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Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
vadovų pasitarimas

Į Pietų Osetijos gilumą žurnalistai 
neįleidžiami

Neseniai Trakuose vykusiame PLB vadovų suvažiavime kalbėjo ir LR Prezidentas
Valdas Adamkus. Apie suvažiavimą plačiau žr. psl. 3

Lietuvos įvykių apžvalga

V. Adamkus 
kalbėjosi su 

Jobu McCain
Rugpjūčio 

21 d. (Vilnius). 
Lietuvos 
Respublikos 
Prezidentas 
Valdas Adamkus 
telefonu kalbė

josi su JAV senatoriumi ir Respublikom) 
partijos kandidatu į JAV Prezidento postą 
John McCain. Pokalbo metu buvo aptarta 
situacija Gruzijoje ir transatlantinės 
bendruomenės veiksmai stabdant Rusijos 
agresiją prieš šių Pietų Kaukazo šalį.

Lietuvos Prezidentas pabrėžė, kad šioje 
situacijoje buvo ir lieka svarbi JAV pozicija 
bei principinga ir aiški John McCain’o 
nuomonė. V.Adamkaus teigimu, yra 
bandymų skaldyti Vakarų demokratijų 
poziciją Gruzijos klausimu, todėl šiandien 
kaip niekad svarbus transatlantinės 
bendrijos solidarumas ir efektyvi veikla. 
„Mums reikia vieningos, aktyvios ir 
principingos NATO - svarbiausios trans
atlantinio saugumo organizacijos 
Europoje”, - sakė jis.

Prezidento įsitikinimu, nesibaigiančios 
agresijos ir plėšimų akivaizdoje reikia, kad 
kuo greičiau ir kuo daugiau tarptautinių 
stebėtojų atvyktų į Gruziją. Jis pabrėžė, kad 
vienas svarbiausių tarptautinės 
bendruomenės tikslų turi būti ne tik Rusijos 
agresijos sustabdymas ir karinių pajėgų 
išvedimas, bet svarbiausia - Gruzijos 
valstybės suverenumo ir teritorinio 
vientisumo išlaikymas ir sutvirtinimas.

JAV senatorius sutiko su Lietuvos 

Prezidento analize ir pabrėžė Baltijos šalių 
ir Lenkijos vadovų veiksmų svarbą stabdant 
Rusijos agresiją. (Prezidento spaudos 
tarnyba)

Gruzija ir Lietuvos saugumas
Rugpjūčio 21d. posėdžiaujantis Seimo 

Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas 
(NSGK) ketina aptarti Rusijos karinius 
veiksmus Gruzijoje ir Lietuvos nacionalinio 
saugumo politiką. Šio komiteto pirmininko 
Alvydo Sadecko nuomone, karinė jėga grįsta 
Rusijos politika Gruzijoje skatina įvertinti, 
kaip yra veikiama Lietuvos nacionalinio 
saugumo situacija, kaip kinta galimos 
grėsmės bei jų pobūdis.

Jis pažymi, kad Rusijos veiksnys yra itin 
svarbus formuojant ir įgyvendinant Lietuvos 
nacionalinio saugumo politiką. A. Sadecko 
teigimu, Rusijos veiksmai, siekiant įtvirtinti 
įtaką pokomunistinėse valstybėse, 
nesiskaitant su priemonėmis daryti tvarką 
savo nuožiūra pasirinktose suvereniose 
teritorijose, kaip tai daroma Gruzijoje, 
išryškina ir aktualizuoja atitinkamų 
korekcijų būtinumą Lietuvos nacionalinio 
saugumo užtikrinimo srityje.

“Yra poreikis, atsižvelgiant į išorės ir 
vidaus realijas, patikslinti ir papildyti 
naujomis nuostatomis Nacionalinio 
saugumo pagrindų įstatymą, Nacionalinio 
saugumo strategiją, kitus įstatymus, 
atskleidžiant pakitusias bei naujas grėsmes 
ir nurodant priemones joms mažinti”, - 
teigia NSGK pirmininkas.
A. Sadcckas taip pat pabrėžia, kad itin 
svarbu, jog politinės jėgos, nepaisant net 
rinkimų kampanijos, atsisakytų 
neatsakingų, neapgalvotų veiksmų, siūlymų

Nukelta į 2 psl.

Rugpiūėio 18 d. “Reuters” rašoma, kad 
užsienio žurnalistams rasai neleidžia net 
pažvelgti į kaimus, atsidūrusius Rusijos 
kontroliuojamose Pietų Osetijos ir šiaurės 
Gruzijos zonose. Vakarų visuomenė negali 
pažvelgti į Rusijos-Gruzijos karinio 
konflikto padarinius.

Užsienio žurnalistai iš Vladikaukazo 
Rusijoje į Pietų Osetijos sostinę Cchinvalį 
vežiojami sunkvežimiais, autobusais ir 
šarvuočiais, kuriems rusai neleidžia sustoti 
ir apžiūrėti pakelės kaimų. Pasak Rusijos 
pareigūnų, tokios taisyklės reikalingos 
užtikrinti žurnalistų saugumą.

Rusai aiškina, kad osetinai griežia dantį 
ant vakariečių, nes mano, kad šie konflikte 
parėmė Gruziją. Jiems, pasak rusų, nesaugu 
vaikščioti konflikto zonoje be apsaugos.

Sprendimas riboti informaciją turi 
svarbių politinių padarinių. Rusija apkaltino 
Gruziją Cchinvalyje vykdžius osetinų 
genocidą. Gruzinai, savo ruožtu, apkaltino 
rusus ir osetinus, kad jie smurtauja prieš jų 
valdomose zonose gyvenančius gruzinus ir 
vykdo etninius valymus. Nė vieno iš šių 
teiginių neįmanoma patikrinti, nes Rusijos 
valdžia į konflikto zonas neįleidžia užsienio 
žurnalistų.

Gruzijos nacionalinės saugumo tarybos 
sekretorius Aleksandras Lomaja 
sekmadienį sakė, kad rusai mielai 
bendradarbiauja, kai reikia vykdyti 
gelbėjimo operacijas, pavyzdžiui, evakuoti 
senelius iš sugriautų miestelių. Tačiau 
teiginiais apie ten vykdytą genocidą jie patys 
užspeitė save įkampą: „Dabar jiems keblu

VAdamkaus tikslas artimiausiems metams - 
dviguba pilietybė

(DELFI) Prezidentas Valdas Adamkus 
žada dėti visas pastangas, kad dar jo 
kadencijos metu - iki kitų metų vasarą 
vyksiančių rinkimų Seimas įteisintų 
galimybę kiekvienam lietuviui turėti 
dvigubą pilietybę ar bent būtų surengtas 
referendumas šiuo klausimu.

„Dėsiu visas pastangas, kad žmogus 
galėtų gauti dvigubą pilietybę, jei jos nori ir 
jaučiasi lietuviu, - žurnalistams sakė V. 
Adamkus - Niekas neturi teisės atimti 
(Lietuvos pilietybės - DELFI). Kalbėjau 
apie tai su Seimo pirmininku. Prieš 
baigiantis kadencijai pasistengsiu inicijuoti 
įstatymą, o jei ne, reikia leisti tautai su 
Prezidento rinkimais pasisakyti ir šiuo 
klausimu“.

Pasak V. Adamkaus, dvigubą pilietybę 
reikėtų automatiškai suteikti visiems kitos 
valstybės pasą turintiems lietuviams, 
nesvarbu, kur gimusiems ir gyvenantiems.

Prezidentas prisiminė neseną viešnagę 
Lotynų Amerikoje ir susitikimus su ten 
gyvenančiais lietuviais. Kai kurie išeiviai 
atsinešė lietuviškus pasus, per ilgą laiką jau 
apsitrynusius, ir su ašaromis akyse prašė V. 
Adamkaus: „Neatimkite iš mūsų 
paskutinių vilčių būti lietuviais“.

Prieš keliolika metų kai kurie Lietuvos 
politikai svarstė, esą po pusės amžiaus 

prisipažinti, kas iš tiesų ten vyko, kaip jie 
paaiškins pasauliui, kad vis dėlto tūkstančiai 
žmonių nebuvo išžudyti?“

Be apribojimų keliauti leidžiama tik 
Rusijos žurnalistams. Dienraščio 
„Komsomolskaja pravda“ korespondentas 
Dmitri Stešin šeštadienį laisvai važinėjosi 
po sudegintus kaimus ir nebuvo sustabdytas 
nė prie vieno kontrolės punkto. Išvysti 
vaizdai jį pašiurpino. „Mūsiškiai nenori 
leisti pamatyti, kad sudeginti yra visi gruzinų 
namai. Štai ir visa tiesa“.

Užsienio žurnalistams leidžiama tik 
dairytis iš Rusijos kareivių lydimų 
šarvuočių. Prieš pasigirstant pranešimams 
apie prievartą prieš gruzinus ir jų kaimų 
siaubimą, žurnalistams buvo leidžiama 
žvalgytis nuo šarvuočių stogų. Tačiau vėliau 
kareiviai užtrenkė šarvuočių liukus - 
motyvuodami saugumo sumetimais.

Įvairiais suvaržymais skundėsi netgi 
Rusijos žurnalistai. „Manau, kad problema 
ne Kremlius, - sakė Cchinvalyje dirbantis 
žurnalistas iš Rusijos, panoręs likti 
anonimu. - Anksčiau, prieš tai, kai visą 
kontrolę perėmė kariuomenė, informacija 
buvo daug prieinamesnė visiems“.

Net ir Kremliuje ne visi pritaria 
sprendimui izoliuoti Vakarų žurnalistus. 
Vienas Kremliaus pareigūnas, sutikęs 
kalbėti tik anonimiškai, užsiminė apie 
užkulisiuose vykstančius nesutarimus. 
„Viskas priklauso nuo asmeninių 
nuomonių. - sakė jis. - Jei viskas priklausytų 
nuo manęs, tuose kaimuose jūs 
atsidurtumėt jau rytoj“.

gyvenimo užsienyje reikėtų iš jo atimti 
Lietuvos pilietybę. „Pasakiau: ne jus man ją 
suteikėte, ne jūs ir atimsite“, - kalbėjo V. 
Adamkus.

Neseniai Prezidentas pasiūlė leisti 
žmonėms apsispręsti dėl dvigubos 
pilietybės įteisinimo Konstitucijoje.

Kadangi Prezidentas pats negali 
inicijuoti referendumo, V. Adamkus ketina 
pasiūlyti tai padaryti Seimui. Referendumą 
žadama siūlyti rengti per kitą vasarą 
vyksiančius Prezidento rinkimus. Tai esą 
leistų tikėtis didesnio žmonių aktyvumo.

Birželio pabaigoje Seimas priėmė naują 
Pilietybės įstatymo redakciją, pagal kurią 
užsienyje gimusiems išeivių vaikams ir ES 
ar NATO valstybių pilietybę įgyjantiems 
lietuviams leista turėti du pasus.

