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Australijos “Aušros" tunto skautai 
stovyklauja Lietuvoje

Lech VValęsa apdovanotas
(ELTA) Už nuopelnus Lietuvos valstybei ir jos užsienio politikai Lietuvos užsienio 

reikalų ministerijos garbės ženklu “Lietuvos tūkstantmečio žvaigždė” apdovanotas buvęs 
Lenkijos Prezidentas, “Solidarumo” judėjimo įkūrėjas. Nobelio premijos laureatas Lech 
Walęsa. Apdovanojimą Lietuvos ambasadoje Varšuvoje jamjteikė Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Petras Vaitiekūnas. “Prezidento Lech Valesa vardą turime įrašyti greta tokių 
mūsų abiejų tautų istorijai svarbių ir iškilių vardų kaip Vytautas Didysis, Jogaila, Adomas 
Mickevičius, Tadas Kosciuška, Solidarumas ir Sąjūdis”, - sakė ministras.

Vytautas
Daniela Lietuvos įvykių apžvalga

V. Putin ir D. Medvedev džiaugiasi ES sprendimu

NATO ir Baltijos 
gynyba

Spauda buvo 
pranešusi, kad, 
la akydamas is 
Estijoje, NATO 
jungtinių pajėgų 
vadas generolas 
Egon Ramms 
pareiškęs, kad 
NATO turi Balti

jos valstybių gynybos planą ir kad karinio 
konflikto atveju Aljansas gins Estiją pagal iš 
anksto parengtą planą.

Vėliau, atvykęs į Lietuvą, generolas 
Ramins tokias žinias paneigė ir Vilniuje 
surengtoje spaudos konferencijoje teigė, kad 
gynybos planai pirmiausiai yra politinio 
lygmens. „Lankydamasis Estijoje nekalbėjau 
apie tai“,sakė generolas. Jis pridūrė, kad „šiuo 
metu tai nėra bent jau viešajai erdvei skirtas 
klausimas”.

Pasak gcn. Ramms, Baltijos gynybos 
stiprinimas susijęs su politiniais sprendimais, 
o po rusų ir gnizinų konflikto iškilęs valstybių 
saugumo klausimas esą turi būti 
sprendžiamas „politiniu lygmeniu“.

Tačiau jis taip pat atkreipė dėmesį, kad 
Vokietijos kanclerė Angela Merkei, 
viešėdama Estijoje, kalbėjo apie penktąjį 
NATO sutarties straipsnį, kuris numato 
bendrą bloko valstybių atsaką, jei būtų 
atakuota kuri nors narė.

Už ką balsuotų ?
(ELTA) Pagal apklausą, jei “lytoj” vyktų 

Seimo rinkimai, daugiausiai palankumo savo 
kandidatams sulauktų septynios Lietuvos 
politinės partijos. Gausiausiai į vietas 
parlamente pretenduotų Socialdemokratų 
partija ir Tėvynės sąjunga-Lietuvos 

krikščionys demokratai. Jas paremtų daugiau 
nei po dešimtadalį rinkimų teisę turinčių 
I .ietuvos piliečių.

Rolando Pakso partija “Tvarka ir 
teisingumas” sulauktų šiek tiek mažiau 
(beveik 10%) rinkėjų palaikymo. 
Uspaskich’o Darbo partiją pasirinkai beveik 
9% apklaustųjų. Už gegužės mėnesį 
susikūrusią “Tautos prisikėlimo partiją” 
rugpjūtį būtų balsavę 8% Lietuvos gyventojų. 
Artūro Paulausko Naująją sąjungą 
(socialliberalus) būtų parėmę 7% 
respondentų. Nepakito ir Liberali) ir centro 
sąjungos vertinimas - ją paremtų 5% rinkimų 
teisę turinčių piliečių.

Ties patekimo į Seimą riba balansuotų 
Kazimiros Prunskienės Lietuvos valstiečių 
liaudininkų sąjunga. Ją rinktųsi beveik 5% 
visų rinkėjų. Kitas partijas pasirinktų dar 
mažiau Lietuvos rinkėjų.

Ketvirtadalis - 24% - rinkėjų nebuvo 
apsisprendę, už kurią partiją balsuotų, arba 
jie buvo apsisprendę nedalyvauti Seimo 
rinkimuose.

Šeštadalis (17 %) Lietuvos gyventojų yra 
tikrai apsisprendę dalyvauti būsimuose 
Seimo rinkimuose. Didžiausia dalis (46 %)- 
nurodė, kad jie galbūt dalyvaus rinkimuose, 
bet dar nėra tvirtai apsisprendę. 29 % 
apklaustųjų neketina dalyvauti rinkimuose. 
8 % respondentų neatsakė j šįklausimą. Tarp 
tų, kurie tvirtai nusiteikę dalyvauti Seimo 
rinkimuose, didžiausia dalis - vyresni nei 50 
metų žmonės.

Kas populiariausi ?
(ELTA) Rugpjūčio mėnesį palankiausiai 

Lietuvos gyventojai vertino Europos 
Komisijos narę Dalią Grybauskaitę. Jai 
simpatizavo 75% viešosios nuomonės

Nukelta į 2 psl.

(ELTA) Rusijos prezidentas Dmitrij 
Medvedev ES sprendimą netaikyti jo šaliai 
sankcijų dėl neseniai įvykdytos invazijos į 
Gruziją pavadino realistišku. Tuo tarpu 
Rusijos ministras pirmininkas Vladimir 
Putin pasveikino Kaukazo krizei skirto 
specialaus Europos Sąjungos (ES) viršūnių 
susitikimo rezultatus, praneša agentūra AFR

Savo reakcija ES parodė „išmintį”, 
pareiškė jis televizijos stočiai NTV. “Dėkui 
Dievui, protas nugalėjo. Mes nematėme 
radikalių sprendimų ir pasiūlymų ir tai yra 
gerai”, - kalbėjo V. Putin. Jis pažymėjo, kad 
“yra pagrindas tęsti dialogą su mūsų Europos 
partneriais”. Pasak D. Medvedev, liūdna, kad 
ES, dėl krizės sušaukusi viršūnių susitikimą, 
vis dar nesuprato, kas motyvavo Rusiją siųsti 
kariuomenę į Gniziją.

ES šalių vadovai sutiko sustabdyti 
derybas dėl strateginio pakto su Rusija iki 
to laiko, kol jos kariuomenė bus išvesta iš 
Gruzijos. Interviu „Euronews“ televizijos 
kanalui D. Medvedev pasakė, kad ES 
viršūnių susitikimo rezultatas yra 
dviprasmiškas.

„Visų pirma, deja, vis dar nepasiekta 
supratimo, kas motyvavo Rusiją priimti 
sprendimą atremti Gruzijos agresiją ir 
pripažinti Pietų Osctiją bei Abchaziją kaip 
nepriklausomas valstybes“, - pasakė D. 
Medvedev. Tačiau, pridūrė jis. „nugalėjo 
racionalus, realistiškas požiūris, nors kai 
kurios šalys ir reikalavo kažkokių mitinių

Kandidatė Į Seimą užsienio lietuviams
Irena 

Degutienė - 
Tėvynės 
sąjungos- 
Lietuvos 
krikščionių 
demokratų 
(TS-LKD) 

kandidatė užsienio balsus surenkančioje 
Naujamiesčio apygardoje. Politikoje jau 
nebe naujokė, o ir Seime pastarąją kadenciją 
būtent ji atstovavo užsienio lietuvius, nes 
buvo išrinkta būtent minėtoje rinkiminėje 
apygardoje. Gimusi Šiauliuose, I.Deguticnė 
tėvų žemaičių šeimoje užaugo 
Druskininkuose. Vilniaus universitete ji 
baigė Medicinos fakultetą. Nuo 1996 metų 
yra Seimo narė.

1996 - 2000 metais trijose iš eilės 
Vyriausybėse dirbo Socialinės apsaugos ir 
darbo ministre. 1999 metais atsistatydinus 
aštuntajai ir devintajaiVyriausybėms laikinai 
ėjo Ministrės pirmininkės pareigas.

Klausia www.lieluviams.com : Išeivijai itin 
svarbus pilietybės klausimas, sukeliantis 
daugybę diskusijų. Kokia būtų jūsų pozicija 
šiuo klausimu ? Kokias matote išeitis? Kaip

“Mūsų Pastogės” skaitytojų dėmesiui
Nuo rugpjūčio 12 d. iki rugsėjo24d. skelbimai, užuojautos ir pan. priimami ne 

vėliau šeštadienio 12 vai. p.p. Dėl straipsnių, užuojautų ar skelbimų kreipkitės 
j pavduojančią redaktorę, Dovilę Zduobicne, skambindami vakarais į namus tek: 
(02) 9980 9004, e-mail: adzduoba@bigpond.com. Redakcijos patalpose Dovilė 
dirbs šeštadieniais, tek: (02) 9782 0080.

Deadline for ads - Saturdays 12 noon. 

D. Medvedev ir V. Putin

sankcijų.“
Maskva teigia, jog išsiuntė karius į Gniziją 

siekdama sustabdyto Gruzijos mėginimą 
atkurti kontrolę Pietų Osetijoje, kuri nuo jos 
atskilo dešimtojo dešimtmečio pradžioje.

ES savo viršūnių susitikime pirmadienį 
nusprendė atidėti kitą derybų dėl 
partnerystės sutarties su Rusija ratą. Kartu 
27 ES lyderiai pasmerkė Maskvos 
sprendimą pripažinti separatistinių 
Gruzijos regionų Pietų Osetijos ir 
Abchazuos nepriklausomybę.

Prieš tai Rusijos užsienio reikalų 
ministerija pareiškė apgailestavimą dėl ES 
viršūnių susitikimo sprendimo nukelti 
derybas dėl naujos partnerystės sutarties su 
Maskva. Santykiai tarp ES ir Rusijos neturi 
tapti skirtingų nuomonių “vienu ar kitu 
klausimu” Įkaitu,sakoma pareiškime.

Kartu Maskva pasidžiaugė sprendimu 
neskelbi i jai sankcijų.

derėtų elgtis, eiti įstatymo keliu, ar keisti 
Konstitucijų referendume?

“Mano požiūris šiuo klausimu buvo 
ir toliau išlieka tvirtas: teisė į dvigubą 
pilietybę privalo būti išsaugota visiems, 
to norintiems lietuviams. Mūsų pernelyg 
mažai, kad taip lengva ranka atsiribotume 
nuo savo žmonių. Lietuvos Respublikos 
pilietybė negali būti savavališkai 
atimama, jos galima netekti tik savo 
laisva valia. Todėl kiekvienas lietuvis, 
kuris savo laisva valia nėra atsisakęs 
Lietuvos Respublikos pilietybės, turi būti 
pripažįstamas esąs Lietuvos Respublikos 
pilietis. Turime daryti viską, kad mūsų 
tautiečiai, gyvenantys svetur, jaustųsi 
reikalingi Lietuvai, turime parodyti, kad 
jie čia yra laukiami. Už šio savo 
įsitikinimo įgyvendinimą kovosiu ir 
toliau. Kol kas Seime pavyko pasiekti, 
kad bent jau kiekvieną dieną skirtinguose 
pasaulio kampeliuose gimstantys mažieji 
lietuviukai išsaugotų teisę į dvigubą 
pilietybę. Tikiu, kad galų gale pilietybės 
klausimas bus išspręstas iki galo ir tai bus 
padaryta išmintingai, nenusigręžiant nė 
nuo vieno mūsų tautiečio užsienyje.”
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♦ Tropinis cik
lonas Gustav 
nusiaubė Haiti, 
Domininkonų 
respubliką, 
Jamaiką ir vaka
rinę Kubą, už
mušdamas 81 
žmogų. Rugsėjo 1 
d. ciklonas pa

siekė JAV pakrantę. Beveik du milijonai 
žmonių buvo evakuoti iš New Orleans ir 
apylinkių, bijant kad nepasikartotų ciklono 
Katrinos istorija, 2005 metais pralaužus N. 
Orleans saugančius pylimus. ŠĮ kartų 
pylimai atsilaikė.

♦ Rugpjūčio 30 d. Kinijos Sichuan ir 
Yunnan provincijas sukrėtė stiprus žemės 
drebėjimas. Sugriauti 258000 namų, 
užmušti bent 32 žmonės.

♦ Tailande tęsiasi masinės demon
stracijos, reikalaujant min. pirmininko 
Samak atsistatydinimo. Jis kaltinamas 
korupcija ir bičiulyste su nuverstu min. 
pirmininku Thaksin . Rugsėjo 2 d. per 
susidūrimus tarp Samak šalininkų ir jo 
priešininkų Bangkoke sužeista daug 
žmonių, bent vienas žmogus užmuštas. 
Kariuomenės vadovybė atsisako kištis j 
konfliktą. Nuo rugpjūčio 29 d. Phuket saloje 
keletą dienų apie 15 000 turistų buvo atskirti 
nuo pasaulio, protesto minioms užblokavus 
aerouostą.

