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Australijoje - svečiai iš Lietuvos

Lietuvoje gerai žinomų žurnalų “IEVA” ir “COSMOPOLITAN” vyr. redaktorė ir 
leidėja Eva Tombak su šeima birželio 10-29 dienomis atostogavo Australijoje.

Tombakai atskrido į Brisbanę, išsinuomavo mašiną ir keliavo po Oueenslandą. 
Didžiausią įspūdį keliautojams paliko Airlie Beach, Magnetic ir Fraser Islands. Vaikai 
džiaugėsi neįprasta gyvūnija. Vaikams ypač patiko koalos, kurios jiems pasirodė mei
liausi gyvūnėliai pasaulyje. Evai, Viktorui ir jų vyriausiam Sūnui Tomui didžiausią įs
pūdį paliko scuba diving Koralų jūroje. Plačiau skaitykite “M.P” psl. 3.
Nuotraukoje iš kairės: Viktoras ir Juta Šliteriai, Viktoras, Eva ir Tomas Tombakai, Ra
mona Zakarevičienė, Ieva Vaitytė, priekyje - Gabrielė ir Danielius Tombakai Sydnėjuje.

'oSSta“ Lietuvos Įvykių apžvalga

Mindaugo karūnavimas - Valstybės Diena
Brangūs tautiečiai!

Amžių bėgyje lietuvių tauta, nežiūrint daugelio pavojų atsidurti prie išnykimo ribos, 
sugebėjo išlikti, neištirpo amžių gūdumose. Ir ne tik sugebėjo išlikti, bet ir sukūrė bei 
paliko mums neįkainuojamą turtą - kalbą, tradicijas, tautinį savastį, kultūrą. Mūsų 
šventa priedermė - puoselėti šias vertybes, perduoti jas naujoms kartoms - mūsų vaikams 
ir vaikaičiams, įnešti savo tegul ir kuklų indėlį stiprinant Lietuvos valstybę, jos pozicijas 
pasaulyje. Tai gali padaryti kiekvienas, nesvarbu kokiame žemės kampelyje begyventų. 
Lietuvą turime vieną, lietuvių tauta viena. Jai priklauso ir gyvenantys nuošaliame 
Žemaitijos vienkiemyje, ir pasaulio didmiesčiuose.

Šią vasarą Lietuva vėl kviečia savo sūnus ir dukras iš viso pasaulio namo, į senąją 
sostinę Vilnių. Valstybės dienos išvakarėse vyks XIIIMokslo ir kūrybos simpoziumas, VII 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynės, iškart po švenčių - Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
kraštų pirmininkų ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos kraštų pirmininkų 
suvažiavimas Trakuose.

Nuoširdžiai sveikinu jus, brangūs tautiečiai, Mindaugo karūnavimo - Valstybės dienos 
proga. Šią brangią dieną mintimis ir siela susibarkime draugėn, sugrįžkime ten, iš kur 
iškeliavome mes, mūsų tėvai ar protėviai. Tai Lietuva. Jos vardą kaip brangiausią relikviją 
visada nešiokime savo širdyse.

Antanas Petrauskas
Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LR Vyriausybės gen. direktorius

Valstybės 
Dieną - 

iškilmingi bei 
linksmi 

renginiai 
Minint Valsty

bės - Mindaugo 
karūnavimo-die
ną, Lietuvoje vyks 
iškilmingos cere

monijos ir linksmi kultūriniai renginiai - 
folkloro, roko grupių festivaliai, viduram
žių mugė, Valdovų rūmams dovanotų meno 
vertybių paroda.

Liepos 6 d. šventė prasidės Preziden
tūroje, kur nusipelniusiems asmenims bus 
įteikti valstybės apdovanojimai. Vidurdienį 
S.Daukanto aikštėje, šalia Prezidentūros, 
bus pakeltos vėliavos, kalbą Lietuvos žmo
nėms sakys Prezidentas Valdas Adamkus. 
Vėliau Vilniaus Arkikatedroje bus laiko
mos šv.Mišios.

Mindaugo karūnavimo dienos rengi
nius paįvairins gausybė linksmų kultūrinių 
renginių. Sostinė aikštės, parkai bei skve
rai aidės nuo moksleivių dainų, o tarptau
tinio folkloro festivalio „Baltica“ dalyviai 
ne tik dainuos, bet ir šoks, demonstruos 
įvairių tautų tradicinius amatus, pristatys 
nacionalinę virtuvę. Taikomosios dailės 
muziejuje Vilniuje bus atnaujinta paroda 
„LDK valdovų rūmų radiniai“.

