinėje, priežastį 
visada rasi. Tai reikia pirkti naujus baldus, 
tai aplankyti žmoną, tai dar ką nors...”, - 
dabartiniu krepšininkų požiūriu piktinosi 
Garastas.

Jis tvirtino, kad krepšininkai turi 
atiduoti duoklę juos išauginusiai tėvynei. 
Pasak Garasto, jeigu ne Lietuvos rinktinė, 
dauguma krepšininkų dabar nenmgtyniautų 
pajėgiausiuose užsienio klubuose ir 
nepasirašytų milijoninių kontraktų:

„Žaidėjai pamiršta savo lietuviškas 
šaknis. Jeigu ne Lietuvos rinktinė, nevienas 
jų geni kontraktų nebūtų matęs.

ypatingą vandens irvėjo kūrybą. Kiek akis 
užmato, iš šniokščiančių bangų iškilę gelsvų 
uolų bokštai, išgraižyti, išskaptuoti užburtų 
milžinų formom Suskaičiuoju tik 8 ir dar 
porąsugriuvusių. Apskaičiuota, kad vanduo 
išėda po 6 cm. tų uolų i metus. Taigi, stypso 
8 vieniši, o kiti, begėdžiai, matyt “nuėjo Judo 
keliais”...

Kad jau atkeliavau iki čia, tai nutariau 
ncpralcist progos paskraidyt ... 
sraigtasparniu! Aukštumų nebijau, tai gal 
tie Apaštalai atrodys dar Įdomiau iš 
padangės. Na. ir skridau: šalmas ant galvos, 
ausinės ant austi, foto aparatas rankoj, tartum 
reporterė Bagdado padangėj! Sraigta
sparnio viduje triukšmas. Nieko negirdžiu 
neisu ausinėm nei be jų. bet svarbiau matyt! 
Vos pasijuntu, kad smagu skristi, vos 
pykšteliu tris nuotraukas ir...jau 
leidžiamės! “Dešimt minučių,” sako pilotas, 
“.$80!” sako kasininkas. O man atrodo, 
neskridomnei penkių...Gerą pelną neša 
Viktorijos valstybei tie astuoni, ištikimi 
palikę. Apaštalai.

Pegasas neša mus toliau vis 
stabtelėdamas vieną už kitą įdomesnėse 
pakrantėse. Pakrantės—ištisa gamtos 
skulptūrų paroda: gigantiški, majestotiški 
raudonų uolų kūriniai: “The Arch”, 
“Grotto”, “Bay of Islands” ir net “London 
Bridge” (kuris, kaip populiari dainelė ‘Lon
don bridge is fallingdown' liepė, nugriuvo 
1990 m., smarkiai išgąsdindamas ant jo 
užlipusius turistus. Laimei, jie nežuvo).

Privažiuojam ir garsiąją Loch Ard 
Gorge. Šitam žiauriam uolų tarpekly 1878 
m. nuskendo Loch Ard burlaivis su 
keleiviais ir turtingų prekių kroviniu. 
Išsigelbėjo tik du jauni žmonės. Medinių 
laiptų eilės veda j tarpeklį. Nusikabaroju

Atvažiuoja į Europos čempionatą, užima 
aukštą vietą ir netrukus iš agentų gauna 
daugybę geni pasiūlymų. Ką tik baigėsi 
pasaulio futbolo čempionatas. Jame dalyvavo 
visos pasaulio futbolo žvaigždės, uždirbančios 
gerokai daugiau negu krepšininkai. Ką. tie 
žmonės nebuvo pavargę?”

Garastas neatmetė tikimybės, kad 
krepšininkams ir toliau masiškai atsisakant 
žaisti Lietuvos rinktinėje šalis jau po dešimt 
metų gali prarasti išsikovotas pozicijas.

„Mūsų tik trys milijonai, o ne 140, kad 
galėtume drabstytis žmonėmis. Rinktinėje 
atsisakę žaisti krepšininkai gatvėje turėtų 
raudonuoti iš gėdos”.