♦ Rugsėjo 1 d. Briuselyje Europos Sąjun
gos viršūnių konferencija pasmerkė Rusijos 
veiksmus Gruzijoje ir atsišaukė j visas 
pasaulio valstybes nesekti Rusijos pavyz
džiu, pripažįstant Gruzijai priklausančių 
Abchazuos ir Pietų Osetijos nepriklau
somybę. Užšaldyti strateginiai E.S. pasita
rimai su Rusija, kol ji neatitrauks savo 
kariuomenės iš konflikto metu užimtų sričių.

♦ Rugsėjo 1 d. Australijos vyriausyybė moteris šiose pareigose.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
apklausos dalyvių. Visuomenės lyderių 
populiarumo rikiuotėje antras - Prezidentas 
VAdamkus, pelnęs 69%palankių vertinimų.

Daugiau nei pusė ar daugiau Lietuvos 
gyventojų pasitikėjo socialinės apsaugos ir 
darbo ministre Vilija Blinkevičiūtc, skirdami 
jai 62% palankių atsiliepimų. Seimo 
Pirmininku Česlovu Juršėnu-51%ir buvusiu 
Policijos generaliniu komisaru Vytautu 
Grigaravičiumi - 50%.

Tačiau partijų lyderiams teko daugiau 
nepalankumo nei palankumo taškų. Kitų 
visuomenės lyderių vertinimai pakito nedaug

Zarasai Lietuvos kultūros sostinė
Pirmąjį rugsėjo savaitgalį Zarasai - 

“Lietuvos kultūros sostinė 2008”visą Lietuvą 
kviečia kartu švęsti šio garbingo titulo 
suteikimą miestui. Rugsėjo 5-7 dienomis 
Zaraso ežero saloje bus įgyvendintas 
projektas “Kultūra kaip gyvas vanduo’’, kuris 
pavasarį konkurse dėl Lietuvos kultūros 
sostinės 2008vardo nurungė net 57 projektus 
iš 39 Lietuvos miestų ir miestelių.

Zaraso ežero saloje prisistatys net 40 
kultūrinių projektų iš visos Lietuvos - nuo 
regioninės iki nacionalinės reikšmės. Zarasai 
svečius žada pasitikti su 2,000 atlikėjų, kurie 
neleis Zarasams miegoti tris dienas ir tris 
naktis. Vyks pirmoji Lietuvoje kultūrinė 
mugė, bus demonstruojamos madų kolekcijos 
ant vandens, nustebins teatralizuotas valčių 
paradas, pakrantėse įsikurs meno galerijos, 
skambės gyvo garso koncertai

Portugalijoje įsteigta LB
Portugalijoje gyvenantys lietuviaisusibūrė 

įBendruomenę. Steigiamajame susirinkime 
Valdybos pirmininke išrinkta teisininkė I nga 
Kilikevičienė. Naujoji Bendruomenė jau 
įregistruota Teisingumo ministerijoje. 
Mūsų Pastogė Nr. 36, 2008.09,10, psl, 2

įspėjo Rusiją, kad įvykiai Gruzijoje gali 
pakenkti Australijos planams parduoti 
Rusijai bilijonų dolerių vertės urano 
iškasenų. Australija pasirašė pardavimo 
sutartį 2007 metų rugsėjo mėnesį, bet ši 
sutartis dar nėra ratifikuota. Keliamos 
abejonės, ar Rusija tikrai panaudos įsigytą 
uraną tik taikiems tiklams, kaip numatyta 
sutartyje.

♦ Rugsėjo 1 d. Minesotos valstijoje 
(Minneapolis ir St. Paul miestuose) prasidėjo 
respublikonų partijos suvažiavimas. 
Oficialiai patvirtintas senatorius John 
McCain partijos kandidatu JAV prezidento 
rinkimuose. Viceprezidento pareigoms 
numatyta Alaskos gubernatorė Sarah Palin. 
44 metų amžiaus 5 vaikų motina.

♦ Rugsėjo 1 d. Japonijos min. 
pirmininkas atsistatydino iš savo pareigų. 
Jis pasitrauks, kai tik jo partija parinks jo 
įpėdinį. Jis pareiškė, kad pasitraukia dėl 
aštrių nesutikimų su opozicija, kuri 
blokuoja aukštuosiuose parlamento 
rūmuose jo svarbius įstatymų projektus.

♦ Rugsėjo 2 d. Afganistano Oruzgan 
provincijoje Taliban sukilėliai iš pasalų 
užpuolė australų dalinį, vartodami 
šaunamus ginklus ir raketines granatas. 
Sužeisti 9 australų kariai, vienas iš jų labai 
sunkiai. Australai gindamiesi nukovė 
keletą Taliban užpuolikų.

♦ Ukrainos prezidento Viktor Juščenko 
partijai pasitraukus iš ministrės 
pirmininkės Julijos Timošenko 
vadovaujamos koalicijos, rugsėjo 2 d. 
Ukrainos parlamentas priėmė įstatymą, 
smarkiai apkarpantį prezidento galias.

♦ Rugsėjo 3 d. Australijos general 
gubernatorius Michael Jeffery užbaigė savo 
5 metų kadenciją. Rugsėjo 5 d. pareigose 
prisaikdinta naujoji Australijos 
generalgubcrnatorė Quentin Bryce, pirmoji

Neoficialiais duomenimis, Portugalijoje 
nuolat gyvena apie 400 lietuvių. Jie dirba 
paslaugų sferoje, pramonėje, žemės ūkyje.Tarp 
Portugalijoje gyvenančių lietuvių taip pat yra 
teisininkų, mokslininkų ir savo verslą 
įkūrusių verslininkų.

Bendruomenės Valdyba planuoja suburti 
kuo daugiau Portugalijoje gyvenančių 
lietuvių, išsiaiškinti jų poreikius siekiant 
išlaikyti glaudžius ryšius su Lietuva ir 
palaikyti tautinį tapatumą. Įsteigti 
Bendruomenę ir ją įregistruoti padėjo 
Lietuvos ambasada Portugalijoje.

Lietuvos diplomatijos parodos
Oficialioji diplomatų veikla, tarpvalsty

binės sutartys, nuotraukos iš kredencialų 
įteikimo ceremonijų, oficialių pareigūnų 
susitikimų, valstybinių švenčių bus 
atspindėta istorinėje Prezidentūroje Kaune 
atidaromoje parodoje “Baltosios pirštinės: 
oficialioji ir neoficialioji diplomatija Kaune 
1918-1940 m”.

Rugsėjo 5 d. sukanka 110 metų, kai gimė 
Lietuvos diplomatijos šefu tituluojamas Stasys 
Lozoraitis. Taip pat šiemet sukanka 90 metų 
nuo 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepri
klausomybės Akto paskelbimo. Sukaktį 
švenčia ir Lietuvos užsienio reikalų minis
terija, įkurta 1918 m. lapkričio 11d. Šiaproga 
lapkričio mėn. Užsienio reikalų ministerijoje 
bus rengiama Lietuvos diplomatijos istorijos 
paroda, kurioje bus eksponuojama istorinė 
medžiaga, susijusi su Lietuvos diplomatijos 
ištakomis, diplomatinėmis pastangomis 
atkuriant valstybingumą XIX a., Lietuvos 
diplomatija tarpukario ir naujausių laikų 
laikotarpiu. □
Rengiant apžvalgą naudotasi lietuves spau
da, EITA,BNS,LGITICir “Bernardinai”.

Artėjančių Seimo rinkimų Lietuvoje 
rezultatas bus panaši į dabartinę, nestabilią 
ir ideologiškai skirtingą koaliciją, kuri 
nesugebės nei kovoti su ekonomikos 
sulėtėjimu, nei įgyvendinti reformų, 
prognozuoja tarptautinė reitingų agentūra 
„Standard&Poors“ savo naujausioje 
Lietuvos apžvalgoje.

„Nuo pat nepriklausomybės atkūrimo 
90-ųjų pradžioje Lietuvos politinė sistema 
buvo nuolatinėje sumaištyje. Politinės 
partijos steigiasi, skaidosi ir jungiasi 
neįtikėtinu dažnumu. Nuolatinė šio proceso 
ašis visą laiką buvo asmenybėmis paremta 
politika. Partijų sėkmė glaudžiai susijusi su 
jų lyderių sėkme“, - nurodo „Standard & 
Poors“ analitikai.

Jie taip pat nurodo, kad nepaisant 
politinės sistemos fragmentacijos, esama 
bendro sutarimo dėl ES politikos ir euro 
įvedimo, nes ideologiniai skirtumai tarp 
oponentų yra labai maži.

Tačiau politinis susiskaldymas labai 
prisidėjo prie to, kad dabartinei Vyriausybei 
nepavyko įgyvendinti reikiamų priemonių 
pristabdyti išaugusį vartojimą ir sumažinti 
infliaciją.

„Po spalio mėnesį įvyksiančių 
visuotinių rinkimų tikriausiai vėl bus

Lietuvos padėtis geresnė 
nei kaimynų

(DELFI) SEB banko prezidento 
patarėjas Gitanas Nausėda teigia, kad 
Lietuvos ekonomikos padėtis, lyginant su 
kaimynais, yra geresnė, tačiau ant laurų 
nereikėtų užmigti. Sėkmę pasaulinės krizės 
akivaizdoje užtikrintų kova su infliacija ir 
šalies ūkio konkurencingumo padidinimas.

„Mūsų ūkis neturi ypatingų skiepų prieš 
nuosmukį, tačiau Lietuvos privalumas, 
palyginti su kitomis Baltijos valstybėmis - 
geresnė ūkio šakinė ir eksporto 
divcrsifikacija“, - sakė SEB banko 
prezidento patarėjas Gitanas Nausėda. 
Tačiau analitikas pastebi, kad nesiėmus 
priemonių infliacijai sumažinti ir 
konkurencingumui padidinti, 
makroekonominė padėtis visame Baltijos 
regione gali labai supanašėti.

Baltijos šalių ekonomikos perspektyvos 
šiuo metu yra gana margos. SEB ekspertų 
vertinimu, Latvijos BVP šiemet beveik 
nepasikeis (0.3 proc.), o 2009 m. išaugs 1.5 
proc., 2010 m.-4 proc. Estijos ekonomikos 
šiais metais laukia 2 proc. sumažėjimas, tuo 
tarpu per artimiausius dvejus metus plėtra 
bus analogiška kaip ir Latvijos. Bent iki 
2010 m. šviesiausias ūkio raidos scenarijus 
rašomas Lietuvos ekonomikai - 2008 m. 
BVP padidės 5.5 proc., 2009 m. -4 proc. ir 
2010 m. -3 procentais.

Pasaulio galingiausia 
moteris

Sydney Morning Herald praneša, kad jau 
treti metai kaip Vokietijos Kanclerė Angela 
Merkei tampa Forbes žurnalo prestižinio 
galingiausių pasaulio moterų sąrašo pirmoje 
vietoje. Kancclerė pralenkė JAV Valstybės 
Sekretorę Condoleezza Rice, kuri nuo 
ketvirtos vietos šias metais užėmė tik 
septintą. O Hillary Clinton, buvusi JAV 
Prezidento žmona ir konkurentė šių metų 
Prezidento rinkimuose užėmė 28tą vietą— 
trimis vietomis žemiau negu praeitais 
metais.

Antrą vietą užėmė mažaižinoma Sheila 
Blair, vadovė JAV įstaigos Federal Deposit 
Insurance Corporation (FDIC); trečią vietą 
irgi nežinoma Indra Nooyi vadovė JAV 
PepsiCo kompanijos. 

sudaryta panaši trapi koalicija“, - 
prognozuoja „Standard&Poors“ ekspertai.

Jų nuomone, siekiant išvengti šios 
trapios koalicijos griūties, mažai tikėtina, 
kad dabartinė ar naujai sudaryta vyriausybė 
vykdytų aktyvias makroekonominės 
politikos priemones, kurios spręstų 
dabartines ekonomikos problemas, 
nekalbant jau apie naujas struktūrines 
reformas, kurios didintų produktyvumą ir 
konkurencingumą.

„Be to, vyriausybė jau ėmėsi 
populistinių veiksmų spalio mėnesį 
vyksiančių rinkimų išvakarėse, pavyzdžiui, 
minimalios algos indeksavimo atgaline data, 
kas mūsų nuomone, dar labiau padidins 
fiskalinį deficitą“, - teigia reitingų agentūros 
ekspertai.

Jie taip pat atkreipia dėmesį į 
nemažėjančią korupcijos problemą 
Lietuvoje, kaip pavyzdį nurodydami su 
Darbo partijos finansavimu susijusį 
skandalą.