Mindaugo karūnavimo dieną linksmai 
minės ir kiti miestai - Klaipėdoje vyks roko 
grupių festivalis „Vasarok-2005“, Panevė
žyje rengiama Viduramžių mugė.

Minint Valstybės dieną, Kernavėje lie
pos 8-10 dienomis rengiamos Gyvosios 
archeologijos dienos, Šiauliuose liepos 2-9 
dienomis - tarptautinis folkloro konkursas 
- festivalis „Saulės žiedas“.

K. Prunskienė elgiasi savaip
Žemės ūkio ministrė Kazimira Pruns

kienė leido suprasti geriau nei diplomatai 
išmananti užsienio politikos aktualijas, 
todėl nepaisys Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos rekomendacijos nevykti į 
Kaliningrado 750-ųjų metinių minėjimą. 
Tuo tarpu Prezidentas Valdas Adamkus 
pareiškė, kad ne žemės ūkio ministrės 
kompetencijoje vykdyti Lietuvos užsienio 
politiką.

Prezidento atstovė spaudai Rita Gru
madaitė teigė, kad Prezidentas pasakė, jog 
Vyriausybės nariams nedera vykti į Ka
liningradą, jei pakvietimai gauti paskutinę 
minutę. “Juo labiau ne žemės ūkio 
ministrės kompetencijoje formuoti ar 
vykdyti Lietuvos užsienio politiką”, - jo 
žodžius perdavė R.Grumadaitė.

Užsienio reikalų ministras Antanas 
Valionis sako, kad šis žemės ūkio ministrės 
žingsnis yra valstybės garbės niekinimas. 
“Jei valstybės vadovas nekviečiamas, ne
kviečiama ir valstybė. Niekas, be preziden
to, negali pakeisti valstybės atstovavimo. 
Mes, o ne Rusija turime nustatyti atstova
vimo lygį, to negali daryti ir žemės ūkio 
ministrė. Aš manau, kad tai yra valsty
bingumo sampratos ir sąžinės klausimas. 
Tokie veiksmai yra valstybės garbės nie
kinimas”, - sakė ministras.

Nukeltąjį psL

ES parėmė pabaltiečius
Praėjusią savaitę Strasbūre posėdžia

vusi Europos Tarybos Parlamentinė 
Asamblėja ( ETPA) priėmė rezoliuciją, 
kuria paragino Rusiją vykdyti anksčiau 
duotus įsipareigojimus, tarp jų - paremti 
asmenų, deportuotų iš okupuotų Baltijos 
šalių, sugrįžimą į Tėvynę.

Rusijos delegacija, kuriai vadovauja 
Rusijos Dūmos Tarptautinių reikalų 
komiteto pirmininkas Konstantin Kosa- 
čiov, siūlė žodį “okupuotų” išbraukti.

44 ETPA delegatams balsavus “už”, 64 
- “prieš” ir 12 susilaikius, Rusijos siūly
mas buvo atmestas.

Vilnietis vadovaus pasaulio medikų d-jai
Sėkmingomis širdies operacijomis 

išgarsėjusio Vilniaus universiteto profeso
riaus Vytauto Sirvydžio rankose - auksu 
spindintis delno dydžio medalis. Tai Pa
saulio širdies ir krūtinės chirurgų draugi
jos prezidento simbolis.

Kaip praneša „Lietuvos rytas“, V.Sir- 
vydžiui ši regalija buvo įteikta Vilniuje 
vykusio 15-ojo pasaulio širdies ir krūtinės 
chirurgų kongreso metu.

Vienoje medalio pusėje išgraviruotas 
kraujo lašas ir skalpelis. Kitoje užrašytos 
keturiolikos iki šiol draugijai vadova
vusių gydytojų pavardės bei šalys, kurioms 
jie atstovauja. Tarp jų - JAV, Kanada, 
Brazilija, Šveicarija, Izraelis, Kinija, Japo
nija, Vokietija.

Dienraščio teigimu, prof. Vytauto Sir
vydžio nuopelnai širdies chirurgijoje buvo 
vienas veiksnių, dėl kurių Vilnius ir buvo 
pasirinktas 2005-ųjų Pasaulio širdies ir krū
tinės chirurgų draugijos sostine.