LKF prezidentas buvo nusivylęs, kad 
garsiai apie krepšininkų patriotizmą drįsta 
kalbėti tik jis. Pasak Garasto, tol, kol 
žiniasklaida gins į rinktinę atsisakančius 
atvykti žaidėjus, tol ji niekad nebus stipriausios 
sudėties.

studentams?
Atkelta iš 5 psl.
laiko būti namie, bendrauti su šeima ir 
draugais. Ateities planai - sėkmingai panau
doti Australijoje įgytą išsilavinimą profe
sinėje veikloje, o įgytą gyvenimišką patirtį 
ir akiratį plėsti kelionėmis ir įdomia veikla.

Ką norėtumėte palinkėti savo bendra
amžiams, svajojamiems siekti mokslą ėia?

A: Žinau, kad daugžmonių nori mokytis 
užsienyje. Galiu tik pasakyti, kad tai 
pasiekiama ir, kai sukaups pakankamai 
.pykčio“ linkiu įgyvendint savo svajones. 
Patarimams reiktų atskiro straipsnio.

G: Studijos ir gyvenimiška patirtis 
užsienyje būtų naudinga kiekvienam 
studentui. Deja, Australija kolkas nėra labai 
patraukli lietuviams - vis dėlto skiria 
nemažas atstumas, dideli kelionės ir 
persikraustymo kaštai, o ir gauti studento vizą 
nėra paprasta (man visas dokumentų 
tvarkymas užtruko apie pusantrų metų).

“Apaštalai ” atrodys dar įdomiau iš padangės.

arti 100 laiptų žemyn.
Vaizdas čia grėsmingas ir savotiškai 

gražus: pro aukštų, aštrių kaip peiliai uolų 
tarpą pilasi bangų mūša gana didelį balto 
smėlio puslankį. Gale jo žiojėja didžiulė 
ola lyg milžino gerklė prismaigstyta 
stalagmitų-stalaktitų kaip dantų. Tai joje 
prisiglaudė tie išsigelbėję jaunuoliai.

Vakare pasiekiam Warrnambool miestą. 
Man labai patinka tie aborigenų žodžiai. 
Rieda iš burnos lyg minkšti kamuoliai: 
Warrnambool irTimboon! IrNarrawong 
irWarrong.BirregurrairTimboon. Pura- 
Pura ir Tumbarumba! Rodos, tik suplok 
delnais ir šok rumba!

V DIENA Šiandien apžiūrinėjam 
WARRNAMBOOL

ir jo apylinkes. Diena skaisti. Smarkus vėjas 
iš Pietų ašigalio. Šis miestas Australijos 
dviratininkų pasiruošimo centras prieš 

Visiems, norintiems studijuoti Australijoje, 
linkiu užsispyrimo, kantrybės ir pasitikėjimo 
savo jėgomis, kurie tikrai bus apdovanoti!

Štai ir malonaus pokalbio pabaiga. Gal 
norėtumėte dar ką nors pridurti?

A: Labai didelis dėkui Jums. Gražina.® j. 
palaikymą. Lietuvos Respublikos Garta 
generaliniamkonsului Andriui Žilinskui ii 
pagalbą. Daliai Antanaitienei už gerumą. 
Linui Kaspariūnui ir jo šeimai, su kuriuo taip 
linksmai dirbom Australijos Lietuvių fondo 
Pirmininkui Algiui Šimkui už palaikymą, 
gerą nuotaiką ir nedidelę stipendiją. kuri labai 
pagelbėjo. Kunigui Algiui už draugystę ir 
raugintų kopūstų sriubą, draugams ii 
krepšinio komandos ir šiaip visiems kitiems 
draugams už draugyste (jiems ir ne per 
laikraštį padėkoti turėsiu progos).