„Standard & Poor's“, pernai pavasarį 
Lietuvos kredito reitingo perspektyvą 
pakeitusi iš stabilios į neigiamą, šių metų 
liepą paliko tuos pačius skolinimosi 
reitingus, tačiau perspėjo, kad „kieto 
nusileidimo“ rizika I Jetuvoje vis dar reali.

Rusijos užsienio 
politikos principai

Rusijos prezidentas Dmitrijus 
Medvedevas paskelbė “penkis principus”, 
kuriais bus grindžiama Rusijos užsienio 
politika.

Tą dieną, kai Briuselyje Europos 
Sąjungos vadovai susirinko į skubų 
susitikimą, kad nuspręstų ką daryti su 
tarptautinės teisės nepaisančia ir agresyviai 
besielgiančia Rusija, jos prezidentas 
Dmitrijus Medvedevas Sočyje paskelbė 
naujus Rusijos užsienio politikos principus.

“Pirmiausia. Rusija pripažįsta 
pamatinių tarptautinės teisės principų, 
kuriais apibrėžiami civilizuotų valstybių 
santykiai, viršenybę. Antra, pasaulis turi būti 
daugiapolis. Vienapoliškumas yra 
nepriimtinas. Trečia, Rusija nenori 
konfrontacijos su jokia šalimi. Ketvirta, 
Rusija gins savo verslininkų interesus 
užsienyje. Penkta, Rusija, kaip ir kitos 
pasaulio šalys, turi regionų, kuriuose esama 
privilegijuotų interesų”, - taip tnimpai 
galima nusakyti naująją Rusijos užsienio 
politiką. Taip Rusija leido suprasti, kad ji ir 
toliau tęs tokią pačią politiką, kokią pradėjo 
įsibraudama į Gruzijos teritoriją, o paskui 
pripažindama nuo jos atplėštos Pietų 
Osetijos ir Abchazuos nepriklausomybę. 
“Visiems turi būti aišku, kad visi, kurie 
vykdys agresiją, sulauks atsako”, - pareiškė 
prezidentas. D.Medvedevas nurodė, kad 
Rusija “negali sutikti su tokia pasaulio 
tvarka, kai visus sprendimus priima viena 
šalis, kad ir tokia rimta kaip JAV”. “Toks 
pasaulis yra nepatvarus ir kelia konfliktų 
grėsmę”, - patikslino jis. Taip pat 
D.Medvedevas aiškino, kad “Rusija 
neketina izoliuotis. Kiek tik bus įmanoma, 
plėtos draugiškus santykius su Europa, JAV 
ir kitomis šalimis. Tačiau užsienio politikos 
prioritetu jis nurodė Rusijos piliečių, “kad 
ir kur jie būtų”, gynimą, pridurdamas, kad 
jis kalba ne vien apie kaimynines valstybes. 
“Jos gali rinktis”, - taip D.Medvedevas 
pasakė apie valstybes, kurios gali suabejoti, 
ar verta su Rusija plėtoti diplomatinius 
santykius.

O kad dėl Rusijos ketinimų nekiltų 
abejonių, rugsėjo 1 d. “Gazprom” pranešė, 
kad vienai dienai nutraukia dujų tiekimą į 
Europą, nes uždaro planiniam remontui 
dujotiekį “Jamalas-Europa”.
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Dėmesio - ALB Sydnėjaus 
Apylinkės nariams

Sekmadienį, 2008 metų spalio 12 dieną, 
2:30 vai. šaukiamas Sydnėjaus Apylinkės 
metinis susirinkimas Lietuvių Klubo 
patalpose, 16 - 20 Meredith Street, 
Bankstown. Dienotvarkėje numatyta:

1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo kvietimas
3. Praėjusio metinio susirinkimo 

protokolo skaitymas
4. Pranešimai:
a) Apylinkės Valdybos pirmininkės,
b) Iždininko,
c) Kontrolės komisijos,
d) SLIC’o
e) Savaitgalio mokyklos
f) ALI) Ruošos komiteto
5. Diskusijos ir pranešimų priėmimai
6. Mandatų komisijos rinkimai
7. Naujos Apylinkės Valdybos rinkimai 

(žiūr. atskirus pranešimus)
8. Atstovų (5) j Krašto Tarybų rinkimai
9. Mandatų komisijos pranešimas 

(Apylinkės Valdybos rinkimų rezultatai)
10. Klausimai ir sumanymai
11. Susirinkimo uždarymas
Svarbu - Pakartotinai pranešama:
a) Apylinkės finansiniai metai yra nuo 

spalio 1 dienos iki kitų metų rugsėjo 30 d..
b) remiantis ALB Statutu tiek siūlytojai, 

tiek siūlomieji ir balsuotojai turi būti 
finansiniai Bendruomenės nariai

c) Solidarumo (nario) mokestis bus 
renkamas prieš susirinkimą nuo 13 vai. taip 
pat rugsėjo 14,21 ir 28 dienomis, beispalio5 
dieną nuo 13 iki 15 vai. Klubo patalpose - 
kreiptis į Valdybos iždininką T. J. Rotcą.

d) Siūlymo (nominacijos) į Apylinkės 
Valdybą ir Krašto Tarybą formos jau dabar 
gaunamos iš iždininko (TJ. Rotco) - infor
macija suteikiama skambinant tcL 97281046 
arba mob. 0432354878.(Raštu: 69 Belmore 
St., Fairfield East, NSW 2165).

Visuomenė kviečiama gausiai dalyvauti 
Apylinkės svarbiuose Bendruomenės 
sprendimuose.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Iš Redakcijos pašto_______________
Gerb. Redaktore,
Rugpjūčio 10 d. įvyko Sydnėjaus Apylinkės specialus informacinis susirinkimas, kurio 

metu buvo kalbėta ir apie tai, kad netrukus mūsų Apylinkei reikės rinkti atstovus į šių 
metų pabaigoje vyksiantį AL,B Krašto Tarybos suvažiavimą. Be to, dabar jau ateis eilė 
Sydnėjui sudaryti AI .B Krašto Valdybą. Kadangi šios temos yra aktualios, per susirinkimą 
minčių ir diskusijų netrūko. Bet kartu buvo matyti, kad ne visiems aiški “formalioji” 
rinkimų pusė. Pavyzdžiui, kaip ir iki kada Apylinkėje galima siūlyti kandidatus į ALB 
Krašto Tarybą? O per ALB Krašto Tarybos suvažiavimą, kai renkama naujoji Krašto 
Valdyba, kaip ir kada yra siūlomi kandidatai j Krašto Valdybą?

Tarpusavyje ir su kitais pasikalbėjusios ir neturėdamos ALB Statuto, sumanėme kreiptis 
į “Mūsų Pastogę” su pasiūlymu, kad Redakcija rastų asmenį, kuris paprastais žodžiais 
paaiškintų aukščiau minėtų rinkimų tvarką.

Iš anksto dėkojame, Dvi sydnėjiškės

“M.11” Redakcija atsako: rinkimų tvarką trumpai paaiškina dr. Vytautas Doniela.
Pagal Australijos I .ietuvių Bendruomenės (Al .B) Statutą, “vyriausias ALB reikalų 

tvarkytojas ir jos valios reiškėjas yra Krašto Taryba”. Jiyra renkama dvejų metų kadencijai 
ir ją sudaro dvi atstovų gnipės:

(a) Į Krašto 'Ihrybą įeina Apylinkėse išrinkti atstovai. Pagal dabartinės Krašto Valdybos 
nutarimą, šiemet Sydnėjaus Apylinkė išrenka 5 atstovus. Kaip skelbta, jie bus renkami per 
Apylinkės susirinkimą spalio 12 dieną. Bendrai, kandidatas/ė i Krašto Tarybą turi būti 
susimokėjęs nario mokestį ir gali siūlytis ar būti siūlomas Iš anksto ar per susirinkimą. 
Kandidalo/ės susirinkimo metu nesant, siūlytojas turi pateikti jo/jos sutikimą.

(b) Be to,į Krašto Tarybąex officio įeina ALB Garbės nariai, Krašto Valdybos nariai ir 
atstovai į Pasaulio Lietuvių Bendniomcnės Seimą. Taip pat pirmininkai arba pavaduoja! 
junginių, kuriuos nurodo Statutas. Tai: ALB Garbės Teismas, Krašto Kontrolės Komisija, 
Australijos Lietuvių Fondas, LB Spaudos Sąjunga. ALB Archyvas, ALFAS. Į Krašto Tarybą 
taip pat įeina Apylinkių Valdybų pirmininkai arba jų pavaduotojai bei Seniūnijų seniūnai. 
Reikia pabrėžti, kad rinkimų metu nėra reikalo siūlyti kandidatais tuos asmenis, kurie į 
Krašto Tarybąjau įeina exofficio.

Krašto Valdyba yra renkama ALB Krašto Thrybos suvažiavimo metu. Ji yra renkama 
2 metų kadencijai iš 5 narių. Papildomai į Krašto Valdybą įeina Australijos Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos pirmininkas/ė arba jo atslovas/ė ir, reikalui esant, vienas Krašto Valdybos 
kooptuotas asmuo. Kandidatai (šiuo atveju iš Sydnėjaus Apylinkės) į Krašto Valdybą 
siūlosi arba yra siūlomi suvažiavime rinkimų metu.Kandidato/ės tuo metu nesant, siūlytojas 
turi pateikti jo/jos sutikimą.

Pasaulio Jaunimo Dienų 2008
Paramos komiteto (Sydney) 

Iždininko pranešimas
Šiuo pateikiu PJD Paramos komiteto 

(Sydney) finansinę ataskaitą, pasibaigus 
Pasaulio Jaunimo Dienoms 2008 m.

Sąskaita Nr. 7124-03, pavadinta 
Australian I .ithuanian Community - Sydney 
WYC, buvo atidaryta Lietuvių 
Kooperacinės Kredito D - jos “Talka” 
Sydney skyriuje 2007 m. balandžio 21 d. su 
tikslu paremti į šį renginį atvykstantį 
jaunimą iš Lietuvos ir uždaryta 2008 m. 
liepos 27 dieną.

Per tą laikotarpį buvo surinkta/išleista 
sekančiai:
Pajamos - Renginių pelnas 
Grupinės aukos -

“Talka”
Gold Coast B-nė 
Canberra B-nė 
Sydney Kat. D-ja 
Rožančiaus b- lis

$690.00

$200.00 
$127.00 
$500.00 
$640.00 
$200.00

$1,667.00
$1,640.00
$ 42.60
$4,039.60

$1,401.60 
$ 770.00 
$1,405.70

Pavienės aukos 
Palūkanos
Iš viso pajamų
Išlaidos -
Ekskursija Sydney Tower 
Ekskursija Blue Mountains
Ekskursija Featherdale Wild 
Perduota grupės vadovei 
(Margaritai Vyskupaitienei) 
pokongresinėms išlaidoms 
Iš viso išlaidų

Šis pareiškimas su pateisinamaisiais 
dokumentais buvo taipogi perduotas ALB 
Sydnėjaus Apylinkės Kontrolės komisijai

$ 462.30
$4,039.60

auditui.
* * Jsndoras J. Rotcas

Iždininkas
Pareiškimas

Šiuo pareiškiu, kad nuolatinių 
užkulisinių intrigų ir savigarbos išlaikymo 
verčiamas, nuo 2008 metų spalio 12 dienos 
atsistatydinu iš visų einamų pareigų ALB 
Sydnėjaus Apylinkės Valdyboje.

Su pagarba,
Teodoras J. Rotcas

Tęsinys. Pradžia 
“MP”nr.34.

Orkestrai
XV-to amžiaus gale Lietuvoje jau buvo

keletas orkestrų. Lenkijos karalius ir Didysis 
Lietuvos kunigaikštis Kazimieras (1440- 
1492) turėjo Trakuose net 80-ties 
muzikantų orkestrą. Iš 1515 m. yra žinių, 
kad Lietuvos didikai Mykolas Radvila ir S. 
Goštautas atvyko j Vienos kongresą su 100 
muzikantų palyda. Šito net ir mūsų laikams 
didelio orkestro grojimas buvęs toks puikus, 
kad sužavėjęs Aust rijos imperatorių.

Žygimantas Augustas (1548-1572), 
karalienės Bonos Sforzos sūnus, išaugintas 
italų renesanso dvasioje, turėjo pastovi) 15 
muzikantų orkestrą. Vertėtų prisiminti, kad 
Žygimantas buvo vedęs Barborą Radvilaitę 
ir drauge su žmona mėgdavo buvoti 
Lietuvoje, 'lai galėjo irgi turėti įtakos 
vietiniams muzikantams ir gal kai kurie net 
grodavo Žygimanto orkestre.