Tačiau V. Adamkus įstatymą vetavo, 
pareiškęs, esą jis neatitinka Konstitucijos, 
įteisina dvigubą pilietybę kaip ne ypač retą 
išimtį ir diskriminuoja kai kurių valstybių 
pasus gavusius emigrantus. Parlamentarai 
valstybės vadovo veto pritarė.'lbdėl galiausiai 
įstatymas leidžia turėti Lietuvos pilietybę, 
išeivių vaikams, gimstantiems užsienyje ir 
automatiškai tampantiems atitinkamos šalies 
(Airijos, JAV ir pan.) piliečiais, ir kai kuriems 
kitiems asmenims.
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♦ Rugpjūčio 14 
d. Lenkija susitarė 
su JAV, kad ji 
priims į savo 
teritoriją 10 
amerikiečių 
priešraketinės 
gynybos raketų. 
Už tai JAV padės 
Lenkijai

ginkluotis, ypač aprūpindama Lenkiją 
“Patriot” raketomis.
♦ Rugpjūčio 16 d. Rusija įspėjo Lenkiją 
dėl galimų šio susitarimo pasėkų. 
Generolas Anatolij Nogovitsin, šarvuotų 
pajėgų štabo viršininko padėjėjas, išaiškino 
Rusijos karine doktriną. Ji leidžia pavartoti 
branduolinius ginklus prieš sąjungininkus 
tų valstybių, kurios turi branduolinius 
ginklus, jei šie kokiu nors būdu padeda savo 
sąjungininkams. Nežiūrint į grasinimą, 
rugpjūčio 20 d. Varšuvoje buvo pasirašytas 
oficialus tarpvalstybinis susitarimas tarp 
Lenkijos užsienio reikalų ministro 
Radoslaw Sikorski ir JAV valstybės 
sekretorės Codoleezza Rice.
♦ Rugpjūčio 16 d. Soči mieste Rusijos 
prezidentas Dmitri Medvedev pasirašė 
paliaubų su Gruzija vykdymo planą. Rusija 
sutiko atitraukti savo karines pajėgas į 
išeities pozicijas prieš prasidedant kovoms 
Pietų Osetijoje. Dieną prieš tai šį planą 
pasirašė Gruzijos prezidentas Miehail 
Saakašvili.
♦ Rugpjūčio 17 diena buvo nelaiminga 
Australijos slidinėtojams. Australijos 
Alpėse atskiruose incidentuose žuvo trys 
slidinėtojai.
♦ Rugpjūčio 18 d. iš pareigų atsistatydino 
Pakistano prezidentas Pervez Musharraf, 
užbėgdamas už akių parlameėnto bandymui 
jį pašalinti teismo keliu. Parlamentas 
nusprendė pravesti prezidento rinkimus

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš I psl.
ir kalbų nacionalinio saugumo srityje, 
paremtų tik siaurais partiniais ar 
asmeniniais, populistiniais interesais. Tai, 
politiko nuomone, tik silpnina, o kai kuriose 
grandyse tiesiog ardo šalies nacionalinio 
saugumo sistemą.

Baltijos šalių gynybos planas ?
(Ryga, rugpjūčio 21d.) Dar prieš karinį 

konfliktą Gruzijoje buvo pradėtas darbas dėl 
Baltijos šalių gynybos strategijos, interviu 
Latvijos laikraščiui “Diena” pareiškė 
Latvijos gynybos ministras Vincts Vcldre. 
Tačiau pareigūnas atsisakė įvardyti, ar jis 
rengiamas kartu su NATO, ar tik tarp kai 
kurių NATO valstybių, nurodęs, jog tai 
slapta informacija. Tuo tarpu NATO 
spaudos tarnyba laikraščiui teigė, kad šiuo 
klausimu tarp Aljanso valstybių narių 
pokalbių dar nebuvo.

Latvijos “Diena” ketvirtadienį rašo, kad 
nekontroliuojamas Rusijos karių judėjimas 
Gruzijoje pastarąsias kelias savaites iškėlė 
klausimų, ar Rusijos kaimynai gali jaustis 
saugūs. Nors tokios atakos kaip prieš 
Gruziją NATO priklausančiose Baltijos 
šalyse yra mažai tikėtinos, karas Gruzijoje 
turi paspartinti darbą dėl Baltijos šalių 
gynybos strategijos, teigia saugumo 
ekspertai.

Lietuvos humanitarinė 
pagalba Gruzijai

j Gruziją netrukus iškeliaus Lietuvos 
gyventojų paaukota humanitarinė pagalba. 
Pirmoji siunta, kurioje bus patalynė, 
miegmaišiai, higienos reikmenys, maisto 
produktai vaikams ir kūdikiams bei 
drabužiai, kariniu lėktuvu bus išskraidinta 
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rugsėjo 6 d. Iki tol prezidento pareigas 
laikinai eina Senato pirmininkas 
Mohammedmian Soomro.
♦ Rugpjūčio 18 d. Afganistane į rytus nuo 

Kabulo Taliban iš pasalų užpuolė prancūzų 
NATO karinį dalinį. Per dvi dienas 
sunkiose kovose žuvo 10 prancūzų karių, 
21 sužeistas. Taliban irgi patyrė nuostolių.
♦ Rugpjūčio 19 d. Cook salyne mažoje 

Niuc saloje prasidėjo Pacifiko salų vadovų 
suvažiavimas - forumas, dalyvaujant ir 
Australijos bei N. Zelandijos min. 
pirmininkams. Šį suvažiavimą boikotavo 
Fidži lyderis Frank Bainimarama, 
nenorėdamas girdėti priekaištų dėl 
diktatoriško valdymo ir rinkimų pažadų 
laužymo.
♦ Rugpjūčio 20 d. Madrido oro uoste 

bandydamas pakilti ncatsiplėšes nuo žemės 
sudužo ir sudegė ispanų keleivinis lėktuvas, 
turėjęs skristi į Las Palmas Kanarų salose. 
Iš 166 keleivių ir įgulos žuvo 153 žmonės.
♦ Rugpjūčio 21 d. Pakistane Wah 

mieste netoli sostinės Islamabado 
susisprogdino du savižudžiai prie dviejų 
fabriko vartų. Žuvo 57 žmonės, daug 
sužeistų. Wah miesto ginklų fabrikuose 
dirba arti 30.000 žmonių. Taliban vadovų 
pareiškimu tai yra kerštas Pakistano 
kariuomenei už jų kovas prieš Taliban 
Afganistano pasienyje.
♦ Rugpjūčio 22 d. Rusija turėjo baigti

atitraukti savo karines pajėgas iš Gruzijos. 
Jie sakosi tai atlikę. Vakarų stebėtojai 
sako, kad atitraukta tik dalis karių, rusų 
kariai įsitvirtinę prie strateginių kelių 
Gruzijoje, ypač apie Poti miestą. Prieš 
prasidedant kovoms, beveik visa Pietų 
Osetija buvo Gruzijos kontrolėje, 
separatistai valdė tik Tskhinvali miestą 
ir keletą kaimų. Dabar Rusija tvirtina, 
kad pasiliks Pietų Osetijoje ir “apsaugos 
ruože” Gruzijoje. □ 

jau penktadienį. Anot Užsienio reikalų 
ministerijos, daugiausia surinkta moteriškų, 
vyriškų ir vaikiškų drabužių bei patalynės. 
Dalį gyventojų labdaros sudaro vaikiški 
žaislai, kūdikių maistas, avalynė ir aprangos 
dalykai.

Šiuo metu Gruzijoje ypač trūksta vaikų 
maisto. Gruzijoje dirbančios Jungtinių 
Tautų humanitarinės organizacijos, 
Raudonasis Kryžius ir Lietuvos ambasada 
Gruzijoje pažymi, kad šiuo metu 
aktualiausia humanitarinė parama Gruzijos 
žmonėms - piniginės lėšos.

Gyventojai ir įmonės ir toliau raginami 
aukoti pinigines lėšas nukentėjusiems nuo 
karo veiksmų Gruzijos žmonėms. 
Demokratijos ir vystymo paramos fondas 
rinks lėšas nuo karo nukentėjusiems 
Gruzijos piliečiams paremti iki nigsėjo 1 
dienos, Lietuvos Raudonasis Kryžius - iki 
rugsėjo 14 dienos.

Pedagogams - 
didesni atlyginimai

Nuo rugsėjo 1-osios pedagoginių 
darbuotojų atlyginimai didinami 15%. 
Šiemet mokytojų algos didinamos jau trečią 
kartą.

Nuo sausio 1-osios pedagoginių 
darbuotojų darbo užmokestis buvo 
padidintas 15%. Nuo gegužės 1-osios 
mokytojų tarnybinių atlyginimai dar buvo 
padidinti 10%. Palyginti su 2007-aisiais, 
pedagogų algos šiemet iš viso padidės 45%.

Algas didinti numatoma ir kitais metais: 
nuo sausio 1-osios pedagoginių darbuotojų 
atlyginimus numatoma didinti vidutiniškai 
10%. □

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, EITA, BNS, LGHICir “Bernardinai”.

Lietuviai palaiko Gruziją
Rugpjūčio 19 d. vakarą Vilniaus gatves užplūdo žmonės, susirinkę į besitęsiančias karo 

agresijos nukamuotos Gnizijos palaikymo akcijas. Sostinės rotušės aikštėje vyko pilietinė 
akcija-koncertas “Gruzija - Lietuva: draugai visuomet kartu”. Gruzijos žmonėms palaikyti 
skirtame koncerte dalyvavo daugžinomų dainininkų.

Keli šimtai įvairaus amžiaus susirinkusiųjų rankose laikė Gruzijos ir Lietuvos vėliavėles. 
Gruzinų tautai žmonės išreiškė solidarumą plakatais su užrašais “Lietuva ir Gruzija 
vieninga”, “Aš palaikau Gruziją”, “Georgia-Lithuania: friends always stand together” 
Žmonės simboliškai linkėjo Gruzijai stiprybės ir neleido jai pamiršti, kad ši ne viena.

Sausakimšame Vilniaus mokytojų namų kiemelyje vyko Keistuolių teatro inicijuotas 
labdaros koncertas “Už Gruzijos ir mūsų laisvę!”, į kurį netilpo visi norintieji. Palaikymo 
akcijoje koncertavo įvairūs mėgstami dainininkai. Minioje, kurioje buvo itin daug jaunimo, 
plevėsavo Gruzijos ir Lietuvos vėliavos. Dainininkai koncerto metu šiltais žodžiais ragino 
neužmiršti Gruzijos, kiekvienam bent šiek prisidėti prie pagalbos nuniokotai šaliai. Per 
nemokamą koncertą Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija rinko aukas, kurios po koncerto 
pervestos į specialią sąskaitą, skirtą paremti nukentėjusiems nuo karo veiksmų Gruzijoje.

Iš viso, pastaraisiais duomenimis, Lietuvos gyventojai paaukojo apie 355,000 litų 
nukentėjusiems nuo karo veiksmų Gruzijoje paremti - apie 28,0001 ,t per Demokratijos
paramos ir vystymosi fondą, apie 327,000 Lt

Dalia Grybauskaitė:
(ELTA) Už finansinį programavimą ir 

biudžetą atsakinga Europos Komisijos narė 
Dalia Grybauskaitė mano, kad Lietuva daro 
pažangą panaudojant Europos Sąjungos (ES) 
stniktūrinių ir Sanglaudos fondų lėšas, tačiau 
perspėja, kad nepanaudoti ir prarasti milijonai 
ateityje susilpnins Lietuvos pozicijas. Bendras 
struktūrinių ir Sanglaudos fondų 
panaudojimo rodiklis Lietuvoje - 66%. Apie 
trečdalis šių fondų paramos, numatytos 
Lietuvai2004-2006 m, tebėra nepanaudota.

Sparčiausiai ES parama naudota 
žuvininkystėje (94%) ir žemės ūkyje (88%). 
Užimtumo skatinimo projektams panaudota 
75% planuotų pinigų. Švietimo ir mokslo 
srityje išnaudota apie 70% finansinių 
galimybių. Informacinės visuomenės srityje

Lito vertė kris ?
Daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų įsitikinę, kad iki euro įvedimo Lietuvoje lito ir 

euro santykis pasikeis. 55% gyventojų nuomone, iki euro įvedimo lito vertė euro atžvilgiu 
sumažės, o 5% - padidės, rodo BNS užsakymu liepos mėnesį atlikta apklausa. Tikinčiųjų, 
kad iki euro įvedimo Lietuvoje lito vertė euro atžvilgiu padidės, daugiau buvo tarp 15-24 
metų amžiaus šalies gyventojų.

18 % respondentų teigė, kad lito ir euro santykis nesikeis. 22% respondentų sunku 
buvo atsakyti, ar keisis ir kaip keisis euro bei lito santykis iki euro įvedimo

Lito ir euro santykis šiuo metu yra 3.4528 lito. Eurą Lietuva, manoma, įsives ne anksčiau 
kaip 2012-2013 metais, nors Lietuvos valdžia tvirtina, jog euras gali būti įvestas pradedant 
2010-aisiais metais.

Britanijos lietuviai vėl dalyvavo Gruzijos 
palaikymo akcijoje

(DELFI) Rugpjūčio mėn. 17 d šeštadienį kelios dešimtys tautiečių, nešini trispalve, 
prie Londono parlamento rūmų atėjo palaikyti Gruziją. Lietuviai sureagavo į viduryje 
savaitės gruzinų bendruomenės išplatintą pranešimą apie vyksiančią palaikymo akciją ir 
kvietimą joje dalyvauti.