G: Kartais jau ima atrodyti, kad studijos 
Australijoje buvo labai seniai... Tikimės,dar 
ilgai šildys prisiminimai apie smagiai kartu 
praleistą laiką, lietuviškus renginius,skautą 
stovyklą, žygius, šokius...

Didelis ačiū visiems, nuoširdžiai 
padėjusioms Įsikurti ir išgyventi ne vien sausa 
studentiška duona. Iš visos širdies dėkojame 
Gražinai Pranauskienei. kunigui Algirdui 
Šimkui. Andriui Žilinskui. Andriuj 
Vaitiekūnui, Algiui Šimkui. Aldonai 
Butkutei, Linui ir Indrei Kaspariūnams, 
Statkams, Antanaičiams, Skeiviams, 
Strungoms, Dėdžiams, Katalikių Moterą 
Draugijai, “Gintaro" šokių grupei ir 
vadovėms Daliai Antanaitienei bei Nerijai 
Žemaitytei, ALIS ir jai prijaučiantiems, 
“Varpo” krepšinio komandai. KAI .KADA 
kompanijai. Džiugo tunto skautams ir visai 
Australijos Lie tuvių Bendruomenei Linkime 
išlikti tokiais pat draugiškais ir 
geranoriškais, puoselėjančiais tikrą 
liętuvybės.salelę taip tolį nuo Lietuvos!

Tikėkimės, jog šie gabūs Jaunuoliai 
praskynė kelią kitiems mokslinčiams, 
trokštantiems pastudijuoti Australijoje, kuriu 
ypač laukiama Viktorijos universitete. Q 

dalyvaujant garsiajam Tour de France, todėl 
jo centre stovi ir didžiulė dviratininkų 
skulptūra. Staiga viens po kito užklumpa 
lietaus šuorai Protarpiais blyksteli saulė, 
nudžiugindama mus ryškiu vaivorykštės 
lanku. Šiose pakrantėse, aiškina Geoff, 
“Right” rūšies banginių patelės atsiveda 
savo banginiukus. Banginių gimdykla. 
kurios dugne—18-19a. laivų kapinynas. Čia 
yra žuvę apie 1,700 laivų ir jų įgulų.

Pegasas neša mus toliau į “Tower Hill”, 
buvusį ugniakalnį. kuris užgesęs visai 
neseniai, tik prieš 700 metų! Pagal žemės 
amžių, tai kaip šį rytą. Dabar čia didžiulė 
įduba, gal 5 km. aplink. Kur ne kur 
ribuliuoja vandens balos. Ne sausros metu 
čia atsirandęs ežeras. Gcoff aiškina, kad ši 
buvusio ugniakalnio “caldera” esanti viena 
iš trijų tokių pasauly.

(Tęsinys kitame MP numeryje)
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In memoriam
AftA Jonas 
Zaremba

1912.01.01 - 
2006.04.30
Jonas 

Zaremba gimė 
Baskų kaime, 
netoli Gied
raičių. Mo
kyklą lankė 
Švenčionė
liuose. Tėvas 
turėjo savo ūkį, 
tačiau Jonas

nenorėjo būti ūkininku. Jis stojo savanoriu 
i kariuomenę. Labai mėgo arklius, buvo 
paskirtas į kavalerijos pulką, dalyvavo

Notice of death

A4rA Irena Sadžius 
1934.07.24 - 2006.07.22

Late of Karuah, formerly of Lidcombe, dearly loved wife of Remigijus, 
loving mother and mother-in-law of Ixtreta and Edward, Rūta and 
Stephen.

A 4? A Irenai Sadžius

mirus, vyrą Romą, dukras Loretą ir Rūtą, su šeimomis užjaučiu ir 
drauge liūdžiu,

Bronė Ropienė

Mirė poetas
Vytautas Rudokas

1 eidamas 79-uosius metus po ilgos ir 
u sunkios ligos liepos 13 dieną mirė poetas 
r ir vertėjas Vytautas Rudokas, pranešė 
J Lietuvos rašytojų sąjunga.