Muzikantai buvo populiarūs tais laikais, 
bet ji) visuomenės stovis buvo gan žemas, 
nes teisiniu atžvilgiu jie buvo prilyginami 
amatininkams. Pirmame Lietuvos Statute 
(1529) randame įstatą, kad vargonininko 
nužudymas, kaip virėjo ir vežiko, buvo 
baudžiamas 720 skatikų, liio tarpu už 
bajoro nužudimą bauda buvo 12,000 
skatikų, atseit, daugiau kaip 16.5 kartų 
didesnė bauda. Orkestrantų atlyginimai irgi 
žymiai skirdavosi. Iš 1592 m. Lietuvos iždo 
atskaitomybės paaiškėja, kad Lenkijos 
karaliaus ir Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Žygimanto Vazos (1587 - 1632) dvaro 
orkestre grojo 38 instrumentalistai. Šito 
orkestro metinis išlaikymas kainavo žymiai 
brangiau, net 3 kartus, už 18-kos pučiamųjų 
orkestro išlaikymą.

Karaliaus dvaro papročiai buvo 
pavyzdys mūsų didikams. Ištaiginguose jų 
dvaruose pradėjo telktis muzikai. Mykolo 
Radvilos dvare 1555 m. grojo pagarsėjęs 
polifoninės muzikos žinovas Waclaw 
Szamotulczyk, poetas ir solistas Cyprian 
Bazylik ir pasižymėjęs vengrų 
kompozitorius Valentine Barfark. Didikų 
orkestrus galėdavo išsinuomoti bajorai 
išskirtini) progų iškilmingumui pabrėžti.

Pamažu Vilniaus ir didesnių miestų 
savivaldybės pradėjo išlaikyti orkestrus, 
kurių svarbiausia užduotis buvo koncertuoti 
įvairių švenčių progomis. Šitie orkestrai 
grodavo italų, vokiečių muzikos kūrinius.. 
Muzikos instrumentai irgi buvo daugiausiai 
atgabenami iš užsienio, nes tik XVII 
amžiuje buvo statomi vargonai ir liejami 
varpai Lietuvoje.

Opera 
Lietuvoje
Žinias apie 

operas cituoju iš 
draugų atsiųstos 
brošiūros 
Elenos Pagro
bimas, Vilnius, 
1636. Tai buvo

pirmoji opera Lietuvoje, pastatyta kara
laičio Vladislovo Vazos, Vilniuje, 1636 m. 

“ Opc ros pasirodymas XVII a. Lietuvoje 
atskleidė šiame laikmetyje susiformavusį 
LDK valdovų ir didikų meninį bei estetinį 
skonį, Lietuvos siekį, priėmusios krikštą vos 
prieš 200 metų, integruotis i Vakarų 
Europos kultūrinę erdvę. Operos 
atsiradimas Abiejų 'Pautų Respublikoje 
sietinas su Vladislovu Vaza (1632 - 
1648)... Florencijoje Vladislovas pamatęs

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

Lsolda Poželaitė - Davis AM

Antonio Salvador! ir Marco da Galliano 
muzikinę dramą “Karalienė šventoji Uršulė 
(I n Regina Sant Orsola) susidomėjo nauju
žanru. Jo matytų operų komentarai yra 
išlikę karalaitį lydėjusių didikų 
dienoraščiuose.”

Kokį įspūdį padarė operų pastatymai 
Lietuvoje, deja, negalime nustatyti dėl 
šaltinių stokos. Galime spręsti tik iš faktų, 
kad tarp “1636-1648 metų Vilniuje buvo 
pastatytos trys operos. “Elenos pagrobimas 
(1636). Šios operos kompozitorius Marco 
Scacchi bei libretistas Virgilio Puccitclli 
buvo talkinami visos eilės pakviestų italų 
muzikantų, dainininkų, šokėjų bei 
scenografijos meistrų... Kilos operos buvo 
Andromeda (1646) ir Apviltoji Kirkė 
(Circc Dclusa)(1648)”.

Tačiau prisiminkime, kad muzikinis 
gyvenimas Lietuvoje suintensyvėjo XVII 
amžiuje. Vis daugiau pradėjo įsijungti 
pasiturintys miestiečiai ir akademikai. 
Vilniaus universiteto įsteigimas 1579 m. irgi 
daug padėjo, nes jame jau buvo dėstoma 
muzikos teorija. Žymiausias tų laikų 
muzikologas buvo Žygimantas 
1 .iauksminas, kuris 1667 m. išleido Ars et 
praxis musica knygą. Tai jau buvo žymus 
pasiekimas muzikos teorijoje ir praktikoje 
1 .ietuvoje.

Teatrai ir mūsų didikai
Vilniuje taip pat veikė teatras XVII a. 

Aktoriai, solistai, muzikai atvykdavo 
gastrolėmis is Venecijos. Romos, Paryžiaus. 
Vaidinimai, operos, baletai sudarydavo 
lokių teatrų repertuarus. Italų 
kompozitorius N.Scacchi atsivežė net 
didoką orkestrą į Vilnių. Jis pastatė 
aštuonias operas. Šv. Cecilijos oratoriją ir 
du balčius. Daugumai open) jis pals sukūrė 
muziką. Jo pastatymai pasižymėjo 
ištaigingumu, o premjeros pasibaigdavo 
iškilmingu baliumi.

Kunigaikščių Oginskių ir Radvilų 
teatrai pagarsėjo savo aukšto lygio 
pastatymais. Radvilų teatras Nesvyžiuje 
buvo svarbus kultūrinis centras ir 
konkuravo net su sostinės kultūriniu 
gyvenimu. Tačiau tos kultūros vis dar buvo 
semiamasi iš Vakarų Europos, iš Varšuvos 
ir Krokuvos.

Vietinių pajėgų dar stokojo, nors šiek 
tiek duomenų apie lietuvių kilmės muzikus 
ir kompozitorius jau atsiranda. Dvasiškis 
Simonas Bcrcntas sukūrė liturginės 
muzikos. Kazimiero Rudaminos kūryba yra 
dingusi, išskyrus kelis šokius, kurie buvo 
įtraukti į Dusiacki Buch knygą. Minėto 
Marco Scacchi leidinyje Xenia Apolinea 
aptinkame muzikinį veikalą, sukurtą 
Adomo Gobiatos. Be jų dar buvo pagarsėjęs 
vargoninkas Sebastijonas Raukas. Jis 
vargonavo pranciškonų vienuolyne 
Kaune. Kol kas nedaug žinoma apie jo 
kūrybą.

Aštuonioliktas amžius
XVIII amžiaus pradžia ir pabaiga 

paženklino mūsų tautos istoriją 
katastrofomis. Didikų tarpusavio kovos, 
karai prieš Maskvą, totorius ir švedus 
nuteriojo kraštą. Nuo maro ir bado (1708 - 
1711) išmirė vienas trečdalis Lietuvos 
gyventojų. Sekė Lietuvos - Lenkijos 
padalinimai 1772,1793 ir 1795 metais. Nuo 
paskutinio padalinimo, t.yra nuo 1795 iki 
Nepriklausomybės paskelbimo 1918m. 
Lietuva buvo 123 metus Maskvos užgrobta. 
Nelaimės, karai, okupacija atsiliepė į 
kultūrinio gyvenimo sulėtėjimą, bet jo 
neužgniaužė. Praūžus audroms, vėl prabilo 
mūzos.

Tęsinys kitame “M.H” numeryje

Mūsų Pastogė Nr. 36, 2008.09.10, psl.3
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Lietuva iš arti
Ruoša tūkstantmečiui

XXV Australijos Lietuvių Dienos 
ir Sporto Šventė Sydnėjuje

Prezidentas Valdas Adamkus, su Lietuvos miestų ir rajonų merais aptaręs rengimąsi 
I jetuvos tūkstantmečio minėjimui savivaldybėse, sako, jogdarbas yra prasidėjęs, sunkumų 
esama, bet trūksta šios sukakties minėjimo visoje Lietuvoje koordinavimo ir teisingo
valstybės lėšų skirstymo šiam tikslui visos šalies mastu.

“Ar spėsime pasirengti Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimui, viskas priklauso 
nuo savivaldybių merų iniciatyvos. Iš jų pasisakymų matosi, kad darbas yra prasidėjęs, 
sunkumų yra, koordinavimo trūksta, todėl reikės imtis visų galimų priemonių, kad tikrai 
pajustume, kad Tūkstantmetis bus paminėt as visos Lietuvos mastu, ne tik vienoje kitoje 
vietovėje”, - sakė po susitikimo V. Adamkus, Lietuvos vardo minėjimo tūkstantmečio
valstybinės komisijos pirmininkas.

Prezidentas iš savo pusės sako bandysiąs atkreipti vietos verslininkų dėmesį į 
Tūkstantmečio minėjimo svarbą, kad jie irgi padėtų lėšomis rengiantis reikšmingai Lietuvos
valstybės sukakčiai.

“Aš pats viešai iškėliau 
klausimą, kadangi girdėjau, 
tūkstantmečio minėjimo 
sritims tie pinigai buvo 
Tūkstantmečio minėjimo 
pinigiĮ skirta miestų ir 
reikės vykdyti tą programą, 
todėl bandysiu tą klausimą 
Prezidentas.

Prezidentas pabrėžė 
atkuriamus Valdovų rūmus, 
Tūkstantmečio minėjimo 
nuomone, lėšos šiam 
skiriamos atskira eilute

valstybės lėšų paskirstymo 
kiek pinigų skirta I jetuvos 
direkcijai ir kokioms 
išskirstyti. Klausiau 
direkcijos vadovo, kiek 
rajonų merams, kuriems 
bet atsakymo negavau, 
toliau aiškintis", - sakė

neturįs nieko prieš 
kuriems skiriama didžioji 
lėšų dalis, tačiau, jo 
objektui Vilniuje turėtų būti 
miesto ar valstybės

biudžete, bet ne atitraukiant pinigus, skirtus savivaldybėms.
“Aš esu už Valdovų rūmus, bet jeigu tai nutraukia minėjimo įgyvendinimą plačiu 

mastu, tada reikia skubiai tą problemą spręsti. Nors manau, kad, likus metams, jau yra 
pavėluota, bet gal bendromis jėgomis ištrauksim...”, - vylėsi V. Adamkus.

Susitikime su valstybės vadovu dalyvavęs Trakų rajono savivaldybės meras Edmundas 
Malūkas apgailestavo, kad Vytauto Didžiojo gimtinėje niekaip nepastatomas paminklas 
šiam vienam iškiliausių valstybės vadovų.

“Gėda ne vien senajai I jetuvos sostinei Trakams, bet ir visai Lietuvai, kad iki šiol nėra 
šio paminklo Senuosiuose Trakuose. Pas mane lankėsi Vytautų klubo nariai ir siūlė savo 
paslaugas, kalbėjome ir su skulptoriumi - paminklas kainuotų apie du milijonus litų, o gal 
ir pigiau, jei dalį jo kurtų tautodailininkai.

Norėtume kitokią matyti ir Trakų bažnyčią, kuriai kitais metais sukaks 600 metų.
Atlikti archeologiniai tyrimai parodė, kad ši bažnyčia yra unikali ir istorine verte prilygsta 
Vilniaus arkikatedrai ar Pažaislio vienuolynui. Tačiau vargu ar spėsime iki kitų metų 
sutvarkyti bažnyčios aplinką, grindinį ir atlikti taip seniai lauktą Birutės gatvės 
rekonstnikciją. Tai visos Lietuvos, ne tik Trakų reikalas. Šiems darbams atlikti reiktų apie 
11 mln. litų”, - sakė E. Malūkas.

2009 metais sukaks tūkstantis melų, kai Quedlinburg - Harco kalnų (Harzgebirge) 
papėdėje esančio Vokietijos miesto - metraščiuose pirmą kartą buvo paminėtas I. jetuvos 
vardas. 1009 metais šventojo Brunono krikšto misijos fakto paminėjimas Kvedlinburgo 
analuose yra pirmasis liudijimas, kad Lietuva buvo susidomėta žymiai anksčiau, nei karalius 
Mindaugas pradėjo savo valstybinę veiklą.

Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio programą rengianti I jetuvos tūkstantmečio 
minėjimo direkcija koordinuoja kelias veiklos sritis, labiausiai - leidybos ir mokslinių 
tyrinėjimų, kitoms sako gaunanti nepakankamai lėšų. Nuo 1998 metų leidybos programai 
skirta 4 mln. Lt. Per 10 metų iš dalies finansuota apie 350 leidinių, kurie nemokamai 
perduodami bibliotekoms, švietimo institucijoms.