Pranešime rašoma: „Nors šalys, tarpininkaujant Prancūzijai, pasirašė paliaubų sutartį 
trečdalis Gruzijos vis dar yra okupuota. Prieiga prie jūros, Tbilisio oro uostas, pagrindinis 
šalies kelias ir geležinkelis yra blokuoti. Gruzijai gresia didelė humanitarinė katastrofa. 
Kuri šalis kita? Rusija turi būti sustabdyta! “.

Prie Parlamento rūmų gruzinai rinkosi su transparantais „Dievas laimina Gruziją“, 
„Civilizuotam pasauliui: kaip jūs galite būti nuošalyje ir tik stebėti?“, skandavo „Laisvę 
Gruzijai“. „Rusų armiją lauk“.

„Penkių kryžių vėliavų“ jūroje, be Lietuvos trispalvės, plevėsavo Albanijos, Prancūzijos, 
Ukrainos vėliavos.

Tai jau trečioji Gruzijos palaikymo akcija, kurioje dalyvavo ir Londono lietuviai. Pirmus 
du kartus - rugpjūčio 11-ąją ir 13-ąją- lietuvių bendruomenė kartu su kitais protestuotojais 
protestą prieš karo veiksmus Gruzijoje surengė prie Rusijos ambasados.

Paminklas dainininkui A. Sabaniauskui
Vis dar diskutuojama, kad Kaunui reikia paminklo buvusiam populiariam 

dainininkui Antanui Sabaniauskui, nes paminklo vieta stovi tuščia. Skulptorius Stasys 
Žirgulis savo darbą seniai baigė, gauti visi leidimai paminklo statybai prieš buvusį 
“Versalio” restoraną, kuriame A. Šabaniauskas dainuodavo. Tačiau trūksta pusės 
paminklui pastatyti reikalingų pinigų.

ELTA primena, kad paminklo A. Sabaniauskui pastatymo iniciatyva priklauso 
dainininko vardu pasivadinusiam fondui, žadėjusiam surinkti idėjai įgyvendinti 
reikalingų lėšų. Beje, viena verslo įmonė galėtų skirti paminklui trūkstamus 70,000 
litų, jei savivaldybė atleistųjų nuo nekilnojamojo turto mokesčio, tačiau'meras tokio 
pažado neduoda.

- per Lietuvos Raudonąjį Kryžių.

pažanga yra, bet...
panaudota apie 64% paramos, aplinkosaugos 
srityje - apie 50% numatytų lėšų. Iki šių metų 
birželio Ignalinos atominės elektrinės 
uždarymui Lietuva panaudojo 76% ES 
biudžete 2004-2006 m. numatytų pinigų. 
Pernai panaudota 21 % planuotų lėšų.

“Pažanga akivaizdi, ji džiugina”, - 
sako Dalia Grybauskaitė, tačiau ji 
pabrėžia, kad “laikas spaudžia, todėl kai 
kurios sritys, ES fondus tebenaudojančios 
vangiai, rizikuoja prarasti ES pasiūlytą 
finansinę paramą. Patirti praradimai - tai 
dar vienas skambutis, primenantis, kad 
taisyklės galioja ir galios, išimčių nebus. 
Nepanaudoti pinigai nebus 
“užkonservuoti” ižde ir nelauks tų, kurie 
nesugeba jų panaudoti numatytu laiku”.
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Bendruomenės baruose
PLB vadovų suvažiavimas Lietuvoje 2008
2008 m. rugpjūčio 10-12 d. Trakuose 

vyko Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
(PLB) ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos (PUS) kraštų valdybų pirmininkų 
suvažiavimas, kuriame dalyvavo 33 pasaulio 
kraštų atstovai. Australijai atstovavo Biru lė 
Prašmutaitė ir Girtus Antanaitis.

Suvažiavimo dalyviai aptarė pačias 
svarbiausias problemas, su kuriomis 
susiduria užsienyje gyvenantys lietuviai ir 
svarstė, kaip efektingiau prisidėti prie

Dalis suvažiavimo dalyvių iš .TAX' Kanados ir Australijos

Lietuvos vardo garsinimo užsienio 
valstybėse. Dvi dienas trukusio suvažiavimo 
metu daug dėmesio skirta Lietuvos 
pilietybės išsaugojimo klausimui, 
bendradarbiavimo su Lietuvos įstaigomis 
efektyvumo didinimui, kultūros ir švietimo 
projektams.

Daug dėmesio skirta I jetuvos pilietybės 
klausimui. Suvažiavimo dalyvius 
pasveikinti atvykęs LR Prezidentas V. 
Adamkus informavo apie naują iniciatyvą 
surengti referendumą dėl dvigubos 
pilietybės įteisinimo šalies Konstitucijoje. 
Pasak jo, toks referendumas galėtų įvykti 
kartu su Prezidento rinkimais 2009 m.

PLB valdybos pirmininkė R. Narušienė, 
nuodugniai aptardama naujojo Pilietybės 
įstatymo rengimo istoriją, pareiškė didelį 
apgailestavimą, kad pilietybės klausimo 
pristatymas Lietuvos visuomenei nebuvo 
išsamus ir daugeliu atveju oficialių asmenų

Auksinis “Kas yra kas Lietuvoje” leidimas
“Kas yra kas Lietuvoje” leidėjai mėgins 

atsakyti į klausimą, kurie Lietuvos žmonės 
labiausiai nusipelno būti aukso raidėmis 
įrašyti į istoriją, kas valstybės tūkstantmečių 
sandūroje savo darbais, nuopelnais, 
laimėjimais pradeda rašyti antrojo 
tūkstantmečio istoriją.

Iškiliajai valstybės datai skirtasis leidinys 
“Kas yra kas Lietuvoje” pristatys 10.000 
garbingiausių ir Lietuvai labiausiai 
nusipelniusių asmenybių. Lietuvos 
tūkstantmečio minėjimo direkcija suteikė 
teisę leidinyje naudoti tūkstantmečiui skirtą 
simboliką.

“Šiandien galime džiaugtis daugybe 
savo gabių piliečių - darbščių, talentingų, 
skleidžiančių idėjas ir gebančių jas 
realizuoti. (...) Todėl linkiu, kad Lietuvos 
vardo paminėjimo tūkstantmečiui skirtas 
leidinys “Kas yra kas Lietuvoje” būtų 
patikimas vedlys, leidžiantis geriau 
pažinti savąjį kraštą ir iškiliausius jo 
žmones”, - rašo Prezidentas Valdas 
Adamkus. Šie žodžiai bus publikuojami 
istoriniame leidinyje greta kitų tautos 
lyderių sveikinimų dabarties Lietuvos ir 
ateities kartoms.

Juos jau parašė pirmasis Prezidentas 

aptartas, nepaisant oficialios PLB pozicijos. 
Pasak jos, nuosekliai bandyta įtvirtinti 
nuostatą, kad užsienio lietuviai reikalauja 
teisės visiems asmenims turėti “dvigubą 
pilietybę”, tuo tarpu kai PLB visuomet siekė 
tik išsaugoti prigimtinę teisę (pilietybę, kad, 
nepaisant visų aplinkybių, iš gimimu 
įgijusių pilietybę piliečių ir jų palikuonių ji 
nebūtų atimama prieš jų valią. R. Nanišicnės 
manymu, toks šio klausimo pateikimas 
(arba „absoliučiai visiems kas nori-dviguba 

pilietybė”, arba niekam, ignoruojant prigim
tinę teise) klaidina Lietuvos visuomenę bei 
sumažina galimybes įtvirtinti šią teisę ir 
kenkia Lietuvos valstybei.

Suvažiavimo dalyviai priėmė 
rekomendaciją, pagal kurią kraštų lietuvių 
Bendruomenių Valdybos raginamos 
aktyviai prisidėti, raginant užsienyje 
gyvenančius LR piliečius dalyvauti Seimo 
bei Prezidento rinkimuose, 'lai pat. 
atsižvelgiant į karo veiksmus Gruzijoje, 
suvažiavimo dalyviai paskelbė pareiškimą, 
kuriame reikalaujama nedelsiant sustabdyti 
Rusijos karinę agresiją Gntzijos atžvilgiu ir 
išvesti karinius dalinius iš Gruzijos 
teritorijos.

2009 m. liepos mėn. Vilniuje 
planuojama surengti PLB Seimą, kurio 
metu bus nubrėžti tolesni Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės veiklos prioritetai ir 
uždaviniai.

PLB Valdybos spaudos komisija

Algirdas Mykolas Brazauskas, 
Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo 
Seimo Pirmininkas Vytautas Landsbergis, 
arkivyskupas Sigitas Tlimkevičius, Lietuvos 
tūkstantmečio minėjimo direkcijos vadovas 
Gediminas Ilgūnas, istorikas profesorius 
Edvardas Gudavičius, geriausias visų laikų 
Lietuvos krepšininkas Alvydas Sabonis, 
poetas Justinas Marcinkevičius, 
nepriklausomybės kovų simboliu tapęs 
Tomas Šernas ir kiti garbūs Lietuvos 
piliečiai.

“Kiekvienam projekto dalyviui, 
rekomenduotam į šią knygą, bus suteikta 
teisė parašyti palinkėjimą tūkstantmečio 
proga. Ir dabartinės, ir ateities kartos 
istorinės išliekamosios vertės knygoje 
galės perskaityti bene 10 tūkstančių 
minčių, su kuriomis pasitikome Lietuvos 
tūkstantmetį 2009 metais”, - teigia 
projekto “Kas yra kas Lietuvoje” 
redaktorė Audronė Jankuvicnė.

Nedidelė tiražo dalis - išskirtinės 
auksu puoštos knygos - taps bibliografine 
retenybe ir vertybe. Visa elektroninė 
knygos versija bus paskelbta internete 
adresu www.1000metu.lt ir saugoma jame 
mažiausiai penkerius metus.

Senoji lietuvių muzika
Jos pradmenys, vystymosi raida iki 19-to amžiaus galo.
Muzikos mėgėjos mintys ir surasta bei gauta medžiaga.

Isolda Požclaitė - Davis AM
Kokia buvo 

senoji lietuvių 
tautos muzika? 
Nagrinėjant tokią 
temą, kyla klausi

mas: kokią ribą pasirinkti? Atrodo, kad 
senoji muzika yra praėjusių amžių muzika. 
Betgi kuriame amžiuje ji baigiasi? Šiandieną 
taip vadinamoji modernioji muzika bus greit 
pasenusi, išėjusi iš mados. Tad riba buvo 
pasirinkta daugmaž, savivališkai Gal ir dėl 
to.kad XIX amžiuje iškyla kompozitoriai 
profesionalai ir pradeda semtis įkvėpimo iš 
lietuvių tautinio lobyno - mūsų 
dainų.Paminėsime tik kelis: Juozas 
Kalvaitis ir kiti jo amžininkai; Vincas 
Kudirka, Juozas Naujalis, Česlovas 
Sasnauskas ir Mikalojus K. Čiurlionis. 
Turbūt daugiausiai siejame muzika 
Lietuvoje su dainomis ir muzikos 
instrumentais, kaip pav. skudučiais, 
trimitais, kanklėmis ir kitais.

Turėjau labai genis istorijos mokytojus, 
bet ir tie daugiausiai atkreipė moksleivių 
dėmesį net ne j karalių Mindaugą ir jo laikus, 
bet į Gedimino. Kęstučio ir Vytauto 
Didžiojo laikotarpius. Daugiausiai dėmesio 
skirdami jų pergalėms ir Lietuvos 
kunigaikštystės plėtojimosi raidai. Tik iš 
savo tėvo teišgirdau jau išeivijoje, kad mažai 
kas turėjo galimybių vystyti ir aprašyti 
senovės Lietuvos muzikinį paveldą. 
Lietuviai buvo Rusijos caro pavergti virš 
šimto dvidešimt metų. O nepriklausomybės 
laikotarpis buvo pernelyg trumpas ir liek 
daug reikėjo nuveikti visose tautos srityse. 
Betgi tėvas tikėjosi, kad su laiku, tai yra, kad 
mano karta, jau galės užpildyti spragas. Deja, 
ji nespėjo su bręsti, ir vėl teko gelbėtis nuo 
rusų - tik dabar jau komunistų, jų 
užkariavimo ir trėmimų į Sibirą. Taip mes 
tapom politiniais pabėgėliais, kuriems 
Vakarų alijantai davė D.P. (Displaced 
Person) vardą. Spėju, kad jie nenorėjo 
užgauti savo naujo alijanto Sovietų Rusijos. 
Tad apie senovės Lietuvos kultūrą mažai ką 
težinojome. Dabar padėtis jau pasikeitė. 
Straipsnio gale nurodysiu savo surastų 
šaltinių sąrašą. Tiesa, reikia pripažinti, kad 
didžiausią kliūtį sudarė kultūrinių žinių 
stoka mūsų kartos istorijos mokytojams.