V. Rudokas gimė 1928 m. vasario 13 d. 
J Kupiškio rajone, Noriūnų kaime. 1952 m. 
a baigęs Vilniaus universitetą jis paskiriamas 
iį dirbti j Valstybinę grožinės literatūros 
:i leidyklą redaktoriumi. 1958-1961 nudirbo 
t: atsakinguoju sekretoriumi “Moksleivio” 
it žurnalo redakcijoje. 1962-1970 m. -
i Lietuvos rašytojų sąjungos poezijos 
o konsultantas, nuo 1970 m. devyniolika 
i< metų ėjo “Pergalės” žurnalo atsakingojo 
:i redaktoriaus pareigas.

Kūrybinę veiklą pradėjęs 1948 m. V. 
.t Rudokas išleido daugiau kaip dvi dešimtis 
n) knygų: 15 eilėraščių rinkinių, poezijos 
'I vertimų rinktinę “Balsai” (1989), savitą 

□ poetinių tekstų rinkinį kupiškėniškai 
? “Kalbėti motinos tarme”, knygas vaikams 
v “Šokolado juokdarys” (1962), “Kepėjo
ii miestas” (1964), “Kai žemė patekės” 
' (1967), išvertė užsienio rašytojų prozos ir 
J poezijos.

i Ekspedicija
t, Atkelta iš 4 psl.
t pasigirdo nuostabos murmesys, vienas 
ą Seimo narys pusiau juokais pasakė: 
J „Lietuvonprovincijoje daugelis net nežino, 
i kad yra Amerika...” (Išskyrus turbūt 
tuomet, kai norima susirasti čia gyvenančius

1 gimines ir gauti iškvietimą j JAV.)
Viena kita žinutė (jei pavyksta ją 

a prakišti), laikraščiuose, pranešimukas TV 
j nedaug pasitarnaus užsienio lietuvių 
i pažinimui. Eilė ekspedicijų (panašiai, kaip 
1 Vilniaus jėzuitų gimnazijos jaunuolių, 
( atsukusiu j Dainų šventę) būtų ypač 

u naudinga ir padėtų užmegzti glaudesnį ryšį 
L tarp Lietuvos ir užsienio lietuvių. Tik kas 
t imtųsi tokias ekspedicijas organizuoti? Gal 
\ JAV ir Kanados LB, gal Tautinių mažu mų 
ši ir išeivijos departamentas?.. □ 

naujokų apmokymuose. Laimėjo prizą 
jojimo lengtynėse. Tarnavo gen. 
Plechavičiaus daliniuose. Aplinkybėm 
susiklosčius teko tarnauti net keturių 
valstybių kariuomenėse.

Po karo Jonas atsidūrė Australijoje iš 
kur 1950-tų metų dešimtmečio pradžioje 
atvyko į Naujosios Zelandijos sostinę, 
Wellington. To pačio dešimtmečio gale 
persikėlė gyventi į Auckland, kur vedė 
naujazelandietę vardu Loris. Jie vaikų 
neturėjo. Jo žmona mirė prieš keletą metų.

Jonas buvo aktyvus lietuvių 
bendruomenės narys, atsidavęs katalikas, 
plačių pažiūrų doras lietuvis. Kol sveikata 
leido, gyveno vienas savo namuose. Mirė 
Mercy Parklands Hospital. Palaidotas šalia 
savo žmonos Loris, Waikaraka Park 
kapinėse, Auckland.