Tarp solidžiausių Lietuvos vardo tūkstantmečiui skirtų leidinių - istorikų Alfredo 
Bumblausko “Senosios Lietuvos istorija 1009-1795” ir Edvardo Gudavičiaus “Lietuvos 
istorija”, Simono Daukanto raštai, Jono Bretkūno postilė, leidiniai “Senosios Lietuvos 
šventvietės”, “1009 m. Šv. Brunono Kvcrfurticčio misija”, albumas “Pažaislis. Menas ir 
istorija”, Petro Dusburgiečio “Prūsijos žemės kronika” ir kt.

Gandrų palydos
Sekmadienį, ntgpjūčio 24-ąją, minima 

šventojo Baltramiejaus diena, kuri nuo seno 
žinoma kaip gandrų išskridimo diena. 
Rugpjūčio 24-ąją baltieji gandrai 
simboliškai išlydimi žiemoti j šiltuosius 
kraštus, praneša Lietuvos radijas.

Pasak gamtininko Selemono 
Paltanavičiaus, dauguma šių paukščių jau 
paliko Lietuvą, o pasilikę yra tik silpesni- 
dar nepasirengę skrydžiui.

Kaip Lietuvos radijui pasakojo 
Ekologijos instituto mokslinis darbuotojas 
Mindaugas Dagys, gandrai yra paplitę 
beveik visoje Europoje, šiek tiek Šiaurės 
Afrikoje, tačiau kai kuriose šalyse jie yra 
beveik išnykę.

Po Lenkijos, Ukrainos ir Ispanijos 
gandrų populiacijos tankis Lietuvoje yra 
ketvirtas pagal dydį Europoje.

Manoma, kad 1 jetuvoje esama nuo 12 
iki 14,000 porų gandrų. Lenkijoje jų 
sukaičiuojama virš 45,000.

M. Dagio teigimu, gandrams Lietuvoje 
patinka čia vyraujantis žemės ūkis - 
sumažėjęs jo intensyvumas, mažiau 
naudojamų cheminių preparatų.

Be to, esama nemažai apleistų laukt), 
nesutvakytos melioracijos, dėl kurios laukai 
pelkėja, o tai palanku gandrams.

Manoma, kad gandrai iš Lietuvos per 
Balkanus ir Mažąją Aziją pasiekia net Pietį) 
Afriką. Pavasarį jie tuo pačiu keliu grįžta j 
I jetuvą.

Gandrų sugrįžtant laukiama per 
Juozapines, kovo 19-ąją.
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xxv ald Sydney zoos Jaiinimo Talentų Vakaras
AI ,D Ruošos Komitetas kviečia jaunimą pasirodytiJaunimo 

Talentų Vakare kuris įvyks šių metų Australijos Lietuvių Dienų metu gruodžio 28tą, 
sekmadienį, 7.30 v.v. Bankstown Town Hall.

Dėl daugiau informacijos prašoma kreiptis į Yasmina Gakaitų
tek: 0424 887 585 arba c-mail: yazminyal3@hotmail.eoin

Youth Talent Night
Galling all youth talent to perform in The Youth Talent Night that will be held during 

the course of the 2008 Australian I .ithuanian Days on Sunday 28th December 7.30pm at 
Bankstown town Hall.

For more information please contact Yasmina Gakas 
tel.: 0424 887 585 or via email: yazniinyal3@hotmail.coni

Nauji mokslo metai 
Vasario 16-osios gimnazijoje

Sutapo, kad, kaip visos Lietuvos 
mokyklos, taip ir Vasario 16-osios gimnazija 
Vokietijoje šiuos mokslo metus pradėjo 
rugsėjo 1d. Tos dienos rytą visi mokiniai, 
mokytojai, tėveliai ir svečiai susirinko pilies 
aikštėje, kur, giedant ir grojant Europos 
Sąjungos, Vokietijos ir Lietuvos himnus, 
buvo pakeltos valstybinės vėliavos. Po to visi 
dalyvavo bendrose pamaldose, kurias laikė 
katalikų kunigas Jonas Dėdinas, evangelikų 
kunigas Reinhold Fuhr ir tikybos mokytojas 
Darius Subačius katalikų bažnyčioje.

Šventė tęsėsi gimnazijos bendrabučio 
salėje. Gimnazijos direktorius A. Šmitas 
pasveikino visus susirinkusius, palinkėjo

sėkmės naujais mokslo metais. Trumpą 
sveikinimo žodį tarė gimnazijos Kuratorijos 
pirmininkas R. Čuplinskas. Po mokytojų 
prisistatymo vyresnių klasių mokiniai, 
apsiėmę globotijaunesniuosius, pasveikino 
ir apdovanojo pačius jauniausius mokinius 
- penktokus. Paskui visi mokiniai 
pasiskirstė į klases pirmai pamokai su 
klasės auklėtoju.

Šiais metais gimnazijoje mokysis 192 
mokiniai: 99 vokiečiai ir 93 lietuviai. 
Naujai įstojo 28 lietuviai ir 17 vokiečių 
mokinių. Lietuviai mokiniai atvykę iš 
Vokietijos, Lietuvos. Argentinos ir 
Brazilijos.

Vlū-tos gimnazistai renkasi vėliavų pakėlimui

Karaimai pagerbti 
seniūnijos herbe

Viena mažiausių Lietuvoje gyvenančių 
tautų - karaimai - pagerbti Panevėžio rajono 
Naujamiesčio seniūnijos herbe. Po ilgų 
Heraldikos komisijoje vykusių diskusijų 
nuspręsta herbe pavaizduoti angelą ir 
simbolį, susijusį su karaimais.

Pasak Naujamiesčio seniūnijos seniūno 
Antano Katino, apie XVII a. Naujamiestis 
rašytiniuose šaltiniuose buvo vadinamas 
Karaimų nauju miestu.

1858 m. buvo surašyta 150 vyri) karaimų. 
Jie turėjo savo maldos namus - kenesą, 
kapines.

Buvo nuspręsta naujajame herbe 
atskirame laukelyje parodyti dviragį ietgalį 
(tamgą) taip pagerbiant karaimus. Istorinio 
herbo niekada neturėjusios seniūnijos herbe 
- mėlyname lauke vaizduojamas į dešinę 
žengiantis sidabrinis angelas su auksiniu 
nimbu ir tokio pat metalo knyga rankose.

Kairiajame auksiniame laisvajame 
kampe -mėlynas dviragis ietgalis. Tai Dievo 
tarpininkai ir pasiuntiniai žemėje. Mėlyna 
skydo spalva heraldikoje simbolizuoja 
ištikimybę, dievišką išmintį, pastovumą ir 
sąžiningumą, ji ir dangaus spalva.

Latviams Rusija 
yra grėsmė

(DELF) 35% Latvijos gyventojų teigia, 
kad Rusija yra grėsmė Latvijai. Irši pažiūra 
Latvijoje vis labiau populiarėja, skelbia 
tyrimų agentūra SKDS, remdamasi atlikta 
apklausa. Kaip rašo DELFI.lt, 35% 
gyventojų sutinka su tuo, kad Rusija kelia 
grėsmę Latvijos nepriklausomybei. Pernai 
tokių respondentų buvo tik 25%.

Tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad 52% 
Latvijos gyventojų nesutinka su šia nuostata.

Kaip atkreipė dėmesį tyrėjai, apklausos 
rezultatai derinosi su respondentų gimtąja 
kalba. Tarp latviškai kalbančių buvo 49% 
skeptikų, o tarp rusakalbių - tik 14%.

Kviečiami mokytojai - 
pagalbininkai,

Sydnėjaus Savaitgalio mokyklėlei, 
kurie galėtų dirbti su skirtingo amžiaus 
ir lietuvių kalbos žinojimo grupėmis. 
Prašome skambinti mokytojai 
Jadvygai Dambrauskienei tel.: (mob.) 
04 03 287 495 arba (n.) 9709 3314, 
arba atvykti j šeštadienio pamokas.
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NAUJOJI LIETUVA BRANGI
Dovilė Zduobienė

Tęsinys. Pradžia “MP” nr.33.
„Gilvelio muziejuje” buvo galima 

išmokti R. Baden-Powell ir Gilvelio 
kaklaraiščio istoriją. “Specialybių 
kaimelyje” veikė skautiškų specialybių 
programos, o vakarais vadovai galėjo 
pasisemti žinių kaip mokyti šias 
specialybes. Sporto dieną įvairios sporto 
stotys leido visiems išbandyti visokias sporto 
šakas, net sienos lipimą ant pačių pagamintos 
“laipiojamos sienos” su pilnu virvių ir 
apsaugų komplektu.

Įdomu pastebėti, kad toks užsiėmimas 
Australijoje nebūtų leidžiamas, nes šiomis 
dienomis su draudimo ir “duty of care” 
vyraujančiais apribojimais tokiais 
rizikingais sportais galima užsiimti tiktai 
su profesionalų priežiūra. Tam tikras šios 
stovyklos patrauklumas mūsų jaunimui 
buvo tai, kad buvo daugiau laisvės 

Iškyla į Čižo alude kur visi galėjo paragauti giros.

asmeninio atsargumo bei aplinkosaugos 
atžvilgiu (jeireikia—kirsk medį, dek laužą, 
kask griovį—viskas galima) - ne kaip mūsų 
saugomuose nuomotuose miškuose 
Australijoj. Todėl rimti pionerijos darbai 
kilo kaip dangoraižiai; iškylaujantys skautai 
dingdavo tik su savo pastovyklės vadovo 
žinia; maudymasis ežere buvo raginamas ir 
pasilinksminimui ir apsiprausimui.

Intensyvi “tarptuntinė” konkurencija 
vedė stiprias kovas „Žalgirio Mūšio” 
atstatyme, kuriame dalyvavo visas jaunimas. 
Kovojo tai kryžiuočiai, tai lietuviai. įvairios 
gentys ir 100 vadovų. Tai ir „valdovai”, ir 
puolikai, ir „dvasios” su ypatingom galiom 
(nemirštantys)—kaip modernaus video 
žaidimo įsikūnijimas. Mūšio pabaigoje 
išsirykiavęs jaunimas, kiekvieni savo 
vėliavas iškėlę priekyje savo pulko, žygiavo 
kaip vienas ir šūkavo šūkius. Trūko tik 
apsišarvavimo, ginklų, šalmų ir žirgų. Tiesą 
sakant, net atsirado keturi pabalnoti žirgai! 
„Mūšio” diena buvo puikus stovyklos 
atsiekimas.

Stovyklos organizuotojai rūpestingai 
suruošė ekskursijas svetimiems (ir mums 
užsieniečiams, ir nevietiniems, pvz. tiem iš 
Marijampolės ir Panevėžio). Vieni važiavo 
apžiūrėti Zarasų rajoną ir sužinojo apie

Zarasų 200 ežerus. 
Dalyviai džiaugėsi šia 
šaunia kelione ir su 
naujais draugais ją 
linksmai užbaigė giros ir 
alaus gaminimo pamo
koje (suragavimu!) Tuo 
tarpu mūsų jaunimas 
keliavo į “partizanų 
žemes”. Ten jie girdėjo 
apie partizanus, malė jų 
slėptuves. Vaikai suprato 
partizanų sunkų gyve
nimą ir susipažino su šia 
svarbia Lietuvos istorija.

Kuo ilgiau tęsėsi 
stovyklos dienos, tuo 
daugiau visi prie viens 
kito priprato. Draugystės 
išsivystė, radosi bendrų 
kalbų; juokas ir šypsenos 
pasiekė visus, tiek, kad 
išvažiuojant buvo 
nemažai ašarų.

Dabar grįžus namo mąstau apie šią rastą 
naująją Lietuvą. Ji moderni; pasirodo 
turtinga (Vilniaus gatvės paplūdusios 
Mercedes, BMW. Jaguar—brangiais 
automobiliais), auganti, gyva, jauna; fasonas 
vėliausias (mano vyro pastaba—visos 
lietuvės moterys žavios!). Tačiau 
sovietmečio griuvėsiai dar matosi, lyg 
šešėliai pro šilkus ir satinus, ne tik miestų

Skautai lankėsi pas Jėzuitus Baltriškėse.
infrastruktūroje, bet ir žmonių dvasioje.

Mąstau apie mūsų panašumus ir mūsų 
skirtumus. Abiejų yra nemažai. Turbūt 
ryškiausias skirtumas tai, kad mums 
išeivijoje yra svarbiausia išlaikyti brangią 
lietuvybę—tą Lietuvą už močiutės vartelių. 
Bet jiems lietuvybė yra jų pačių kraujuje, 
sieloje, esmėje. Ji neišskiriama. Jos nereikia 
ypatingai daboti, ugdyti. Lietuviams 
Lietuvoje svarbiausia gyventi laisvai taiką 
mes esam patyrę prabangiai kaip prigimtine 
teisę.