Ankstyviausios žinios, užuominų forma, 
yra kaimyninių tautų kronikose ir raštuose. 
Jos yra išsklaidytos, neišsamios ir gal ne 
visuomet objektyvios. Tad reikėjo palaukti, 
kol susidarė palankesnės sąlygos ir atsirado 
muzikologų, kurie ėmėsi nelengvo darbo, 
t.y. lietuvių tautos muzikos raidos atsekimo 
nuo seniausių pradmenų. O pradmenys, 
manyčiau, glūdi tolimoje praeityje 
indoeuropiečių muzikos lopšyje. Dar 
turime tų senųjų dainų, bet daugkas dingo 
amžių slinktyje. Deja, tik XIX-to amžiaus 
antroje pusėje prasidėjo sistemingesnis 
dainų rinkimas ir užrašymas. O dainos yra 
svarbus istorinis šaltinis, Iš kurio semiamės 
žinių apie mūsų kultūrą. Encyclopedia 
Lituanica, Ill-e tome, 565 psl. yra geras 
dainų aprašymas. Pasiskolinau kelias 
mintis iš jos:

“Seniausios dainų melodijos buvo 
sukurtos nežinomų liaudies dainų kūrėjų. 
Jos būdavo perduodamos iš kartos į kartą. 
Tai yra mūsų lietuvių tautinis lobis ir drauge 
svarbus šaltinis, iš kurio busimieji

kompozitoriai galėjo ir tebegali semtis 
inspiracijos.”

Tame pačiame skirsnelyje yra paminėta, 
kad dauguma šių dainų yra “sukirptos” 
pagal senovės graikų muziką. Koks įdomus 
faktas!

Encyclopedia skiria ypatingą dėmesį 
sutartinėms, kurias, atrodo, teturi Bulgarija 
ir senoji Jugoslavija. Lietuviškos sutartinės 
išlaikė seniausius sutartinių polifonijos 
principus (kelių balsų, melodijų junginys 
skambančių vienu metu), būtent: heterp- 
foniją (ankstyvojo daugiabalsio dainavimo 
būdas, kai tuo pačiu metu skamba melodija 
ir vienas ar keli jos ornamentiniai 
varijantai), paralelizmą, (daugiabalsėje 
muzikoje balsų vienalaikė slinktis, kai tarp 
jų išlieka vienodi intervalai), kanonas 
(pagrindinio balso melodija-vedmuo- 
nenutrūkstamai imituo-jama kitu balsu- 
sekmeniu) ir laisvą imitavimą.

Reikėtų nepamiršti ir raudas (seniausias 
lietuvių apeigų rečilatyvines (deklamacinio 
pobūdžio, ypač laidotuvių, bet ir vestuvių) 
dainas. Deja, tikXIX amžiaus antroje pusėje 
prasidėjo sistemingesnis dainų užrašymas. 
O liaudies dainos, sutartinės ir raudos yra 
svarbūs istoriniai šaltiniai, iš kurių 
semiamės žinių apie lietuvių kultūrą. Jos 
atspindi tautos veidą ir žmonių gyvenimą 
nuo lopšio iki karsto lentos. Šitame 
straipsnyje tik trumpai paliesime jų 
kategorijas.

Dainos skirstomos į mitologines, gamtos 
apraiškų, darbines, kalendorines ir 
progines. Mitologinės dainos savo senumu 
pralenkia kitas.ir yra susietos su mūsų 
protėvių pagonišku tikėjimu. Prisiminkime 
tik dainą “ O tu, saulyte, Dievo dukryte”, 
arba gerai žinomą mini-dramą “Mėnuo 
saulužę vedė/Pirmą pavasarėlį. / /Saulužė 
anksti kėlės/Mėnužis atsiskyrė./ / Mėnuo 
vienas vaikštinėjo./ Aušrinę pamylėjo./ / 
Pcrkūns,didžiai supykęs,/.! j kardu perdalijo. 
/ / - Ko saulužės atsiskyrei?/ Aušrinę 
pamylėjai ?/Viens naktį vaikštinėjat?”

Saulė, mėnuo, žvaigždės ir sietynas irgi 
minimi dainoje “ Lėk, vanagėli”

Dainos, susietos su dangaus kūnų 
garbinimu, yra labai senos. Jos pasiekė mus 
iš pagonybės laikų.

Karo ir vargo dainos yra jau iš istorinių 
laikų. Pavyzdžiui “Dainuok, sesyte” tragiški 
šeštas, septintas ir aštuntas posmeliai 
simboliškai vaizduoja jaunos mergelės 
tragediją, kai “Barzdoti vyrai, /Vyraiiš jūrių. 
/Prie krašto leidžiant (išlipę)/ Į daržą 
kopiant // Rūtas numynė, /Rožes nuskynė, 
/Lelijas išlakstė,Rasužę nubraukė.//Oir 
aš pati / Vos išsilaikiau /Po rūtų pašakėliu, 
/ Po juodu vainikėliu.”

Šešto posmelio ...barzdoti vyrai iš 
užjūrių greičiausiai vikingai, kurie lietuvius 
užpuldinėjo nuo 8 iki 10šimtmečio.

Vargo dainų nestokojame, jose 
pagrindinį vaidmenį turi moteris. Tai gali 
būti našlaitė, arba jauna mergaitė kaip 
dainoje “ Ūžkit, ūžkit mano girnaitės”, kur 
mergelė aprašo savo darbo ir asmeninę 
tragediją ...” Iki kelužių /Į pmvinaitį, /Ik 
pažastaičių/ Į vandenaitį.../Vargios mano 
dienužės.”

Tokios ir panašios dainos byloja apie 
našlaičių vargus ir sunkią moters buitį.Tai 
savotiškas socialinis anų laikų dokumentas.

Darbos dainos kilo spontaniškai, 
monotoniškų judesių paįvairinimui ir darbo 
palengvinimui. Darbo judesį palengvina 
iškvėpimu išleidžiamas garsas, o dėmesio 
nukreipimas nuo monotoniškumo padaro tą 
patį darbą mažiau įkyrų.

Tęsinys kitame “M.P.” numeryje
Mūsų Pastogė Nr. 34, 2008.08.27, psl.3
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Lietuva iš arti
Palanga atsisveikino su 

grafu Tiškevičiumi
Rugpjūčio mėn. 10 d. Palangoje didžiulė 

minia žmonių {paskutinę kelione palydėjo 
grafą Alfredą Tiškevičių, pranešė 
“Panorama”. Eidamas 95-uosius melus 
grafas Alfredas Tiškevičius mirė Varšuvoje 
liepos 10 d. Grafas buvo paskutinis, 
dešimtasis, grafų Antaninos ir Felikso 
Tiškevičių vaikas. Vengdamas tremties po 
Antrojo pasaulinio karo grafas pasirinko 
Lenkiją, pastaruoju metu gyveno Varšuvoje.

Su A. Tiškevičiumi atsisveikinta 
rugpjūčio 9 d. Urna su pelenais buvo 
pastatyta Tiškevičių rūmuose, kuriuose nuo 
1963 metų įsikūręs Gintaro muziejus. 
Gedulingos Šv. Mišios buvo aukojamos 
Palangos bažnyčioje.

Prieš 11 metų A. Tiškevičius tapo 
Palangos miesto garbės piliečiu. Jis kalbėjo 
ir lietuviškai.

Grafas turėjo sūnų Adomą, kuris gyvena 
JAV.

Tiškevičiai buvo viena iš žinomesnių 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
giminių, valdžiusi nemažas teritorijas 
Žemaitijoje.

Vinco Kudirkos 
smuikas

(ELTA). 
Jubiliejiniais 
dr.Vinco Kudirkos 
metais 
marijampoliečiams 
ir miesto svečiams 
suteikiama proga 
visą liepos mėnesį 
apžiūrėti garsųjį 
eksponatą - Vinco 
Kudirkos smuiką.

Juo, kaip manoma, pirktu Marijampolėje iš 
vietos žydo pirklio XIX a. pabaigoje, V. 
Kudirka sukomponavo Tautišką giesmę - 
Lietuvos Respublikos himną. Į šįmet gegužę 
atidarytą Marijampolės dailės galeriją 
Lietuvos istorinė ir kultūrinė vertybė - Vinco 
Kudirkos smuikas - atkeliavo iš Vilkaviškio 
krašto muziejaus, savivaldybės mero 
Rolando Jonikaičio prašymu.

Smuikas laikomas pačiu vertingiausiu 
minėto muziejaus eksponatu, prieš kelerius 
metus perduotu saugoti iš muziejaus filialo 
Paežeriuose, V. Kudirkos gimtinės klėtelės. 
Jį surado ir ilgus metus saugojo mokytojas 
Stasys Ankevičius, globojęs klėtele ir rinkęs 
krašto istorijos, kultūros ir buities vertybes 
beveik 40 metų. Jo įtaigūs pasakojimai ir 
šiuo smuiku sugriežia “Tautiška giesmė” ar 
“Ant kalno karklai siūbavo...” melodija ir 
sovietiniais laikais buvo jaudinanti 
patriotizmo pamoka čia atvykusioms 
ekskursantų grupėms, teigia Marijampolės 
savivaldybės atstovė Aurelija Baniulaitienė.

Po garsiojo savininko mirties smuikas 
keliavęs iš rankų į rankas. Gražiai smuiko 
kelionę aprašė klėtelės saugotojas S. 
Ankevičius knygoje “Varpo aidas iš 
Paežerių”. Joje teigiama, kad pirmiausia 
daktaro smuikas pateko pas medicinos 
studentą Bliūdžiu. Baigęs studijas jis dirbo 
gydytoju Pilviškiuose (Vilkaviškio r.), kol 
1941 m. kartu su kitais Lietuvos 
inteligentais atsidūrė Sibire. Smuikas pateko 
kito Pilviškių gydytojo Kauno globon. 1944 
m. šiam pasitraukus į Vakarus, smuikas liko 
jo tarnui Barkauskui. Autorius rašo, kad 
instrumentas tarno nedomino, be to, jau 
buvo užmiršta ir jo priklausomybė.

Tik 1980 m. buvęs vilkaviškietis 
Osvaldas Kapteinis, po Sibiro tremties 
apsigyvenęs Griškabūdyje (Šakių r.), atvyko 
į Vilkaviškį pasisvečiuoti. Čia į rankas 

Vyrus Lietuvoje keičia 
moterys

Valstybės tarnyboje bei mokslo 
institucijose vyrus Lietuvoje keičia moietys. 
Dailiosios lyties atstovės aktyviau dalyvauja 
ir politikoje. Statistikos departamento 
leidinio „Moterys ir vyrai Lietuvoje 2007 
m.“ duomenimis, šių metų pradžioje 
Lietuvoje gyveno 1,799,000 moterų, o tai 
232,400 daugiau negu vyrų.Motcrys sudarė 
53.5% visų gyventojų, 100 vyrų teko 115 
moterų.

Moterys aktyviau dalyvauja ir valstybės 
valdyme. 2007 metais moterys sudarė 22% 
visų į savivaldybių tarybas Išrinktų narių. 
Seime dailiosios lyties atstovės taip pat 
sudaro 22% visų jo narių (1992 metais - 
7%), o dabartinėje Vyriausybėje ministrės, 
vice ministrės, ministerijų valstybės 
sekretorės sudaro beveik trečdalį.

Gyventojų užimtumo tyrimo 2007 m. 
duomenimis, moterys sudaro 38% visų 
vadovų (2006 m. — 40%).

Valstybės tarnybos departamento 
duomenimis, pernai 72% valstybės 
tarnautojų buvo moterys, iš jų - 60% 
politinio (asmeninio) pasitikėjimo, tačiau 
68% įstaigų vadovų buvo vyrai.

Praėjusiais mc tais Lietuvoje vidurinį ir 
aukštesnį už vidurinį išsilavinimą turėjo 
91.5 % 20-24 metų amžiaus moterų ir 86.5 
% šio amžiaus vyrų. ES valstybėse narėse - 
atitinkamai 80.8 ir 75.4%.