Minvydas Palubinskas

Rastas žilos senovės 
kapas

(ELTA). Atkastas turtingiausias 
pirmųjų mūsų eros metų kapas Lietuvoje. 
Taip tvirtina Vilniaus universiteto istorijos 
fakulteto Archeologijos katedros vedėjas, 
profesorius Mykolas Michelbertas, Kuršių 
pilkapyje netoli Tytuvėnų (Žemaitija) 
atkasęs kapavietę ir joje radęs daugiau negu 
dvidešimt daiktų. Iš Kražių kilęs 
profesorius yra kasinėjęs tris Kuršių 
pilkapius, tačiau radinių gausa išsiskyrė 
paskutinysis. Kuršių pilkapį profesorius M. 
Michelbertas kasinėjo su devyniais 
archeologijos specialybės studentais.

Po truputį atidengę kapavietę, 
kasinėtojai rado įvairių daiktų. Kape buvo 
palaidota moteris. Jos griaučių beveik 
neišliko. Tačiau papuošalų buvo daugybė. 
Ant kiekvienos rankos moteris turėjo po 
šešias apyrankes, ant kaklo - dvi žalvarines 
antkakles, karolių ir profiliuotų kabučių 
apvarą, ant piršto - žalvarinį žiedą. 
“Nustebino, kad moteris papuošta trimis 
smeigtukais: vienas krūtinės srityje, po 
kaklu, kiti du - ant abiejų pečių. Kape ra
dome šiaip jau labai retai randamą segę. 
Matyt, smeigtukais ir sege buvo susegti 
skirtingi palaidotosios drabužiai”, - 
dienraščiui “Šiaulių kraštas” pasakojo 
profesorius M. Michelbertas. Jis minėjo, 
kad, pavyzdžiui, smeigtukų kabučiai kitokie 
negu iki šiol rastųjų. Į kapą buvo įdėta 
geležinė yla. Pagal senovės žmonių tikėjimą 
smailūs daiktaimimsiajampadeda apsiginti 
nuo piktųjų dvasių.

Profesorius M. Michelbertas pasakojo, 
kad turtingą moters kapą buvo radęs 
Akmenių pilkapyje, kitame Kelmės rajono 
pakraštyje. Mirusioji ant vienos rankos 
turėjo tris, ant kitos - keturias apyrankes, 
ant kratinės - tris smeigtukus, antkaklę, 
karolių ir kabučių apvarą. Bet šis. Kuršių 
pilkapyje rastasis, iki šiol pats turtingiausias 
kapas.

Profesorius M. Michelbertas Kuršių 
pilkapyną, susidedantį iš trijų pilkapių.

Meilė ir teisingumas
Kun. Viktoras Rimšelis, MIC, Draugas

Daug kalbame ir radome apie žmogaus 
asmens tobulybte ir jo pilnybae. Kartais 
idkeliame viena ar kite pusae ir susidaro 
įspūdis, kad jau atradome paei& esmte. 
Skaitydami 3vent0j0 gyvenimus ir 
gilindamiesi a j0 dorybes, susidarome vaizdi, 
kad krikdčionidkosios asmenybes tobulumas 
gludi asketizme ir daugybėje kit0 
krikdėionidk0j0 praktik0 bei gyvenimo būd0. 
Pmogus yra nepaprastai komplikuotas 
kūrinys. Jame atrandame visos kūrinijos 
prad0, todėl jau senovėje filosofai pmog0 
vadindavo mapuoju pasauliu. Gyvojo kūno 
painiausias organizmo idsivystymas yra 
penkias tobulumo dvasios, kurios galia kūnas 
gyvas, juda, protauja ir myli. Pmogaus siela 
yra pavadinta horizontu, kur susieina dangus 
ir peme, kur susiduria du priedingi pasauliai. 
Pmogus nėra vien tik dvasia ar tik kūnas. Jis 
yra ir viena, ir kita. Todėl yra didelis gyvenimo 
menas suvesti dvasia ir medpiaga a grapiū 
kultūrinai pusiausvyra.