Įsivaizduoju, kaip keistai mes jiems 
atrodėme-australai, ne australai? Lietuviai, 
ne lietuviai, kurių jaunimas ne visi kalba 
lietuviškai. Tautinėje stovykloje Lietuvos 
skautai su mumis elgėsi kaip su „užsienie
čiais”, o mes laikėm save lietuviais. Rodos, 
ir mes. ir jie šiek tiek klydome.

Kad toliau ugdyti supratimą tarp mūsų 
yra būtina remti tokias keliones, ypač 
jaunimui. “Aušros” ir “Džiugo” tuntų 
skautai, kurie dalyvavo šioje tautinėje 
stovykloje grįžo namo su nuostabia 
patirtimi, nepamirštamais įspūdžiais, nauju 
pasaulio supratimu ir pažinę, nors ir taip 
trumpai, tą iki šiol slaptą Lietuvą. Kelionė 
- geriausias patyrimas, patirtis -svarbiausia 
specialybė, o tai nerandama vadovėliuose.

Deja, ši, nors ir naujoji, Lietuva, visvien 
lieka pavojingoje rytų Europos padėtyje šalia 
nepramatomos Rusijos agresijos. Ši 
nepakeičiama padėtis visad paveiks 
naujosios 1 Jetuvos vaikus kitaip, negu mes 
galėtumėme suprasti. Tad ypač šiuomet 
prasminga skaityti pasikalbėjimus 
stovyklos interneto svetainėje kur skautai 
dar šnekučiuojasi apie praėjusią stovyklą. 
Štai jų paskutinis pasikalbėjimas:

freedom: Sveiki susisiekiau su draugu 

gruzinu kuris buvo tautinėj jei norit jis per šį 
chatų (ed. chat room—pasikalbėjimo 
svetainę) gali padaryti info tiltų tiesiogiai is 
Tbilisio.

akli: labas, man būtų įdomu, tai itin 
aktualu dabar.

freedom: Tuoj jam paaiškinsiu kaip čia 
parašyti.

freedom: deja su juo nutruko ryšys kaip 
žinote dabar Tbilisis yra bombarduojamas 
ntsijos karinių pajėgų.

MANO NAMAI
(„Legenda tęsiasi”2008 m. Tautinės 
Stovyklos daina)
Muzika ir žodžiai s. Eglės Sirvydytės

Mano namai-žolynai ir vėjas, 
Čia aš gimiau, iš čia aš atėjęs. 
Sese, žiūrėk - čia suteka upės, 
Laumių pilvuos žuvelės supas. 
Priedainis:
Šokit šokit, ugnys, miško dvasios saugo. 
Balto vėjo vaike, debesys ant kalno, 
Te dangus ir žemė mūsų dvasią saugo, 
Šokit šokit, pušys, legenda pasaulio.

Mano namai-baltamiško muzika, 
Aušta krantai, virš ežero ugnys.
Broli, klausyk, kaip medžių viršūnėmis 
Laumių žirgai atsiveja liūtį.

Šokit šokit, ugnys...

Saule, tekėk per žemę ir vandenį, 
Mus užkalbėk, lai kyla ir leidžiasi 
Balti traukiniai iš triukšmo į ugnį.
Čia mūsų namai, čia gimėme būti.

Šokit šokit, ugnys... (Pabaiga)

KALIMAI IR Ž1HO1MĖJ
Nijolė Jankutė

“People don’t take trips - trips take 
people”, sako šio krašto neramioji siela, 
Nobelio premijos laureatas John Steinbeck. 
Aš jam šventai tikiu, nes pastebėjau, kad 
kiekviena kelionė turi savo charakterį, 
nuotaiką ir žavesį. Ir kiekviena yra 
vienintelė tokia. Nesvarbu, ko pasižiūrėti 
keliauji - ežerų, miškų, vandenynų ar miestų 
- kiekvienas kelias nuo čia iki tenai yra 
suverptas iš svajonės, ataustas vaizduote ir 
išneštas iš kasdienybės rėmų taip toli, kad 
kelionei pasibaigus, sunku įjuos besugrįžti. 
O kartais, anot Steinbeck’o, kelionė 
nesibaigia. Su tavim gyvena jos vaizdai dar 
ilgą laiką, neleisdami nurimti, neleisdami 
užmiršti, kol aplankai juos antrą, trečią... 
dešimtą kartą. Tai nepasibaigė ir mano 
kelionė, nes mane užbūrė kalnai:

Majestotiški Rockies, 
senieji Rockies, kurių viršūnės jau plėšė 
debesis, kai Alpių dar nebuvo. Pamačiau 
juos netikėtai kylančius iš lygumų prie 
Denverio, lyg audros debesis ir jau negaliu 
pamiršt. Nežinojau, kad galima pamilt 
kalnus, kaip žmones...

Dienos kalnuose buvo tokios, kaip 
pasakoj “už devynių girių, už devynių 
kalnų...” Pasiekiau nepasiekiamą “už”, kur 

prasideda vaivorykštės, kur dangus su žeme 
susisiekia, kur galima paliesti debesis... Ir 
aš ten buvau, ir mačiau, ir girdėjau...

“Kai įžengi j valstybinį parką, tampi 
sapnų pasaulio utopinės visuomenės 
nariu”, rašo garsus Izraelio fotografas 
Werner Braun, kuris neseniai apkeliavo 
visą Ameriką. Tiesa, gamta perkeičia 
žmones. Ypač kalnai. O gal į kalnus 
važiuoja tik tie, kurie juos myli, kurie nori 
pagyventi pasakoj ir pasigauti debesį?.. 
Nežinau kur teisybė, bet keleiviai, kuriuos 
sutikau kalnų kebuose ir takeliuose, visi 
šypsosi laimingojo šypsena. Žmonės iš 
Illinois ir Missouri, iš New York ir 
Arizonos, iš Californijos, iš Nebraskos, 
žmonės nepažįstami ir niekada nesimatę, 
dalinosi įspūdžiais, kalbėjo neužkalbinti, 
pasakojo neklausiami ir žvelgė į viršukalnes 
su tokia ryškia mintimi akyse - įkopti!

Nes seniai Rockies viską daro, kad tik 
tave, mažytį vabalą, aukštyn viliotų. Jie 
neatrodo statūs, nei šalti. Žemiau 
snieguotųjų viršukalnių rikiuojasi kitos, 
apvalios ir žalsvos nuo tundros augmenijos; 
gi dar žemiau, groteskiškomis uolų ir 
skaidrų figūromis nusėtos, žaliomis eglių 
žvakėmis nuaugusios morenų kalvos. 

Galbūt, per daug nužeminau tas ledynų 
“sąšlavas”, vadindama kalvomis (jos siekia 
ir iki 8000 pėdų), tačiau prieš snieguotas 
Long’s, Hallett’s ar Ypsillonkaktas - jos tik 
kalneliai.

Turbūt Rockies mane ir sužavėjo tomis 
trimis viršūnių pakopomis. Jos ne tik viliojo 
aukštyn, bet pirmosios dvi žadėjo visas 
kopimo galimybes ir paprastam lygumų 
kurmiui.

“TVamhaus”
Kalnų kvietimą aukštyn priėmiau su 

entuziazmu. Pirmasis “laiptas” buvo 
oranžinis kabantis vagonėlis, kuris mane ir 
maniškius užtraukė į 8,900 pėdų uolą, 
apaugusią smailiomis eglėmis, lyg žaliais 
milžino šeriais. Čia mažoj aikštelėj stovėjo 
vokiško stiliaus, vokiškai pavadintas 
namelis “Tramhaus”, viliodamas turistus 
įprastinėmis “cackomis”: atvirukais, 
drožiniais, karoliais, žaislais (viskas du kart 
brangiau, negu namie). Bet. ką “Tramhaus” 
išviliojo iš kišenės, žvilgsnis į kalnų 
panoramą atlygino šimteriopai.

Neapsakomai žemai gulėjo žaislinis 
Estes Park miestelis. Blizgančiu siūlu 
raitėsi per jį nykštukų upelis, slankiojo 
žaisliniai automobiliukai, pūpsojo 
kaladėlių nameliai.

Tęsinys kitame MP nn
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Dar
Aš dar keliauju. Dar 
daug miestų, 
Ir tiek dar įspūdžių, 
vaizdų!
Dar daug matyt, 
pažint, paliesti,

Tik laiko... laiko neturiu...

Kaip voras kabinuos į dieną - 
Juk dar ne vakaras, ar ne?
Tik smėlio laikrodis prie sienos 
Pabiro balta srovele...

♦ ♦♦ ***

Vėl glėbesčiuojasi dvi šakos - 
Gtdjos visai to nenorėjo...
Danguj liepsnoja saulės takas - - 
Į ten ji, vėjo nupūsta, skubėjo.

Raudonos, žydros, gelsvos juostos...
Ir vėl viena diena nuėjo, 
Ramiai sudėjus trumpą bluostą, 
Pakluso vakarui ir vėjui.

Mjoli Jaukuti
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SPORTAS______________________
G.Vblungevičiūtę sveikina sugrįžusią

G. Volungevičiūtč grįžta namo.

Kauno mariose vykusį septintąjį Švyturio RS-280 
buriavimo čempionato etapą gražiai papildė ten pat 
surengtos Gintarės Volungevičiūtės pagerbtuvės. Ši 
buriuotoja, Beidžingo žaidynėse dalyvaudama “Laser 
Radial” klasės jachtų regatoje, iškovojo olimpinės 
viccčcmpionės titulą.

Buriavimo čempionato įskaitiniame etape, 11 
profesionalių buriuotojų komandų varžėsi trijuose 
plaukimuose. Nepralenkiama buvo kapitono 
Sauliaus Pajarsko į priekį vedama jachta “Raganosis”. 
Laimėjusi visus tris plaukimus ši jachta tapo 
septintojo Švyturio RS-280 buriavimo čempionato
etapo nugalėtoja (3 baudos taškai). Antra šiame etape liko kapitono Raimondo Siugždinio 
į priekį vedama jachta “Arabela” (9 baudos taškai), trečia - kapitono Šarūno Abraičio 
vadovaujama jachta “Horn” (11 baudos taškų).

Bendrojoje Švyturio RS-280 buriavimo čempionato įskaitoje po septynių etapų lyderės 
pozicijas išlaiko “Arabela” (38 baudos taškai). Antras su 44 baudos taškais - “Raganosis”, 
trečia - jachta “Levante” (91).

Visų Švyturio RS-280 buriavimo čempionate dalyvaujančių jachtų įgulos šeštadienį ne 
tik varžėsi tarpusavyje, bet ir dalyvavo olimpinės vicečempionės buriuotojos 
G.Volungevičiūtės pagerbimo šventėje, surengtoje Kauno jachtklube. Šventės metu 
Beidžingo žaidynių vicečempione kartu su jaunaisiais buriuotojais dalyvavo “Optimist” 
jachtų klasės varžybose. Mažieji buriuotojąi dėkojo olimpini sidabrą iškovojusiai 
sportininkei už pamokas ir linkėjo gero vėjo busimose varžybose. Visa tai jie surašė ant 
burės, kurią ir įteikė olimpinei viccčcmpionei.

Šiemet Švyturio RS-280 buriavimo čempionate komandos varžysis dar dvejuose 
etapuose, kurie vyks Kauno mariose savaitgaliais arba švenčių dienomis. Aštuntasis etapas 
numatytas rugsėjo 13-14 dienomis.

Akrobatinio skraidymo čempionatas

Zita Paulauskaitės ištraukos iš 
„Žemaičių saulutės“ 2008.7.26 apie 
Lidijos Šimkutės poeziją

Vaivorykštės juosta surišau 
sakinio nervingą lūžį

Lietuvių ir anglų kalbomis kurianti 
poetė Lidija Šimkutė gimė 1942 m. sausio 
24 d. Krakių kaime, netoli Mosėdžio...

Bibliotekoje radau tik 3 Lidijos 
Šimkutės poezijos knygas. Keista - pačias 
pirmąsias. Pirmojoje rinktinėje „Antrasis 
ilgesys“ įklijuotas lapelis skelbia, kad šią 
knygą bibliotekai dovanojo prof. Vytautas 
Doniela iš Australijos, antrojoje knygoje 
„Prisiminimų inkarai“ rastas anspaudas 
liudijo, kad dovanotojas yra Alfonsas 
Pargauskas iš Amerikos, o trečiąją „Vėjas 
ir šaknys“ pati biblioteka nusipirko. 
Apgailėjau, kad neradau paskutiniųjų.