2007-2008 mokslo metų pradžioje 
universitetuose ir kolegijose merginos 
sudarė 60% visų studentų. Daugiausia 
merginų studijavo socialinių paslaugų 
(90%), sveikatos priežiūros (82%), 
mokytojų rengimo ir pedagogikos (78%) 
disciplinas. Universitetuose moterys sudarė 
49%, kolegijose - 70% visų dėstytojų.

Pernai mote rų užimtumo lygis Lietuvoje 
buvo 62.2%, vyrų - 67.9%. Europos 
Sąjungos valstybėse narėse šie rodikliai 
atitinkamai buvo 58.3% ir 72.5%.

Lietuvoje moterų vidutinis valandinis 
darbo užmokestis 16% mažesnis už vyrų, 
ES valstybėse narėse - 15%. Didžiausias 
moterų ir vyrų vidutinio valandinio darbo 
užmokesčio skirtumas buvo Kipre (24%), 
Slovakijoje, Vokietijoje (22%)

Pernai Lietuvoje moterų vidutinė 
tikėtina gyvenimo trukmė buvo 77.2, vyrų 
- 64.9 metų. ES valstybėse narėse - 
atitinkamai 81.5 ir 75.4 metų. Moterys ES 
valstybėse narėse gyvena vidutiniškai 6 
metais ilgiau nei vyrai.

pateko apleistas smuikas. Jam patiko 
apatinė smuiko klevo lenta. Beieškodamas 
firminės fabriko kortelės, vietoje jos smuiko 
viduje Kapteinis rado inicialus “Dr. V. 
Kudirka”. Nudžiugo, tačiau su savo radiniu 
namo neskubėjo, rašo S. Ankevičius. Nutarė 
aplankyti Kudirkos Naumiestyje gyvenančią 
Markačių šeimą,su kuria bendravo tremtyje. 
Čia ir pasidžiaugė savo radiniu, apie kurį 
žinia pasiekė patį knygelės autorių. Mat 
Markatienė žinojo, ką reiškia Ankcvičiui su 
Kudirka bent kiek susijęs daiktas - o čia gi 
smuikas. Gavęs iš Markačių Kapteinio 
adresą nuvyko į Griškabūdį ir mainais i 
naują instrumentą gavo seną - suirusį, be 
stygų, bet patį brangiausią muziejui 
eksponatą. “Dirbau daug, ilgai ir kantriai, 
kol smuikas prabilo”, - rašė S. Ankevičius. 
Smuikui trūko stryko ir dėklo.

Sunkiai įkainojamą instrumentą 
atsargiai restauravo meistras Janas 
Soltanovičius, kurį rekomendavo Lietuvos 
dailės muziejaus Prano Gudyno 
restauravimo centras. Smuikas restauruotas 
taip, kad juo dar galima griežti. Smuiko 
priklausomybę, kaip istorijoje minėta,

Internete — žurnalas vaikams 
,, Eglutė”

Daiva Navickienė, JAV LB Švietimo tarybos pirmininkė

Žurnalas vaikams „Eglutė”, 
spausdinamas JAV nuo 1953 m. Vadinasi, 
šis lietuvių išeivijos deimančiukas gyvuoja 
55 metus! Per šį laikotarpį „Eglutės” 
redagavimą bei spausdinimą tvarkė įvairūs 

pasišventę žmonės, jų tarpe: Nekalto 
Prasidėjimo seselės, JAV LB Švietimo 
taryba, Aušra ir Ričardas Spitriai.

Per paskutiniuosius maždaug 25 metus 
prenumerata nepadengė spausdinimo 
išlaidų. Putnamo seselės žurnalą leido savo 
lėšomis. Jau eilę metų Lietuvių Fondas bei 
JAV LB Švietimo taryba finansiškai remia 
„Eglutę”. Sunku buvo surasti, kas šį leidinį 
redaguotų, surinktų jam medžiagą. Todėl 
sumažėjo kasmetinių numerių—pastaruoju 
metu, „Eglutė” buvo leidžiama 5 kartus per 
metus.

Kai 2007 m dabartinė JAV LB Švietimo 
taryba perėmė vadovavimą, paveldėjo ir 
smarkiai šlubuojančią „Eglutę”. Jau keleri 
metai, nors ir buvo spausdinama, nebuvo 
atliekamas administracinis darbas - 
prenumeratų atnaujinimo priminimas. Tad 
jokių papildomų lėšų nebuvo surenkama. 
Tačiau žurnalas vis dar buvo buvo 
siunčiamas visiems kažkada jį 
užsiprenumeravusiems. Be to, iš pareigų 
atsistatydino A. ir R. Spitriai.

Švietimo taryba, norėdama išlaikyti 
„Eglutę”, nutarė žurnalą perkelti į internetą, 
kuris šiuolaikiniam jaunimui yra gerai

Europos parke
Lietuvos prekės 

ženklas

(EITA) Nuo šiol Lietuva pasaulyje galės 
būti atpažįstama pagal savo “vizitinę 
kortelę” - Lietuvos prekės ženklą. 
Rugppjūčio 21 d. netoli Vilniaus, Europos 
parke, pristatytas unikalus Lietuvos prekės 
ženklas, skirtas populiarinti valstybės vardą, 
skleisti pasauliui informaciją apie tai, kuo 
esame ypatingi ir ką galime pasiūlyti.

Reklamos agentūros “Smart Solutions” 
(UAB “Protingi sprendimai”), kūrusios 
prekinį ženklą, darbo rezultatas - iš skirtingo 
dydžio spalvotų detalių sudėliotas Lietuvos 
kontūras su užrašu “Lithuania”.

Bendrovės “Protingi sprendimai” 
direktoriaus Eugenijaus Markevičiaus 
teigimu, kuriant logotipą sąmoningai 
atsisakyta standartų - vėliavos spalvų, trilapio 

liudija viduje ranka padarytas įrašas. Ar tai 
tikrai dr. V. Kudirkos rašysena, šimtu 
procentų patvirtinti kraštotyrininkams 
nepakako istorinės medžiagos, tačiau 
abejoti autentiškumu nereikėti;.

Šių metų gruodžio 31 dieną sukaks 140 
metų nuo varpininko, lietuvių tautinio 
sąjūdžio veikėjo dr. Vinco Kudirkos 
gimimo datos. □ 

pažįstamas. Padaryti šį sprendimą nulėmė 
ir dar viena aplinkybė-,,Eglutė”yra svarbi 
pagalbinė priemonė lituanistinės mokyklos 
mokytojams. Čia galima rasti įvairių 
apsakymėlių, eilėraščių, scenarijų 

lietuviškoms šventėms. 
Atlikus daugelio mokytojų 
apklausą paaiškėjo, kad 
leidžiamą žurnalą mažai kas 
naudojo savo pamokų 
praturtinimui. O juk tai - 
puikus šaltinis!

Norėdami pilnai 
išnaudoti interneto 
galimybes - spalvą, garsą, 
vaizdą, kūrybą ir paiešką - 
lankytojams, sukūrėme 
svetainę: www.eglute.org.

Internetinio žurnalo 
„Eglutė” redaktorė - Orinta 
Kalibatienė. Žurnalo 
pirmojo puslapio ženklą 

piešinį sukūrė dailininkas Gintaras Jocius 
(žiūr. nuotraukoje). Techninis 
apipavidalinimas - Pranas Pranckevičius. 
Nors dar daromi kai kurie pataisymai, jau 
galite apsilankyti naujoje „Eglutės” 
svetainėje.Per metus planuojame išleisti 4 
žurnalo numerius.

Suprantame, kad ne visi gali ar moka 
naudotis. Norintys žurnalą gauti ankstesniu 
formatu galės jį užsiprenumeruoti. Tikimės, 
prenumerata padengs spausdinimo, 
kopijavimo bei pašto išlaidas. O jei norite 
skaityti „Eglutę” internete - skaitysite 
nemokamai!!! Dabar visame pasaulyje 
lietuviukai galės skaityti JAV leidžiamą 
lietuvišką žurnaliuką vaikams „Eglutė”!

Buvusieji skaitytojai paštu gaus 
paskutinį - lapkričio/gruodžio, 2007 m. - 
spausdintą „Eglutės” numerį. Norintys ją 
toliau prenumeruoti, turės naujai užsisakyti 
ir žurnalas jums bus siunčiamas paštu.

Esame dėkingi visiems skaitytojams už 
jūsų ilgalaikį, kantri; bei šaunų „Eglutės” 
palaikymą.Dabartinė interne tinė „Eglutė” 
prenumeratos mokesčių nerinks, tačiau 
mielai priimsime aukas internetinei 
svetainei www.eglute.org.

dobilėlio ar rūtos, 
verpsto simbolio, 
pasirinkta drastiška 
forma.

“Ženkle 
nesivadovavome 

regionine politika, nors ženkle panaudotos 
spalvos - tautinių Lietuvos regionų rūbų 
spalvos. Intensyvūs atspalviai simbolizuoja 
šalies ryžtingumą, o griežtos formos ir 
aštrūs kampai sukuria tvirtumo įspūdį, 
veržlumą, dinamiškumą, naujoves ir plačias 
galimybes”, - sakė jis.

Padėka

We would like to thank the Sydney 
“Aušros” Tunt as Committee for giving us 
the opportunity to travel to Lietuva for the 
“Legenda Tęsias” jamboree stovykla in 
Zarasai.

It was anunforgctablc experience
Skautiškas Ačiū! Ačiū!

Ačiū!

Luke Kains & Lara Kains
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NAUJOJI LIETUVA BRANGI
Dovilė Zduobienė

Tęsinys. Pradžia “MP” nr.33.
Ką tik atvykus į stovyklą pasirodė kai 

kurie nesklandumai...
Mes iš toli atvykę ir jau ilgai keliaujantys 

turėjome didelius lagaminus. Juos kartu su 
palapinėmis ir patalyne reikėjo patiems 
nusitempti j nustatytas tolimas 
stovyklavietes. Susierzinom matydami 
Lietuvių skautų automobilius ir vežimus 
riedančius pro mus. Kadangi pastovyklės 
buvo šsklaidytos per laukų platybes, 
susidarė nemaža iškyla vien tik suvilkti 
bagažą per duobėtą ir kalnuotą dirvą i mūsų 
stovyklavietę.

Vilniuj būnant Lietuvos vasara buvo 
panaši į Australijos žiemą (21C dienomis / 
10C naktimis). Deja, mums pietiečiams 
Palangoje buvo net per šalta pasimaudyti 
Baltijos jūroje, nors lietuviai nardė šaltose 
bangose kaip ruoniai.

Kaip tyčia, stovyklai prasidėjus oras 
pasikeitė ir užėjo karščiai. Įsikūrimo dieną 
paaiškėjo, kad stovykloje nebuvo nei 
geriamo vandens nei maisto. Pasistatę 
palapines, įsikūrę, jau pavargę, įkaitę ir 
alkani, dalis mūsų vadovų iškeliavom 
ieškoti vandens. Per laukus, pievas, dirvas, 
kalnus, kaip beduinai per dykumas. „Gal 
turite vandens atsigerti?” viltingai klausėme 
pasiekę kokią tolimą pastovyklę. 
„Neturime. ” Matėm lietuviai skautai patys 
atsivežę duonos, sūrio, dešrų, o suaugusiųjų 
būstinėje „Duobėje” vėliau atsirado net 
alaus ir vyno. Turbūt lietuviai skautai 
pripratę, kad pirmą dieną stovykloje reikia 

savarankiškai tvarkytis. Užsienio skautai 
to nežinojo. Mes grįžome j Australijos 
vadovų pastovyklę nusivylę ir ištroškę. 
Pasiskundę stovyklos vadijai išaiškėjo 
vandens stokumo priežastis, „Nesitikėjom, 
kad šiandien bus taip karšta...” Yra 
suprantama, kad organizuoti stovyklą 1,000 
žmonių yra milžiniškas darbas, ir detalių 
milijonas. Tačiau vanduo, higiena, ir maistas 
tokiam žmonių būriui visad turėtų būti 
pirmenybė.