Bažnyčios skelbiamieji dventieji yra 
krikdeionidkosios kultūros grapiausi piedai. 
Bet j0 pasninkai, pamaldumas nėra dar 
krikdeionidkosios asmenybės esmė. Pinia, be 
nuolatinės maldos, atgailos jie negalėjo 
apsieiti pasaulyje, kurą dv. Jonas vadina aki0 
geiduliais, kūno geiduliais ir gyvenimo 
puikybe. Bet atrasime krikdėioni0, kurie daug 
meldpiasi ir uoliai laikosi vis0 idorini0 
nuostat0, tačiau neturi subalansuotos 
asmenybės.

Jie eina per gyvenimū, kaip anas 
Evangelijos fariziejus, iedkodami kitame 
kaltės. Jeigu jos neranda, tampa nelaimingi. 
Savo nekaltumo ir pamaldumo supratimas 
dapnai nustumia d pavojinga puikybe, 
rodančia kitame visas didpiasias nuodėmes, 
kurias pried Dievį ir pmones garsiai skelbia.

Pinoma, tai atsitinka ne dėl pamaldumo 
ar pasnink0 laikymosi, bet kontrastas tarp 
krikdčionidk0j0 praktik0 ir gyvenimo tikrovės 
rodo, kad asmenybės tobulumas glūdi kur 
kitur. Krikdeionidkas tobulumas idplaukia id 
meilės. Dievo ir artimo meilė yra ne tik 
krikdeionidkosios asmenybės tobulybė, bet 
ir pačios krikdčionybės esmė. Dv. Pauliaus 
mokslu, visos dorybės yra bereikdmės ir gal 
net pavojingos, jei nesusietos meilės rydiu. 
Jis kolosiečiams liepia turėti meilže, „kuri yra 
tobulumo rydys” (3,14). Dv. Pauliaus mintimi, 

kasinėja ne vienus metus. Ankstesniuose 
pilkapių kapuose jis rado daugiau vyrams 
priklausančių daiktų: įrankių, ginklų, 
(kirvių, ietigalių, įvairių tipų peilių), taip 
pat ir papuošalų. Pasak profesoriaus, 
papuošalų dėdavo ne tik į moterų, bet ir vyrų 
ar vaikų kapus.

Pirmąjį ir antrąjį pilkapius, prieš 
kasinėjant profesoriui, apie 1998-2000- 
uosius gerokai apgadino lobių ieškotojai, 
juose iškasę didžiules duobes. 
Profesoriaus rasti šiuose pilkapiuose 
daiktai saugomi Kauno Vytauto Didžiojo 
karo muziejuje. Tarp radinių - sidabrinė 
segė, į Lietuvos teritoriją patekusi iš 
Romos imperijos.

Prof. Michelbertas sakė, kad šią 
savaitę Kuršių pilkapį baigs tyrinėti ir su 
studentais atkurs buvusią pilkapio 
išvaizdą. “Kelmės rajonas yra vienas 
turtingiausių archeologiniais paminklais: 
daug kalnynų, kapinynų, piliakalnio. 
Darbo užtektų penkiems šimtmečiams”, 
-juokavo profesorius. Atidengtoje Kuršių 
pilkapio kapavietėje - akmenų vainikas. 
Profesorius M. Michelbertas ir jo 
studentai vainiko nejudino, paliko kaip 
paminklą kažkada ten laidotiems 
žmonėms. Kuršių pilkapynas yra 
įtrauktas į Lietuvos archeologijos 
paminklų sąrašą. 

be meilės nieko žmogui nepadėt0 kalbėti 
angel0 kalba, pranadauti, turėti didela tikėjinte, 
iddalinti visus turtus vargdams, idduoti kūną 
sudeginimui up tikėjimą,

Pmogus yra padauktas a antgamtinį 
gyvenini, kurą gali pasiekti, Dieva pagindamas 
ir Ja mylėdamas. Katalik0 Bažnyčia moko, kad 
ir pomirtiniame pasaulyje pmogui skirtoji laimė 
ateis id Dievo papinimo ir Jo meilės. Teologai 
sako, kad tikrasis krikdčionio gyvenimas, apie 
kurą Kristus kalba, kad Dieva reikia garbinti 
tiesoje ir dvasioje, nesiskiria nuo pomirtinio: 
kaip čia, ir tenai, yra tas pats papinimas ir ta pati 
meilė. Tik, kūne gyvendami, antgamtini 
gyvenimą papustame id tikėjimo, todėl turime 
tiktai ampinosios laimės vilta.