Profesorė V. Daujotytė įžvelgia antrojoje 
knygoje „Prisiminimų inkarai“ daugiau 
tolimos gimtinės reminiscencijų................
... .gali būti nuspė jamos aliuzijos į kažkur 
toli toli pradingusią tėvų žemę: Prie kvapnių 
jazminų/Skaitau senus laiškus:/ tai saulės,/ 
žvaigždės ir mėnuliai,/ kuriuos surinkau/ 
keliaudama namo. Ji - kitokia, ji visiškai 
nepanaši į dūsaujančius kitus lietuvių 
poetus. Jos taupūs žodžiai ir nepabodę 
simboliai, kitoks pasaulio matymas ir būties 
išgyvenimas. Daug trumpų eilėraščių - lyg 
epitafijų. Tik dvi eilutės, bet viskas pasakyta: 
Blakstienų uždanga kaip vartai užkirto 
(aką./Liko naktis be pažado: tiršta, juoda 
arba Kur tylūs vandenys teka, /Ten 
pasislėpusi lauksiu/ Nesulaukiamo arba 
Atėjom į žemę,/kaip ženklai,/atnešantys 
žinią./Išeism, kaip pasiuntiniai, atlikę savo 
uždavinį. Egzistenciniam trapumui išreikšti 
daugžodžių nereikia.

2003 m. išė jusios knygos „Vėjo Žvilgesys 
/ Wind Sheen“ įvade poetas Antanas A. 
Jonynas pastebi: „Daugelis Šimkutės 
eilėraščių - intymios poetinės miniatiūros, 
savitai ir filosofiškai raiškiai apmąstantys 
dvasinį vyksmą. Netikėtomis įvaizdžių 
jungtimis autorė subtiliai ir tiksliai kuria 
originalų “dvasios peizažą.”.. .abi kalbas 
mokėdama, autorė nevaržomai jomis 
atsiskleidžia, “supainiodama” originalo ir 
vertimo sąvokas.“

Apie tą pačią knygą Isolde Poželaitė- 
Davis rašo:„....eilėraščiai yra raktas kuris 
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. atskleidžia poetės pasaulį - jos vidinio 
pasaulio svarstymus, meilės, dvasinio 
ilgesio, filosofinių užuominų bei 
nepastovaus gyvenimo, jausmus. Ji pateikia 
įvairias gamtos būsenas ir laiko slinkti 
filtruotus per savo poetinį regėjimą. . . 
.Lidijos poezija išradinga savo pirmykštėse 
metaforose, emocine giluma.“

Ten, kur nieku 
nebėra

Zita Paulauskaitė

Kas kartą važiuojant link Skuodo 
apninka keistas liūdesys. Kažkada 
numelioruotų laukų plynės, rugiai 
rugiagėlėm pamėlynavę, vidury laukų po 
medžiais vieniša koplytėlė gūžiasi. 
Nepaaiškinama paribio nykuma.... 
Melancholijos žemė, iš kurios norisi kuo 
greičiau pabėgti.
, . Moteris iš Skuodo bibliotekos sakė, kad 
ten, kur buvo poetės Lidijos Šimkutės 
tėviškė, nieko nebėra. Nieko, kas primintų 
čia gyvenus ūkininko Prano Šimkaus šeimą. 
Bet mes pirmąjį liepos šeštadienį vis tiek 
išvažiavome link Mosėdžio. Krakių kaimas, 

' kuriame gimė poetė, vos už kelių kilometrų 
ritio miestelio. Pakeliui Nevočiai, kur 
Senoje, jaukioje sodyboje gyvena Adelė 
Valantinatė - Vilimienė. Moteris sako, kad 

"jie turėję kartu su Šimkais anais tolimais 
1944-aisiais metais išvažiuoti svetur. Ji 
prisimena, kaip anksti ryte j jų namus atėjęs 
Lidijos tėvas paklausė: „Ar važiuojam?..“ 
Taip, jų šeima ruošėsi važiuoti, 'l ik kai 
reikėjo galutinai apsispęsti, jie nesiryžo 
palikti namų. O namai dar taip neseniai, tik 
1940-aisiais, pastatyti, taip gaila viską 
palikti. Adelė Vilimienė pasakoja: „Jau 
turėjome maišus džiovintos duonos 
pasiruošę. Nuėjome visi prie kryžiaus, kuris 
stovėjo prie mūsų namo, atsiklaupėm, 
pasimeldėm. Ir nusprendėme likti. Juk 
nieko blogo nesam tiems rusams padarę...O 
Šimkai vieną ankstų rytą su abiem savo 
vaikais, pasikinkę į vežimą arklius, 
išvažiavo. Lidutė buvo visai mažytė. Ji iš 
dvynukių. Tik sesutė jau buvo mirusi. BroEs 
Algirdas buvo vyresnis. Jų mama Eugenija 
Zubaitė - Šimkienė buvo kilusi iš mūsų 
kaimo ir mes giminiavomės. Ji buvo labai 
graži ir darbšti. O jos mama Barbora

(Panevėžio Balsas) Rugpjūčio 17-23 
dienomis Rusijos mieste Novosibirske 
vyko pirmasis Pasaulio „Jak-52“ 
akrobatinio skraidymo čempionatas. Jame 
Lietuvos komanda iškovojo pasaulio 
vicečempionės vardą. Lietuvai atstovavo 
rinktinės nariai Eltonas Meleckis, Aurimas 
Bczaras, Viktoras Kurbedis, Kazys 
Antanavičius ir Žilvinas Lidžius.

Varžybose dalyvavo 25 pilotai iš 
septynių šalių. Stipri Rusijos komanda, 
išlaikoma valstybės lėšomis, buvo aiški 
varžybų lyderė ir tapo pasaulio čempione. 
Tiesa, kaip sakė Aurimas Bezaras, iš 7 
teisėjų, nišų buvo net tiys, todėl neaišku, ar 
lietuviai nebūtų 
nuskynę laimėtojų 
laurų, jei teisėjų 
sudėtis būtų 
buvusi kitokia.

Absoliučiu 
pasaulio čem
pionu asmeninėje 
įskaitoje tapo 
Rusijos pilotas 
Anton Berkutov. 
Sidabrą į Lietuvą 
parvežė šių metų 
Lietuvos akro
batinio skraidymo “Jak-52” dalyviai

čempionas Eltonas Meleckis. Trečiąją vietą 
laimėjo rusas Sergey 11 juchin.

Lietuvos pergalę lėmė gilios akrobatinio 
skraidymo tradicijos ir geras komandos 
pasiruošimas, kuris prasidėjo dar praėjusių 
metų rudenį. 1 Jetuvos rinktinei pasiruošti 
daug padėjo legendinis treneris ir akrobatinis 
lakūnas Vytautas I .apėnas.

Rinktinės pilotai treniravosi Panevėžio, 
Vilniaus, Kauno ir net Ispanijos

L. Šimkutė ir Zita Palauskaitė Plungėje poezijos vakare

Zubienė labai mėgo knygas skaityti. 
Ateidavo į mūsų namus ir atsinešdavo 
Mikaldos knygą. Ji mėgo pranašystes, vis 
svarstydavo, kas laukia, kokie bus laikai. 
Tėvas buvo kilęs iš netolimo Bakščių 
kaimo. Kai jiedu apsivedė, apsigyveno 
Krakių kaime. Ūkininkavo, tėvas - Pranas 
Šimkus buvo kelių kaimų seniūnas.“ Link 
Lietuvos artėjant rusų kariuomenei, Šimkai 
supratę, kad reikia trauktis iš Lietuvos. Jie 
jau buvo pergyvenę 1940-uosius, matę, kaip 
nekaltus žmones tremia. Iš Mosėdžio 
mokytoją išvežė ir kitus...

Išvažiavo ir viską paliko. O ūkis buvo 
didelis, gražus. Priartėjo frontas ir kareiviai 
sudegino trobą. Kai susitvėrė kolūkiai, ten 
kiaules laikė. Paskui viską išardė, išdraskė. 
Nieko nebėra, kas primintų čia gyvenus 
tvarkingo ir darbštaus ūkininko šeimą. Šalia 
likusių sodybos pamatų vėliau kiti žmonės 
trobesius pasistatė. Adelė Vilimienė 
prisimena liūdną susitikimą su Lidijos 
mama po daugelio metų. Buvo gal 1978 - 
ieji ir Eugenija Šimkienė iš tolimosios 
Australijos atvažiavo į Lietuvą. Giminaičiai 
ją nuvežė į Krakes. Ponia Adelė prisimena: 
„Kai grįžo iš ten, mūsų namų kieme visi 
susėdome. Tada ji ir prasitarė, kad būtų 

aerodromuose. Suvienytos viešosios 
įstaigos „Žmogus paukštis“, Krašto 
apsaugos ministerijos, Akrobatinio 
skraidymo federacijos, Vilniaus Dariaus ir 
Girėno aeroklubo pastangos bei rinktinės 
pilotų nuoseklios treniruotės ir lėmė gerą 
rinktinės rezultatą.

Šiais metais Všį „Žmogus paukštis“ 
organizuotos tarptautinės varžybos buvo 
tarsi generalinė repeticija prieš 21X19 metais 
Panevėžio rajone esančiame Rojūnų 
aerodrome įvyksiantį Pasaulio „Jak-52“ 
akrobatinio skraidymo čempionatą, į kurį 
jau planuoja atvykti per 50 pilotų iš 14 šalių. 
Lietuvoje tai pirmasis pasaulio akrobatinio 

skraidymo čempionatas ir pirmasis 
pasaulio čempionatas surengtas Ptmevėžio 
rajone.

Lietuva turi gerą vardą ir pasitikėjimą 
tiek tarptautinės aeronautikos federacijos, 
tiek ir tarp pasaulio pilotų. 2002-aisiais ir 
2004-aisiais čia įvyko Europos akrobatinio 
skraidymo čempionatai, vienas iš jų - 
Panevėžio rajone esančiame Įstros 
aerodrome.

geriau nevažiavusi, būtų geriau nieko 
nemačiusi. Iš ten, kur buvo jų namai, moteris 
tik saują žemės pasiėmė“.

Klausiam, kaip jie tais baisiais pokario 
metais išliko, išgyveno. Juk tokia graži 
medžiais apsodinta sodyba, didelis tvartas, 
sodas. Okupacinė valdžia juk galėjo viską 
atimti, o juos ištremti. Moteris sako, kad jos 
tėvas Ferdinandas Valantinas tik 12 hektarų 
žemės teturėjęs, namus pamažu savo 
rankomis statęs. Bet 1945 metais sausio 
mėnesį tėvą ištrėmė. Grįžo jis po dviejų metų 
ir visai nebeturėjo sveikatos. Atrodo, nebuvo 
jokios priežasties jį tremti, jis niekur 
nesikišo, su nieko nesusidėjo. Jis buvo 
muzikantas, tai sakė, kad su ta savo muzika 
vokiečius pasitikti galėjęs. „O tėvas toks 
linksmas buvo, toks pokštininkas, tikras 
Pupų Dėdė - prisimena moteris. - Labai 
medžius mylėjo. Kai tą naktį grįžo iš 
tremties, pirma visus savo sodintus medžius 
apėjo, paglostė. Tik paskui pasibeldė į 
langą.“

Išvežus tėvą, namuose liko motina su 
dviem vaikais. Čia jau buvo užfrontė, 
Skuodas netoli, tai daugybė rusų kareivių 
privažiavo. Ir jų sodyboje rusų kariškiai

Nukelta į 7 psl
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A<rA (Merijai Žemkalnytei
mirus, užjaučiame mūsų skyriaus rėmėjų Gabrielių Žemkalnį ir jo gausią 

šeimą, netekus mylimos anūkės.

Canbcrros L.K.VS. “Ramovė” skyriaus romovėnai

°In memoriam
A# A Bronius Dambrauskas

Ten, kur nieko 
nebėra...
Atkelta iš 6 psl.
įsikūrė. Bet čia gyvenančių žmonių iš namų 
nevarė. Adelė Vilimienė sako, kad kareiviai 
labai geri pasitaikė, padėdavo jiems pievas 
nušienauti ir šieną suvežti. Bet paskutine 
naktį, prieš jiems išvažiuojant, kareiviai 
užrišo kambarių, kuriuose gyveno mama ir 
ji su broliu, duris ir palipo ant aukšto. 
Kareiviai pasiėmė viską, kas tik jiems 
patiko. Antrame trobos gale buvo rojelis, 
tai kareiviai ir tą rojalį ištraukė. Viską 
susikrovė į mašinas ir išsivežė. Kitą dieną 
šešiolikametė mergaitė, kuri mokėsi 
Mosėdžio gimnazijoje, nubėgo Mosėdį, Į 
miliciją, kad praneštų, jog kareiviai juos 
apvogė, rojalį išsivežė. Kad ir kokie žiaurūs 
buvo laikai, ir tada būta supratingij žmonių. 
Milicininkai pasiėmė gimnazistę ir 
išvažiavo su ja j Skuodą aiškintis. Mat 
Skuode buvo rusų kariuomenės štabas.