Siaurės krašto nesibaigianti diena tįso į 

Be posėdžių nebūtų stovyklų.
šviesų vakarą. Stovyklos laukai spindėjo be 
šešėlio. Saulė nepailsdama kepino. Iš 
užsienio atkeliavusiems jau šiaip reikėjo 
Lietuvoje nusipirkti palapines ir įvairius 
stovyklavimo įrankius, nes tai nebuvo 
stovyklos parūpinta. Žinoma, nebuvo

galima kartu vežtis iš tolimos 
Australijos. Tad neturėjome 
kuolų, brezentų, kirvių -juk visko 
nebuvo įmanoma prisipirkti 
Lietuvon atvažiavus. Pirmomis 
dienomis nebuvo kaip nuo saulės 
pasislėpti, nebent įkaitusiose 
mažytėse palapinėse.

Stovyklos atidarymas, kaip visi 
tokie dideli įvykiai, nestebėtinai 
ilgai užtruko. Kol garbės svečiai 
atvyko, kol rikiuotės susibūrė, kol 
viskas susitvarkė, uniformuoti 
stovyklautojai kantriai laukė kur 
tik galima po lapo ar šakos ribotu 
šešėliu, nors keli vaikai visvien 
apalpo nuo karščio. Galų gale visi 
įžygiavo—jūrų skautai, oro 
skautai, žemės skautai, 
kanadiečiai, australai, norvegai, 
danai, hongkong'iečiai—lietuvių 
skautai skautų šakomis ir tuntais; 
užsienio vadovai pagal gyvenamąjį 
kraštą. Vyko stovyklos vadovu ir 
garbės svečių pristatymai ir kalbos. stovyklos vėliavų aikšte
Vėliavos iš visų atvykusių skautų kraštų 
buvo pakeltos ir pagerbtos. Garbės svečias. 
Vytautas Landsbergis, oficialiai pasveikino 
jaunimą įspūdingai pasakodamas kaip 
sovietai tikėjo, kad lietuvių skautavimas 
išnyks, bet mes likome gyvi ir sveiki! Lietuvos 
jaunimas aiškiai Landsbergį labai myli ir 
gerbia, nes jam baigus kalbėti rikiuotėse 
pasigirdo skandavimas, „Pagarba! Pagarba! 
Pagarba! ” Mes visi susijaudinome giedant 
Lietuvos himną—pirmą kartą Lietuvoje 
kartu su 1,000 kitais ryškiais balsais.

Aštuntą valandą vakare pirmoji vakarienė

(kiekvienampo pomidorą irdešrelę) aptildė 
riaumojančius pilvus ir tuomet geriau 
nusiteikę mes labai laukėm pirmojo bendro 
laužo. Dešimtą valandą, dar prieblandoje, 
stovykla būrėsi link laužo. Žavėjomės didžiu 
laužu pastatytu netoli vėliavų aikštės. Tie iš 
mūsų vyresni, jau patyrę dideles bendras 
stovyklas, tikėjomės pamiršti pirmos dienos 
sunkumus ir nesklandumus su daug 
dainavimo ir bendravimo. Jaunieji .Aušros” 
tunto skautai mumis atradę irgisusėdo kartu 
nekantraudami, kol didingą laužą uždegs.

Tęsinys kitame “M.E” numeryje

Ona 
Maksvytienė

Tęsinys. Pradžia “MP” nr.24.
Įdomiausia, kaip prieš sodinant ryžius, 

lauką užlieja vandeniu. Kapai bei gyvenami 
namai, atrodo, lyg plaukiotų vandenyje, tik 
siauri takeliai lyg kaspinai, vingiuoja į 
gyvenvietes. Aukštesnėse vietose auga 
bananai. Įvažiavus j My Tho miestą, plačios 
gatvės apsodintos medžiais. Laikomas 
turtingiausiu pietų rajonu, jis vargingiausias 
gyventojų atžvilgiu. Ši Vietnamo dalis 
priklausė Cham imperijai. Vėliau, kinams 
pasitraukus, visą Mekong deltą laikinai 
užėmė Khmer Rouge, bet 1975 m. ji vėl 
buvo prijungta prie Vietnamo. Plaukiant 
laivu buvo įdomu stebėti pakrantes, kur 
prieš 15 metų kartu su Juozu, I re na ii' Kostu 
laiveliu plaukėm gilyn į džiungles. Mažai 
kas pasikeitė, tik gal daugiau turistų. 
Praplaukėm Dragon ir Unicom salas. 
Išlipom Tortoise saloje, apžiūrėjomkokoso 
riešutų saldainių dirbtuvę ir papietavę 
Dragon saloje, laiveliais leidomės toliau į 
džiungles. Siauruose džiunglių upeliuose 
rizikinga prasilenkti su vietinių gyventojų

Atostogos Vietname
prekėmis prikrautais laiveliais. 
Nusvirusios vandens palmių šakos uždaro 
beveik pusę upeliuko. Palmių lapai 
naudojami stogams. Mūsų grupėje j auna 
australiukė mokytoja, po dviejų metų 
praleistų Londone, grįžta per Rusiją, Aziją 
namo. Kita pora iš Jakarta, ji gimusi Bali, 
dirba Singapore lėktuvų linijoje, jis 
bankininkas. Labai maloni porelė, vyras vis 
saugojo mudvi su Jolanta, kad kur 
nenukristumėm.

Turėdamos dar dvi dienas Ho Chi Minh. 
nutarėm apžiūrėti dar keletą šventyklų. 
Pirmiausiai reikia apžiūrėti Istorijos 
muziejų. Kaip paprastai paklaidžiojom, 
“apžiūrėję apylinkes”, per pačius karščius, 
sušilę, pagaliau atradomkur atvėsti! Tikrai 
buvo verta. Zoo & Botanic Gardens, 
kadaise vienas iš gražesnių prancūzų 
suprojektuotų sodų, bet dabar lik malonus 
pasivaikščiojimas didžiulių tropinių 
medžių pavėsyje. Gyvuliai labai blogai 
prižiūrimi, tiesiog gaila įjuos žiūrėti.

Prie pagrindinių vartų, prieš įeinant į 
Zoologijos sodą, stovi du architektūros 
kūriniai. Įspūdinga karaliaus Hung Vuong 
šventykla ir Istorijos muziejus. Muziejus 
statytas 1929 metais, Societe des Etudes 
Indochinoises. Labai gera Vietnamo 
kultūros kolekcija, jos evoliucija nuo 
Bronzos amžiaus iki Dong Son (13 a. BC 
iki 1 a. AD), taip pat Oc-EO (Funam) 
civilizacijos. Viena sekcija su senais 
etniniais rūbais. Vieni lininiai austi 
moteriški marškiniai, jei nežinotum, 
sakytum tikri lietuviški, taip pat prijuostė, 
sijonas ir skara.

Sode radom vietinių valgyklą, labai 
skanus kepsnys. Bevalgant užėjo audra, 
lietus, perkūnija, žaibai. Kelias lyg upelis, 
sėdim ir laukiam, kol praeis. Po valandos 
prasiblaivins, darpasivaikščiojompo sodą 
ir pasukom namų link, vėl kitu keliu, nes 
to paties niekaip negalim atrasti. Pailsėję 
išėjompavakarieniauti. Lynojo, tai nutarėm 
valgyt prie namų. Užėjo audra, trinktelėjo 
perkūnas ir užgeso visos šviesos. Tuoj 
atsirado žvakės. Kaip romantiška, tik vėl 
reikės laukti, kol galėsim grįžti. Aprimus 

lietui, parbėgom į viešbutį. Jolanta atsisėdo 
ant lovos, sako - šlapia, lyg tai varva iš oro 
kondicionieriaus. Pranešėm šeimininkei, 
pakeitė paklodę ir antklodę, atitraukėm 
lovą nuo sienos, atrodo bus tvarkoj. Kitą 
rytą papusryčiavę, paėmėm cyclop į .fade 
pagodą.

Jade pagoda statyta 1909 Cantonese 
(Quang Dong) parapijiečių. Labai 
spalvinga, pripildyta fantastinių dievų ir 
groteskinių herojų. Puikūs medžio 
drožiniai puošti kinietiškais charakteriais 
skęsta smilkalų (joss stiek) dūmuose. Stogas 
puošniai sudėstytų plytelių. Skulptūros 
reprezentuoja budistų ir taoistų 
charakterius, darytos iš papicr-mache. 
Sienose medžio panelis, vaizduojantis 
dešimt pragaro ratų. Mažamkambaryjc 12 
moteriškų keramikinių figūrų, aplipusių 
vaikais. Kiekviena moteris parodo gerus ir 
blogus papročius.

Sekanti Khanh Van Nam Vien pagoda, 
skaitoma vienintele Taoist pagoda 
Vietname. Ant smilkalų pjedestalo padėti 
Yin ir Yang simboliai.

Tęsinys kitame MP nr.
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OLIMPIADA
Du medaliai penkiakovininkams

Rugpjūčio 21d. patyrę penkiakovininkai 
Lietuvai dovanojo du olimpiados medalius: 
35 metų E.Krungolcas (kairėje) -sidabrą, 
33 metų A.Zadneprovskis - bronzą.

„Aš turiu tai padaryti. Aš galiu tai 
padaryti. Aš noriu tai padaryti. Rėmiausi 
trečiuoju pamokymu - aš noriu. Visko

Aleknai bronzos medalis
Olimpinių žaidynių lengvosios 

atletikos varžybų vyrų disko metimo 
rungtyje rugpūčio 19 d. Lietuvos olimpinė 
viltis Virgilijus Alekna užėmė trečiąją vietą 
ir papildė savo 2000 metų Sydnėjaus bei 
2004-ųjų metų Atėnų olimpiadų aukso 
medalių kolekciją bronzos apdovanojimu.

Pirmasis V. Aleknos bandymas buvo 
nesėkmingas - diskas pataikė į apsauginį 

noriu. Svarbiausia 
labai norėti, ir viską 
pasieksi“, - ištarė 
Edvinas Krungolcas.

Po laimėjimo šis 
atletas tarsi kalbėjo net 
tik už save, bet ir už 
Andrejų Zadne- 
provskj

Abu Lietuvos 
šiuolaikinės penkia
kovės atstovai laimėjo 
olimpinius medalius. 
Lietuva to dar nebuvo 
regėjusi.

Olimpinėse šiuo-laikinės penkiakovės 
varžybose Lietuvos sportininkai pasiekė jei 
ne viską, ko norėjo, tai bent jau labai daug.

Kai žaidynių čempionu antrą kartą iš 
eilės tapusio Andrėj Moisejev garbei 
Beidžingo stadione skambėjo Rusijos 
himnas, greta kilo dvi I Jetuvos trispalvės.

tinklą, antruoju - diskas skriejo 65 m 77 cm. 
trečiuoju - 64.42 m. Lietuvis pateko tarp 
astuonių geriausių superfinalo dalyvių 
ketvirtuoju rezultatu po lenko Piotr 
Malachowski (67.82 m), vokiečio Robert 
Harting (67.09 m) ir esto Gerd Kanter 
(66.38 m).

Superfinalo pirmuoju bandymu V. 
Alekna įrankį nusviedė 67.79 m, o G. 
Kanter- net 68.82 m. Po antrojo metimo

Gintarė Volungevičiūtė

Buriuotojai 
sidabro 
medalis

Lietuvos buriuotoja 
Gintarė Volungevičiūtė 
Pekino olimpiadoje 
iškovojo sidabro medalį. 
Lietuvė finaliniame 
plaukime aplenkė lyderę 
amerikietę Anną 
Tunnicliffe, tačiau 
varžovė bendroje 
įskaitoje surinko mažiau 
baudos balų ir iškovojo 
auksą

Lietuvė finalinio 
plaukimo pradžioje 
laikėsi trečioje vietoje, o 
amerikietė vilkosi

lietuvis ncišsilaikė sektoriuje, o lemiamu 
metimu užfiksavo prastesnį už pagrindinius 
konkurentus rezultatą - 67.18.

Čempionu tapo G. Kanter, o antroje

Virgilijus Alekna

----------------------  rikiuotės uodegoje. Jeigu 
lenktynės taip ir būtų pasibaigusios, tada 
mūsų sportininkė būtų tapusi olimpine 
čempione. Tačiau lyderė susiėmė, galingai 
spurtavo ir finišo liniją kirto iš karto po 25 
metų lietuvės.

“Sunkiai dirbau dėl šios akimirkos. 
Labai džiaugiuosi, kad pavyko iškovoti 
pirmąjį olimpinį medalį buriavime, kurio 
mano šalis iki šiol neturėjo”, - po pergalingo 
finišo džiūgavo G.Volungevičiūtė.