Jeigu taip yra, tai krikdčioni0 gyvenimo 
tikrovė daro mums dideli priekaidti. Kyla 
klausimas, ar mūs0 meilė yra tokia, kad mes 
jau galėtume Kristaus karalystėje sėstis 
drauge su kitais krikdčionimis prie vieno 
stalo? Dabar mes daugeliu atvej0 negalime 
vienas kitam papvelgti i akis dėl darom0 
neteisybi0, dmeipt0, neapykantos, intrig0. 
Krikdeionybė yra gavusi pasaulyje didpiausii 
ginkliir galingiausiijėga - meilže. Pirmuosius 
krikdeionis visi papindavo id j0 meilės. Visi 
krikdčionybės pralaimėjimai yra atėjse id meilės 
praradimo. Regis, ir didpioji pasaulio rykdtė - 
komunizmas, ar tik nebus idkilaes su 
krikdeionidkosios meilės susilpnėjimu? O ir 
lietuvi0 visuomeninis gyvenimas kenčia ne 
dėl ko kito, kaip tik dėl di0 esmini0 
krikdėionidk0j0 dėsni0 įgyvendinimo stokos 
tarpusavio santykiuose. Kai pritrūksta meilės, 
gyvenimas remiamas jos priedingybe- 
neapykanta. Tik meilė veda a vienybae ir 
sutarim1

Laimingiausia šalis
Atkelta iš 2 psl.
sociopsichologas Adrian White tyrimui 
panaudojo duomenis iš 100 ankstesnių 
tyrimų, kuriuos 178 šalyse buvo atlikusios 
tokios organizacijos kaip Jungtinės Tautos 
ar Pasaulio Sveikatos Organizacija.

“Mes domimės kur kas daugiau nei tuo, 
ar esate iš esmės patenkinti savo gyvenimu”,
- sakė A. White interviu “Reuters”, ar jus 
tenkina esama jūsų padėtis ir aplinka”.

Pagrindiniai žmogaus laimei įtakos 
turintys faktoriai yra sveikatos apsauga, 
gerovė ir švietimas, tvirtina mokslininkas, 
kuris sako sudaręs “pirmąjį pasaulio laimės 
žemėlapį”.

Po Danijos laimingiausių šalių sąraše 
seka Šveicarija, Austrija, Islandija ir 
Bahama! O pačioje sąrašo apačioje atsidūrė 
Kongas, Zimbabvė ir Burundis. Jungtinės 
Valstijos jame užima 23-ąją, (Red.: 
Australija skelbta 26-ąją), Didžioji Britanija
- 41-ąją, Vokietija - 35-ąją, o Prancūzija 62- 
ąją vietas.

Šalys, kurios įsivėlusios į įvairaus 
pobūdžio konfliktus, tokios kaip Irakas, į 
sąrašą visai neįtrauktos.

“Mažesnės šalys dažnai laikomos 
laimingesnėmis, nes jose yra stipresnis 
kolektyviškumo jausmas, be to, juk įtakos 
turi ir estetinis šalies vaizdas”, - sakė 
A White.

“Mes nustebę, kad kaikurios Azijos šalys 
atsidūrė taip žemai: Kinija - 82-oje, 
Japonija- 90-oje, Indija - 125-oje vietoje. 
Buvo manoma, kad šiose šalyse yra stiprus 
kolektyvinio identiteto jausmas, kurį kiti 
mokslininkai taip pat sieja su gerove”, - 
pridūrė jis.