Eglė Žalčių Karalienė
Canbcrros Lietuvių 

Bendruomenės Sąjungos 
Valdyba maloniai kviečia 
narius atšvęsti Eglės Žalčių 
Karalienės skulptūros 20 
metų sukakties šventę 
dalyvaujant iškyloje kurį 
įvyks sekmadienį, rugsėjo 
28 d., pradžia 1 vai. p.p. 
Glebe Park, Canberra City 
(Bunda gatvės pusėje)

Maistas ir gėrimai bus 
parūpinti. Parke yrasuolai, 
tačiau jei turite, atsineškite 
sulankstomą kėdutę arba 
patiesalą. Pasitaikius 
blogams orams, šventė 
perkeliama į Lietuvių 
būstinę, 114 Maitland 
Street, Hackett.

Prašome registruotis 
pas Sigitą Gailiūnaitę, tel. 
6248 6704 iki ketvir
tadienio, rugsėjo 18 d.

Išsiaiškino viską ir Skuodo geležinkelio 
stotyje, kur stovėjo jau pakrautas gėrybėmis 
traukinys, jie surado tą rojalį. Atidavė 
kareiviai rojalį. O milicininkai namo ją 
kartu su rojaliu parvežė. Dabar klausome 
tos istorijos ir sakome, kad drąsi panelė ji 
buvusi. Moteris šypsosi ir patvirtina, kad 
tikrai anuomet jai drąsos netrūko.

Ji atneša kelis storus fotografijų 
albumus, iš maišelio traukia šūsnis į 
albumus netilpusių nuotraukų. Sklaidome 
svetimų žmonių gyvenimus ir ieškome senų 
prieškarinių nuotraukų: gal kurioje iš jų 
moteris atpažins ką nors iš Šimkų. Tik 
vienoje pageltusioje laidotuvių 
nuotraukėlėje ji parodo moters su skarele 
galvelę ir sako: „Čia Lidijos močiutė...“

Paskui ponia Adelė lydi mus iki Krakių, 
kad parodyti} vietą, kurioje kažkada stovėjo 
ūkininko Šimkaus sodyba. Dabar ten nieko 
nėra. Tik neaprėpiami, nepraeinami 
dilgėlynai ir šabakštynai. Net ir toje 
trobelėje, kurią po karo čia pasistatė kiti 
žmonės, šiandien niekas nebegyvena. Ir 
gretimoje troboje niekas negyvena. Negyvas, 
niūrus kaimas, kur j prašalaitį spokso tik 
apleistų trobų tuščios langų akys. Netoliese 
teka mažas upeliukas, o kitame krante 
dilgėlynuose skendi kolūkio fermų 
griuvėsiai.

Taip geliančiai liūdna mirusiuose 
Lietuvos kaimuose....

Žemaičių saulutė 2008.7.26

A'v’A Zigmui Augaičiui,
darbščiam

<
 Melbourne 

lietuviškojo gyvenimo 
veikėjui ir dideliam 
savo spaudos rėmėjui,

K * nuoširdžiai dėkojame 
už palikime skirtą 
$5,000 paramą Ben

druomenės savaitraščiui “Mūsų 
Pastogė”

Ačiū ir p. Rūtai Kemešytei už 
rūpestingą pasirūpinimą paramos 
pervedimu.

“Mūsų Pastogės” Leidėjai ir
Redakcija

1924.5.2. - 2008.19.8
Nustebau, kai 1958 ar 1959 metais į Bankstown Apylinkės 

Kultūros Tarybos rengiamą šiupinį, dar nebaigtuose įrengti 
Bankstown Lietuvių Namuose, atvyko Bronius Dambrauskas 
su dviejom šio krašto gyventojomis. Viena buvo jo busimoji 
žmona June Perrottet, kita šeimos draugė. Abi atėjo pažiūrėti 
ką tie “naujieji australai” scenoje gali parodyti.

Su Broniumu jau buvau pažįstamas. Abu dirbome tuose 
pačiuose telefonų plėtimo darbuose. Kai buvo įrengtos naujos 
telefonų centrinės, mes laikinai buvome išsiųsti laukiantiems 
abonentams prijungti namuose telefonus. Po pusmečio vėl 
grįžome į savo senuosius darbus. Kaip ilgesnį laiką dirbantis
toje tarnyboje, o aš tik pradedantis, Bronius buvo mano „bosas“.

Abu sulaukę pensijos amžiaus retai susitikdavome, bet dažnai iš savo namų 
pasikalbėdavome telefonu. Bronius skundėsi savo sveikatos stoviu. Kaip buvęs rūkorius, 
sugadino plaučius ir gydytojai dabar atsisakė daryti operaciją. Trumpai žvilgterėkime j 
Broniaus nueitą gyvenimą.

Jis gimė 1924 m. vasario 5 d. Tytuvėnuose, Antano ir Malvynos tryliktas vaikas šeimoje. 
Motinai minis, vienuolikmetis Bronius buvo apgyvendintas vyresnio, jau vedusio, brolio 
šeimoje. Būdamas [5 metų dirbo lentpjūvės sąskaitininku, vakarais lanydamas 
elektrotechnikos mokyklą. Vokiečiams okupavus Lietuvą, Bronius su kitu vyresniu broliu 
Vokietijoje dirbo Zeiss Ikon foto reikmenų firmoje. Su brolio pagalba, gyvenimas patiko 
ir Bronius negrįžo į Vokietiją.

Frontui artėjant iš Rytų, Bronius vėl grįžo j Vokietiją. Už savanorišką pabėgimą iš 
Vokietijos buvo Gestapo areštuotas ir, tik Zciss Ikon firmai prašant, buvo grąžintas j tą 
patį fabriką.

Europoje, karo veiksmams nutilus, Bronius „General Sturgis” laivu 1949 m gegužės 
21 d. atvyko į Sydnėjų ir traukiniu buvo nuvežtas į Bathurst emigracinę stovyklą. Po 
dešimt dienų, Bronius buvo išsiųstas j Nelson Bay, mėnesiui apmokymo telefonų linijų 
darbams, po to j Kempscy, NSW telefonų linijų tarnybai. Baigęs dviejų metų darbo sutartį 
Bronius atvyko j Sydnėjų. Čia neturėdamas Australijos pilietybės, po kclctos mėnesių 
buvo iš darbo atleistas. Dirbo keliose kitose darbovietėse, bet buvo nepatenkintas. Nurodęs, 
kad Australijos pilietybei gauti paduotas prašymas, vėl grįžo į PMG telefonų žinybon, 
kurioje išdirbo iki pensijon išėjimo amžiaus.

1959 m Bronius vedė June Perrotted. Šeimoje augo du sūnūs, Edward ir Paul, ir duktė 
Jane. Bronius ir June vaikus leido pas lietuvius skautus, bet jų vaikai, nemokėdami lietuvių 
kalbos, greit atkrito. Šeima lankė lietuviškas pamaldas Irideombe, dalyvavo lietuvių 
ruošiamuose renginiuose. 1988 ir 1989 metais. Bronius buvo išrinktas į Sydnėjaus Lietuvių 
klubo valdybą. Atgavus Lietuvai nepriklausomybę, Bronius ir June lankėsi Lietuvoje, o 
vėliau Lietuvoje lankėsi ir jų sūnus.

A.A. Broniaus laidotuvės vyko rugpjūčio 27 d. (mirė rugpjūčio 19 d.). Prieš karstą 
išnešant iš bažnyčios, Antanas Kramilius giedojo mirusiųjų atsisveikinimo giesmę. 
Lidcombe bažnyčios klebonui susirgus, laidotuvių apeigas bažnyčioje ir kapinėse pravedė 
Anthony Lawrence. A.a. Bronius palaidotas Rookwood kapinėse lietuviams skirtoje 
kapinių dalyje, dalyvaujant gausiam būriui šio krašto gyventojų ir negausiai lietuvių grupelei.

Ilsėkis Broniau Tave priglaudusiojc lietuviams skirtoje žemėje, toli nuo tavo vaikystės 
dienų, gimtinės Tytuvėnų ir Lietuvos.

Jonas Zinkus

Pranešimas
—.t .. iiJRSŠ Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
JgiSs!
\ '5/7 Šių metų spalio 12d. vyks Seimo rinkimai Lietuvoje. Pagal

—S Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymą LR piliečiai, nuolat
gyvenantys arba rinkimų metu esantys ne Lietuvoje, balsuoja 

Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose. LR 
piliečiai, gyvenantys ar lankantys Viktorijos, Tasmanijos, Pietų Australuos, 
Vakarų Australijos valstijas ir Šiaurės Teritorijoje, galės balsuoti spalio 12d. 
nuo 1130 iki 14.00 vai. Melburno Lietuvių Namų bibliotekoje. Aukščiau minėtų 
valstijų piliečiai, kurie negalės atvykti balsuoti į 1 rietuvių Namus šią dieną, galės 
balsuoti paštu.

Lietuvos Generalinis konsulatas Melburne ruošia išankstinį rinkėjų sąrašą. 
Prašome visus LR piliečius, kurie nuolat gyvena Viktorijos, Tasmanijos, Pietų 
Australijos, Vakarų Australijos valstijose ir Šiaurės Teritorijoje, ir piliečius, kurie 
gyvena Lietuvoje, bet rinkimų metu bus anksčiau minėtose valstijose arba 
teritorijoje, Australijoje, kreiptis j Lietuvos Respublikos Generalinį konsulatą 
Melburne. Taip pat prašome tų, kurie nebalsavo anksčiau per Seimo arba 
Prezidento rinkimus registruotis LR Generaliniame konsulate Melburne ar 
palikti žinutę tel. (03) 9808-8300 arba siusti laišką e-paštu: 
litconmelb@bigpond.com su vardu, pavarde, adresu, asmens kodu, paso 
numeriu and telefono numeriu.

Pagal Lietuvos įstatymus balsavimas nėra privalomas, tačiau balsuoti yra 
kiekvieno lietuvio pareiga ir privilegija.

Andrius Žilinskas
LRGarbės generalinis konsulas Australijoje

ALD metu Sydnėjuje, gruodžio 30 d. 1.30 vai p.p. 
(po choro repeticijos) Lietuvių klube “Dainava” vyks

Australijos lietuviškų savaitgalio mokyklų

MOKYTOJŲ KONFERENCIJA
Po mokytojų iš Lietuvos apsilankymo mūsų 

lietuviškose savaitgalio mokyklose jau žinosime jų
vertinimus, pasiūlymus, patarimus. Kadangi mūsų mokymo galimybės, ypatumai 
ir vaizdinės priemonės skirtingos, konferencijos metu bus gera proga susitikus 
pasidalinti patyrimu, aptarti kas mums priimtina ir pritaikoma (dėl riboto laiko, 
konferencijos trukmė numatoma Ival. 30 min. Dėl smulkesnės informacijos 
prašau kreiptis j mokytojų konferencijos organizatorę Jadvygą Dambrauskas, 
tel.: (02) 9709 03814 arba mob. 0403 287 495.

Y Pratęsta XIV PLMKS registracija
XIV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo pranešėjų registracija 

pratęsiama iki š.m. rugsėjo 14 d. Kviečiame registruotis internetiniu adresu: 
www.mksl4.com

Keturioliktasis Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas įvyks Padėkos 
dienos savaitgalį, lapkričio 26-30d., Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL. Iki šiol jau 
yra užsiregistravę apie 80 pranešėjų - 27 iš JAV ir kitų užsienio šalių, likusieji - iš 
Lietuvos. Tikimasi, kad iki rugsėjo 15 d. prisidės ar apie 30pranešėjų. Šis PLMKS 
yra sukaktuvinis, nes simpoziumai Čikagoje pradėti ruošti prieš 40 metų. Lietuvai 
atkūrus nepriklausomybę jie pradėti ruošti pakaitomis - JAV (Pasaulio lietuvių 
centre, Lemont, IL) ir tėvynėje. Amerikoje PLMKS ruoša rūpinasi JAV Lietuvių 
Bendruomenės Krašto valdyba (pirm. Vytautas Maciūnas), o Lietuvoje - LR Švietimo 
ir mokslo ministerija. XIV PLMKsimpoziumo temos: svarbiausi užsienio lietuvių 
ir Lietuvos rūpesčiai, pasiekimai, šiuolaikiniai darbai ir ateities planai. Tačiau 
simpoziumas - ne tik paskaitos, bet ir atgaiva, nes jo metu vyks įvairūs meniniai, 
kultūriniai renginiai, bus daug puikių progų susitikti pažįstamus iš arti ir tolimesnių 
vietovių, susipažinti su dar nepažįstamais, ypač mokslininkais ir svečiais iš Lietuvos. 
Visuomenė maloniai kviečiama gausiai dalyvauti ne tik plenarinėse ir mokslinėse 

^esijose^bclvisuose simpoziumo renginiuose^^^^^XI^P^MK^nformacij^
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