Nuo 9 metų Kauno mariose savo 
sportinę karjerą pradėjusi kaunietė iš 
pradžių apie medalį net negalvojo - vien 
patekimas į olimpiadą buvo didžiausias jos 
pasiekimas. r->

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena 

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP” nr.5.

Milicininkas 
Kalnų Parke
Per visas 

šventes Vilniuje
buvo labai smagu vaikščioti, nes tokiai 
daugybei žmonių privažiavus iš visos 
Lietuvos, gatvėse visurbuvo girdėti lietuvių 
kalba. O kadangi kiekvienas rajonas su 
savim atsivežė ir milicijos kontingentą, tai 
dauguma milicininkų gražiai lietuviškai 
kalbėjo ir buvo kažkokie draugiškesni.

Rimutės Dovilė (tą vasarą Lietuvoj 
žinojau tris Dovilės: Rimutės, Laimės ir 
Vidos), kuri dalyvavo Mokslų Akademijos 
folkloriniame ansamblyje, prieš ansamblių 
vakarą man pasakė: “Po koncerto, kai 
publika išsivaikšto, mes visuomet liekam 
ant kalno ansamblių vakaronei. Tada 
dainuojam ir šokam kas mums patinka. 
Pasilik ir tu - kartu padainuosim”. Aš 
pasilikti negalėjau, nes mes su Birute jau 
dieną prieš tai buvom buvusios 
generalinėje, tai nuėjom prie Kalnų Parko 
apie 11 vai., kai programa turėjo baigtis.

Pakalnėje jau buvo susirinkę koks geras 
pusšimtis žmonių, o visą taką į viršų buvo 
užstoję būrys milicininkų. Mes kaip niekur 
nieko bandėm eiti aukštyn. “O kur jūs? 
Negalima. Reikia bilietus turėti”. “Tai gi 
koncertas jau baigiasi - kam dar bilietai?”. 
“Jeigu baigiasi, tai kam jums eiti?” “Mes 
susitarėm su draugais ten susitikti”. “J ie čia 
ateis”. “Ne, neateis. Mes susitarėm viršuj 
susitikti, jie mūsų lauks”. Derėjomės, 
derėjomės, ir vis nieko iš tų derybų neišeina. 
O čia jau pirmiejižiūrovai ėmė leistis nuo 
kalno, bet mūsų vistiek neleidžia. Vienas 
jaunas milicininkas ėmė mane “tėviškai” 
mokyti: “Kam jums vargti, lipti j kalną. Juk 
jau naktis. Vot, nueikit namo, išsimiegosit, 
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pasilsėsi! - ir jums bus geriau”. Čia jau aš 
nebeištvėriau: “Kokią teisę jūs turite man 
sakyti ką man daryti ir kas man geriau, ir iš 
viso kas čia per mada visus mokyti kaip 
gyventi ir nurodinėti kaip elgtis?!” O tas 
milicininkas tik patraukė pečiais ir sako: 
“Aš einu savo pareigas. Jeigu man 
pasakyta, kad čia balta, aš ir sakau, kad čia 
balta, nors aiškiai matau, kad juoda”.

Per visus laukiančiuosius nubangavo 
murmėjimas, o Birutė man šnibžtelėjo: 
“Mes su milicininkais šitaip nekalbam”.

Bet po kelių minučių, kai minia jau 
tirštu srautu ėmė plūsti nuo kalno, 
milicininkai pasitraukė, ir mes nuėjom į 
viršų. O ten, visiems žiūrovams 
išsiskirsčius, prasidėjo dainos, šokiai, 
rateliai. Dovilė man padavė žvangulius, tai 
ir orkestre gavau pagroti.

Ant kalno mūrai...
Eitynėse į Vingio Parką dalyvavo visi: 

dainininkai, šokėjai, ansambliai ir 
muzikantai. Gedimino gatvėje žiūrovai jau 
pradėjo užiminėti vietas, bot mes su Birute 
nudrožėm tiesiog į Sierakausko gatvę, 
einančią į kalną, ir nutūpėm ant stataus 
šlaito, kartu su keliais tūkstančiais kitų 
žiūrovų. Buvo begaliniai karšta, jokio 
pavėsio, tai ir nokomkaip žemuogėlės prieš 
saulutę apie 3 valandas.

Eisena buvo įspūdinga, grupė po grupės 
ėjo, laiks nuo laiko padainuodamos, kartais 
net pašokdamos, tik, deja, ne prie mūsų, o 
kiek aukščiau, prie televizijos kamerų. O 
dainos? Suskaudo širdį, kai pagalvojau, kad 
Melbourne, jeigu jaunimui reikia 
padainuoti liaudies dainą, tai dažniausiai 
išgirstam “Ant kalno mūrai”, “Augo girioj 
ąžuolėlis” ir “Augo kieme klevelis”. Lygiai 
tas pačias girdėjau ir čia - vėl ir vėl “Ant 
kalno mūrai”. Tik du kartus išgirdau 
kitokią dainą.

Dainų Šventės programa buvo labai 
“išbalansuota”. Po “Šlovingosios partijos” 
širdį atgaivino “Kur giria žaliuoja”, po 
.dainos “Pas Leniną” jausmus užglostė 

laudics daina “Augo bernelis”. Kai kurios 
dainos buvo išverstos iš rusų kalbos, kai 
kurios net neišverstos.

Gale koncerto lietus pasipylė kaip 
reikiant, o publika sujudo traukti iš 
maišelių traškančius plastikinius 
lietpalčius, pradėjo stoti ir jais vilktis arba 
gaubtis kaip palapinėmis, spragsėjo 
išskleidžiami skėčiai, žmonės šūkaliojo 
toliau sėdintiems draugams, kad ateitų po 
skėčiu ar plastiku.

Tokiame šurmulyje taip ir negirdėjau 
dviejų programinių dainų, bet prieš 
paskutinę dainą “Ant Nemuno kranto” 
lietus aprimo, ir žmonės vėl ramiai klausėsi.

Po koncerto buvo dirigentų 
apdovanojimai gėlėmis, bendras šurmulys, 
bet chorai nesiskirstė. Publika sustojo, 
toliau sėdėjusieji ant suolų, ir kartu su 
choristais, ėmė dainuoti populiarias 
liaudies dainas (bet ne tas tris!). 
Prisidainavę pamažu ėmė skirstytis. Jau 
buvo po 9-ių, bet dar gana šviesi prieblanda. 
Miške visur sklaidėsi dūmai, kvietė stoti į 
eilę prie šašlikų, dešrų, bandelių, pyragėlių, 
atsigerti kavos ar pepsi-kolos. 
Karabclninkų būdelės siūlė suvenyrus su 
Dainų Šventės emblemom - skareles, 
klumpes, marškinėlius, kepures.

Plačiu taku pamažu yrėsi Dainų Šventės 
dalyviai, pavargę, bet patenkinti gerai atlikę 
darbą. Prisijungėm prie vienos grupės. 
Dainuoja “Ant kalno mūrai”. Pabėgėjom 
pirmyn - dainuoja “Ant kalno mūrai”. 
Pabėgėjom dar pirmyn prie kitos grupės - 
“Ant kalno mūrai”... (Pabaiga)

Paaiškinimas
Praeito MP numerio pirmame puslapyje 

Lietuvoje stovyklavusių Australijos lietuvių 
skautų pavardės, dėl techniškų alfabeto 
perdavimo priežasčių, atsispaudė 
sudarkytai. Reporterė ir Redakcija 
apgailestauja ir tikisi, kad pavardės visgi 
buvo atpažįstamos.

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

Kuršių nerijai - puiki reklama
Vertindamas Europos paplūdimius, 

britų dienraštis „The Guardian“ teigia, jog 
lietuviai gali pasigirti vienu gražiausių - 
Kuršių nerija.

Britų sudarytame lOgeriausių Europos 
paplūdimių sąraše Kuršių nerija nusileidžia 
tik saulėtosios Ispanijos Ibizos salos 
vietovei, garsėjančiai nuošaliomis, tik 
pėsčiomis pasiekiamomis jūros įlankomis, 
stačiomis uolomis ir smėlėtais 
paplūdimiais.

Tiesa, nusiminti neverta. Britų 
dienraščio teigimu, Lietuvos kurortas taip 
pat turi ką pasiūlyti netgi pačiam 
išrankiausiam turistui.

„Kuršių nerija - siauras, 98 km ilgio 
sausumos pirštas, baksnojantis Baltijos jūrą, 
yra vienas netikėčiausių atradimų visoje 
Europoje. Pasiekiamas per 10 min. kelionės 
keltu iš Lietuvos uosto Klaipėdos, šis 
slenkančių kopų ir spygliuočių miškų 
pusiasalis, kuriame laisvai klaidžioja vilkai 
ir briedžiai, iki šiol yra menkai pažįstamas 
užsienio turistams“, - teigia britų dienraščio 
apžvalgininkė, pasakojanti skaitytojams apie 
teveik neribotas galimybes pačiam susirasti 
„tobulą auksinio smėlio lopinėlį“, maudytis 
ramioje ir pakankamai šiltoje jūroje, 
išsinuomoti dviratį ir juo leistis į kelionę 
išilgai pakrantės.

Turistams, pavargusioms nuo ramaus 
poilsio paplūdimyje, rekomenduojama 
užsukti j Nidos gintarinių papuošalų 
parduotuves arba išbandyti lietuviškus 
šaltibarščius, paskanauti keptų ungurių arba 
silkės, užkąsti koldūnų su grietine.

Kuršių nerijai, „The Guardian“ teigimu, 
šiek tiek nusileidžia tokie rojaus kampeliai 
Europoje kaip vienas Pietų Ispanijos 
paplūdimys, Airijos pasididžiavimas 
Barleycove, ar vienas kyšulys Vakarų 
Prancūzijoje. Ne ką mažiau stebina ir 
paplūdimiai, kuriuos galima rasti Sicilijoje, 
Velse, Graikijos Lefkados saloje.
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AftA Merijai Žemkalnytei,
taip anksti ir netikėtai tnus apleidus, nuoširdžiai užjaučiame liūdesyje likusius 
tėvelius Snieguolę ir Gabrielių, brolį Gabrielių ir visus artimuosius, čia ir 
Lietuvoje.

Didžių šeima

A'uA Merijai Žemkalnytei,
veikliai jaunuolei, Melbourne Lietuvių Namų Valdybos narei ir Tautinių šokių 
grupės “Gintaro” vadovei staiga netikėtai minis, nuoširdžiai ir giliai užjaučiame 
tėvelius, brolį, gimines, draugus, Melbourne Lietuvių Namų Valdybų ir 
Melbourne Bendruomenę ir kartu liūdime.

Sydnėjaus Lietuvių Klubo Valdyba

Mielai lietuvaitei,

A'frA Merijai Žemkalnytei
Melbourne staiga minis, giliai užjaučiame Jos tėvus Gabrį ir Snieguolę, 
brolį Kuką, senelius Gabrį ir Danų, tetą Ventą ir tetą Aliutę bei kitas gimines.

Rasa, Dalia, Algis, Jonas ir Marija Saženiai ir
Viltis, Petras ir Ilillary Kružai

AftA Merijai Žemkalnytei
staiga mirus, giliai užjaučiame jos tėvelius, senelius bei artimuosius ir kartu 
liūdime.

Birutė ir Vytautas Vaitkui

A'frA Merijai Žemkalnytei
staiga minis, kartu liūdėdami nuoširdžiai užjaučiame jos tėvelius Snieguolę ir 
Gabrielį, senelius Danutę ir Gabrielį Žemkalnius, visus gimines ir artimuosius.

Elena Jonaitienė, Arūnas, Rasa ir Eglė
Vietoj gėlių aukojame “Mūsų Pastogei” $100

In menturiam
AftA Veronika Simanavioenė

16.11.1916-11.82008

Prieš Marijos Šventę Mirties Angelas Sydnėjuje 
išsivedė Amžinybėn Veroniką Simanavičicnę-Ušinskaitę. 
Velionė gimusi Tautiškių kaime, Molėtų rajone. Augo 
dviejų brolių ir sesutės draugystėje. 1940 metais išteka už 
Andriaus Simanavičiaus, tik baigusio Puskarininkių 
Mokyklą Seredžiuje. Gavo darbą Lietuvos Policijoje. 
Apsigyvena Žeimelyje, Šiaulių apsk. Čia susilaukia šeimos. 
1941 m. gimsta dukra Aldona ir 1943 m. dukra Regina. 
Išvengę pirmos trėmimų bangos, antros raudonųjų 
okupacijos nelaukė. 1944 m. nešini mažas dukreles ant 
pečių pasitraukia į Vokiet iją ir pradeda varganą pabėgėlio 
gyvenimą. Prasidėjus emigracijai šeima pasirenka 
Australiją, tolimiausią šalį nuo raudonojo maro iš Rytų.