Visgi A White pripažįsta, kad jo atlikto 
tyrimo duomenys kol kas dar nėra visai 
tikslūs.

Reguliariai, tais pačiais metodais visame 
pasaulyje atliekami tyrimai suteiktų 
galimybę mokslininkams geriau suvokti, 
kokie faktoriai lemia, kad žmonės jaučiasi 
laimingi. Mokslininkas išreiškė viltį, kad 
ateityje visos šalys bent dukart per metus 
galės atlikti tokius tyrimus. □

Mūsų Pastogė Nr. 30, 2006.08.02, psl. 7

7



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

Sydnėjaus Lietuvių Klubas ieško darbuotojų 
naujose patalpose Meredith St., Bankstown. Šiuo metu reikalingi baro ir raštinės 
darbuotojai. Susidomėjusius prašome skambinti menedžeriui Carlos Becerra į 
Klubo raštinę telefonu (02) 9708 1414.

Australasia Chapter

Call for Papers
13th Baltic Studies Conference in Australia

“Baltic Identity and Europe: Past, Present & Future Perspectives.”
October 20-21, 2006

Lithuanian House - Melbourne
44 Errol Street - North Melbourne

Friday 20 October - Conference Dinner 
Saturday 21 October - Conference Papers

The field of Baltic Studies is necessarily broad and previous papers have focused on:
* Linguistics & Literature * Cultural Studies
* Geography-Topography * Historical Studies

* Sociology * Political Science

It is customary that at least one section of the conference be devoted to papers by 
students. If you have a topic you would like to explore in a presentation please 
submit a brief abstract of 150 words for review to both:
Dr. Paul Kabaila: Mr. Andrew Blumbergs:
Tbl: (03)9479 2594 Tel: (03)969 05225
Mob: 0421191404 Mob: 0434144728
Email: P.Kabaila@latrobe.edu.au Email:

a.blumbergs@pgrad ,u n imelb.edu.au

TALKA - SYDNEY-2006
Savo klientų patogumui ir dėl raštinės pastato saugumo reikalavimų, Sydnėjaus 

“Talka” dirba
ŠEŠTADIENIAIS, nuo 10 vai. iki 12 vai.

Suite 16, 17 Kitchener Parade, Bankstown 2200
Tel/Fax: 9796 8662 e-paštas: talka@access.nct.au 

Prie įėjimo j pastatą (dešinėje pusėje) yra skambutis.

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
P.O.Box 205, Bankstown, NSW 1885 

laikinos raštinės adresas:
SUITE 16, 17 KITCHENER PARADE, BANKSTOWN

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

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

Melbourne Katalikių Moterų 
Draugijos pranešimas

Draugijos metinės šventės šv. Mišios ir pietūs įvyks rugpjūčio mėli. 19d., 
(šeštadienį) 1 vai vaL p.p. Lietuvių Namuose. Draugijos nares kviečiame dalyvauti 
su vyrais. Užsirašyti pas pirm. H. Statkuvienę -. telef. 98191434,

Draugijos ruošiamas loterijos traukimas įvyks Lietuvių Namuose rugpjūčio 
mėn. 13 d. Pelnas už parduotus bilietus bus skiriamas Tilžės Kristaus Prisikėlimo 
parapijoje varge gyvenantiems lietuviams, ypač vaikams, paremti. Pagalba bus 
suteikta per parapijos kunigą ir vienuoles seseles, kurie juos globoja.

____________________________________________________ MKM Draugija

“Musų Pastogės” laikinos patalpos
Prieš persikeliant į naują Klubą, “Mūsų Pastogės” redakcija dirba laikinose 
patalpose: Suite 16,17 Kitchener Parade, Bankstown 2200.
Redakcijai skirtą korespondenciją prašome siųsti pašto dėžutės adresu:

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

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

MP redakcija

Šį “Mūsų Pastogės” numerį redagavo Dovilė Zduobicnė

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
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