Šeima atplaukė j Sydnėjų ir buvo apgyvendinta šeimų stovykloje Walgrove ir vėliau 
Villawood, arčiau miesto.

Pasitaupę pinigų 1955 m. persikelia pastoviai gyventi į Cabarita priemiestį. Čia jau 
pilnai kunkuliuoja Sydnėjaus lietuvių bendruomenė. Abudu Simanavičiai giliai tikintys ir 
patrijotai lietuviai. Įsisteigus Lietuvių chorui “Daina” tėvelis Andrius, turėdamas gražų 
balsą, atsiveda ir savo dukreles į chorą, kad kartais nenueitų į “svetimą kaimą”. Pamaldos 
kas sekmadienį. Jaunas kunigas Petras Butkus savo poetiškuose pamoksluose neleidžia 
lietuviams lakstyti po svetimus kaimus. Iš Andriaus girdėjau: “Klausau, jos jau kalba 
angliškai tarp savęs, tai ir atsivedžiau į chorą, kad nepamirštų lietuviškai” Kun. Butkus, 
susipažinęs tuo laiku su Sydnėjaus jaunimu atgaivina ateitinininkus. Susirinkimai irvaišės 
vyksta Simanavičių namuose. Pažintys išsivystė į grynai lietuviškas šeimas. Kokie laimingi 
buvo tėvai, kad jų vaikai paliko su jais, kad ir ne Lietuvoje.

Keli laimės švyturėliai, ir štai karo audrų paliestus kūnus pakerta nepagydomos ligos. 
1984 m. miršta tėvelis Andrius, o 2003 m mūsiĮ bendruomenės gėlė dukra Aldona. Aldona 
mums paliko dukrą Laną su dukryte Ulyte, kuri stojo į mamos pramintas pėdas mūsų 
bendruomenės gyvenime. Nerasdami žodžių skundžiamės Dievui kodėl iš mūsų taip anksti 
atėmėte mums reikalingus žmones.

Velionė Veronika, pajutus skausmus, buvo paguldyta į Westmead ligoninę ir rugpjūčio 
11 d. ten užmerkė išvargusias akis šiam pasauliui. Likusi dukra Regina su dukrele Loretta 
pasirūpino mamos laidotuvėmis. Gedulingas Mišias už velionę atlaikė buvęs Lidcombe 
klebonas Fr. John Alt. Anūkė Loretta angliškai ir gražiai lietuviškai perskaitė nekrologą. 
Liūdintiems Veronikos šeimos artimiesiems kapuose užuojautą ateitininkų vardu pareiškė 
Antanas Kramilius. Šeimos vardu anūkė Loretta padėkojo atsilankiusiems į senelės 
laidotuves irpakvietė j šermenų pietus Lietuvių klube Bankstowne.

Tau, Brangi Veronika, po žemiškų audrų, lai šlama eukaliptų lapai svetingoje 
Australijoje vietoj Molėtų ąžuolų. Ilsėkis ramybėje Amžinybės pasaulyje.

Antanas Kraniilius

Aft A Petronėlei Stankūnienei
mirus, visiems jos artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Gold Coast lietuviui

Aft A Petronėlei Stankūnienei
mirus, sūnų Vaidą ir dukterį Virginiją su šeimomis giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Stasė Sagalienė, Evaldas ir Dalius

AftA Veronikai 
Simanavioenei

mirus, reiškiame gilią užuojautą dukrai Reginai Šatkauskienei ir anūkėms 
Loretai ir Lanai su šeimomis.

Kapočių šeima

Mirus buvusiam Canberros L.K.V.S. “Ramovė” skyriaus nariui

AftA Stasiui Ratui,
užjaučiame sūnus Vytautą, Algirdą.j ų šeimas, seserį Mariją, dukterėčią 
Ramoną Zakarevičienę ir jo kitas gimines bei artimuosius.

Canberros “Ramovė” skyriaus ramovėnai

ADELAIDĖ - DĖMEJIO!
Adelaidės Lietuvių Namų šeimininkei Reginai išvykus į Lietuvą, rugsėjo mėnesį 

pietus virs organizacijos ir virtuvė dirbs įprastu laiku.
Kas virs ir koks bus meniu, bus pranešta kiekvieną šeštadienį per radijo 

valandėlę.
Lietuvių Namų šeimininkė

PRANEŠIMAS
Šių metų rugsėjo mėn. 7-tą (sekmadienį), Lietuvių Namuose, 1Ū0 vai. p.p., 

ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba atšvęs
PADĖKOS DIENĄ.

Maloniai kviečiame ir laukiame visų tautiečių atsilankymo. Vaišės - 
suneštinės, kava ir arbata bus parūpintos vietoje. Gėrimai-bare. Stalus prašome 
užsisakyti iš anksto pas Reginą 0410 533 904 arba Lietuvių Namų virtuvėje.

Ateikit, pajuokausim ir linksmai atšvęsime šią dieną.
Labai prašome tautiečių susimokė ti solidarumo $5 mokestį.

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

"Mūsų Pastogė” is a proud 
supporter of Crime Stoppers.

“Mūsų Pastogė" remia Crime
Stoppers.

“Musų Pastogės” skaitytojų dėmesiui
Mieliems “Mūsų Pastogės” skaitytojams ir korespondentams pranešu, kad nuo 

rugpjūčio 12 <1. iki rugsėjo24 d. būsiu Lietuvoje. Tiio metu Redakcijoje mane pavaduoja 
Dovilė Zduobienė, kuri jau mane pavadavo 2004 ir 2006 metais.

Dėl straipsnių, užuojautų ar skelbimų kreipkitės į Dovilę, skambindami vakarais 
j namus tek: (02) 9980 9004, c-mail: adzduoba@bigpond.cotn Redakcijos 
patalpose Dovilė dirbs šeštadieniais, tek: (02) 9782 0080.

Dalia Doniela, “M.P.” redaktorė
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Adelaidės Lietuvių Sąjungos Ine. narių 
visuotinis metinis susirinkimas

2008 rugpjūčio 30 <1., šeštadienį, 1.30 vai. p.p. Lietuvių Namuose yra šaukiamas 
Adelaidės Lietuvių Sąjungos Ine. narių visuotinis susirinkimas.

Dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo sudarymas
3. Balsų Skaičiavimo Komisi jos rinkimas
4. Praeito susirinkimo protokolo skaity
mas
5. ALS-gos Valdybos apyskaitiniai prane
šimai
6. Kontrolės Komisijos pranešimas
7. Pasisakymai dėl pranešimų
8. ALS-gos veiklos ir balanso tvirtinimas
9. ALS-gos Valdybos rinkimas (žr.pastabą)
10. Kontrolės Komisijos rinkimas
11. Sąmatos 2008 - 2009 m. priėmimas
12. Sumanymai ir pasiūlymai
13. Valdybos rinkimo rezultatas
14. Susirinkimo uždarymas

Tautos himnas.

Pastaba: ALS-gos Valdybos rinkimas.
Valdyba renkama dviems metams. Bus 

renkama pusė Valdybos narių, t.y. j 
sekančias pozieijas: 2 - as vicepirmininkas, 
1 - as sekretorius, 1 - as iždininkas, turto 
globėjas, baro vedėjas.

Kandidatai į Valdybą siūlomi 
metiniame Sąjungos narių susirinkime. Jei 
siūlomas kandidatas susirinkime 
nedalyvauja, jį pasiūlęs turi pateikti siūlomo 
kandidato raštišką sutikimą būti renkamu. 
Kiekvienas narys gali būti įgaliotas vieno 
susirinkime nedalyvaujančio nario bal
suoti už jį.

Maloniai kviečiame visus Adelaidės 
Lietuvių Sąjungos narius susirinkime 
dalyvauti.

Adelaidės Liet. S-gos Ine. Valdyba

Kviečiami vaikai
į 2008 rugsėjo 22-27 organizuojamą 

Melbaurno lietuvių mokyklas 
stovyklą

Norite, kad Jūsų vaikas turiningai ir įdomiai praleistų laiką, įgytų ir tobulintų 
lietuvių kalbos įgūdžius, susirastų naujų draugų?!

Tuomet geriausias pasirinkimas -STOVYKLA! Stovykloje vaikai susipažins su 
mokytoja, atvykusia iš Lietuvos. Programoje kūrybinės užduotys, žaidimai, 
jnscenizacijos, konkursai, darbeliai, kulinarija, ekskursija.

Savaitės pabaigoje rengiama stovyklėlės uždarymo ŠVENTE!
Į stovyklą kviečiami 3-16 metų vaikai, nežiūrint jų lietuvių kalbos mokėjimo 

lygio. Programa bus pritaikyta skirtingo amžiaus vaikams.

KVIEČIAME VISUS!

Reikia daugiau informacijos? Pilną stovyklos programą ir registravimosi anketą 
rasite tinklalapyje http://www.cstralcgics.biz/lilho/

Skambinkite A. Tučiūtei ir registruokitės telefonu: 0411 345 636, arba teiraukitės 
e-paštu litconmelb@bigpond.com

Daugiau egzempliorių?
Skaitytojai, kuriems reikia kai kurių “MP” numerių papildomų egzempliorių, juos 

gali gauti pranešant įprastiniu adresu: “Mūsų Pastogė”, PO. Box 550, Bankstown NSW 
1885, ir nurodant tikslų savo adresą.

Atsižvelgiant į siuntimo išlaidas, ekonomiškiausia užsakyti šitaip: 3 egz. - $5, 6 
egz. -$10, ir t.t. “MP” Administracija

Kviečia Sydnėjaus Savaitgalio mokyklėlė
Pagausėjus mokinių skaičiui, kviečiami mokytojai - pagalbininkai, kurie 

galėtų dirbti su skirtingo amžiaus ir lietuvių kalbos žinojimo grupėmis.
Dėl smulkesnės informacijos prašome skambinti mokytojai Jadvygai 

Dambrauskienei tel.: (mob.) 04 03 287495 arba (n.) 9709 3314, arba atvykti į 
šeštadienio pamokas. Jadvyga Dambrauskienė
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TALKA - SYDNEY
16-20 Meredith St., Bankstown, Sydnėjaus lietuvių Klube “Dainava”.

Darbo valandos: sekmadieniais, nuo 12 vai. ryto iki 14.30 vai. po pietų.
Elė Kains, Ph: (02) 9782 0082.

RO. Box 550, Bankstown, NSW 1885.

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

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

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

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16-20 Meredith Street, Bankstown

Tel.: (02) 9708 1414 E-mail: contactus@litliuanianclub.org.au 
www.litliuaniauclub.org.au

Klubo darbo valandos:
Pirmadieniais ir antradieniais - Klubas uždarytas.
Trečiadieniais - sekmadieniais Klubas dirba nuo 12 vai. dienos.

Restoranas dirba:
trečiadieniais — šeštadieniais: 

pietūs 12 vai. dienos - 2.30 vai. p.p.
vakarienė 5.30 vai. p.p. - 8.30 vai. p.p.

sekmadieniais:
12 vai. dienos - 6 vai. p.p.

Skambinkite: Algiui tek: 0417 674 599; Gary tek: 0400 401 703;
Alvydai tek: 0422 655 902.

Linksma valandėlė
5 vai. p.p. - 7 vai. p.p. - trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį.
Užeikite pasisvečiuoti Klubo jaukiame bare.

Kortų žaidimas “Teksaso Pokeris" vyksta ketvirtadieniais, <
7 vai. p.p. Galite laimėti piniginius prizus.

Biliardo varžybos Klube vyksta ketvirtadieniais nuo 7 vai. p.p.
Kreipkitės j Petrą Buroką mob. tek: 0424 725106.
Laukiame gausaus dalyvių būrio.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Printed by: Spotpress Pty Ltd., 22 - 24 Lilian Fowler Place, Marrickville, NSW 2204.
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