Kartu su medikais iš Lietuvos šiame 
kongrese dalyvavo apie 700 širdies ir 
krūtinės chirurgų. Iš viso jie atstovavo 42 
valstybėms. Pasaulio širdies ir krūtinės 
chirurgų draugija siekia sujungti gydyto
jus iš viso pasaulio.

Lietuvių surengtame kongrese, kurio 
pagrindinė tema - širdies persodinimas ir 
dirbtinės širdies pritaikymas, - paskaitas

Lietuvos atstovo Emanuelio Zingerio 
teigimu, K .Kosačiov siūlymą išbraukti žodį 
“okupuotų” pagrindė tuo, jog Rusija 
nepripažįsta Baltijos šalių okupacijos.

E.Zingeris pareiškė, jog Lietuvos Už
sienio reikalų ministerija turėtų paprašyti 
Rusiją paaiškinti, ar KKosačiov išreiškė 
oficialią Maskvos poziciją, ar tai reiškia 
“1991-ųjų metų sutarties paneigimą”. 
Tuometinis Rusijos prezidentas Boris 
Jelcin pasirašė Rusijos ir Lietuvos sutartį, 
kurioje yra užfiksuotas aneksijos faktas ir 
įsipareigojama pašalinti jo pasekmes.

□

Prof. Vytautas Sirvydis.

skaitė 14 pasaulinio garso chirurgų. Pa
skaitų temos - širdies nepakankamumo, 
aortos aneurizmos, lėtinės plaučių arterijos 
trombozių chirurginis gydymas, plaučių 
transplantacijos, kitos problemos bei 
naujausi dabarties mokslo laimėjimai, tarp 
jų - kamieninių ląstelių panaudojimas 
pažeistam širdies raumenim atkurti.

(Pagal “Lr”)
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patašiSs Trumpai iš visur
♦ Birželio 28 d. 
Afganistano Ku
nar provincijoje 
Taliban sukilėlių 
raketa pašovė JAV 
Chinook tipo sraig
tasparnį. Žuvo visi 
16 karių, skridę 
gelbėti sukilėlių 
atkirstą ameri
kiečių karinį dali

nį. Liepos pradžioje dar nebuvo žinių apie 
atkirstų karių likimą.
♦ 1805 metų spalio 21 d. Trafalgar© 
mūšyje žuvo britų admirolas Horatio 
Nelson, nugalėjęs jungtinį Prancūzijos ir 
Ispanijos laivyną ir sužlugdęs Napoleono 
viltis įveikti D. Britaniją. 200 metų sukak
čiai nuo šio įvykio prisiminti, birželio 
mėnesio pabaigoje vandenyse į pietus nuo 
Anglijos krantų paradavo virš 160 karo 
laivų, priklausančių 35 valstybėms. Bir
želio 28 d. septyniolika burinių laivų in
scenizavo Trafalgaro mūšį. Parade dalyva
vo ir Prancūzijos karo laivai, pabrėžiant 
šiuo metu egzistuojantį D. Britanijos ir 
Prancūzijos solidarumą Europos Sąjungoje.
♦ Birželio 29 d. Kanados parlamentas 
legalizavo vedybas tarp tos pačios lyties 
asmenų, gi birželio 30 d. Ispanija irgi le
galizavo tokias vedybas, nežiūrint stipraus 
pasipriešinimo iš Katalikų Bažnyčios bei 
plačių visuomenės sluoksnių. Anksčiau 
panašius įstatymus yra priėmę Olandija ir 
Belgija.
♦ Artinantis žydų naujakurių evakuacijos 
iš Gazos ruožo terminui, būrelis žydų jau
nuolių bandė praplėsti žydų sodybas Ga
zos srityje, įsitvirtindami keliuose apleis
tuose pastatuose, dekoruodami jų išorines

b: sienas Mahometą ir Islamą įžeidžiančiais 
šūlčfehs, beį*bandydami akmc nimis užmuš- 
ti protestuojančius palestiniečius. Izraelio

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl. “

" Oro erdvę saugos Vokietijos 
lakūnai

Baltijos valstybių oro erdvės apsaugą 
perima Vokietijos karių kontingentas, pa
keisiantis iki šiol ją saugojusius olandų 
karius, pranešė Krašto apsaugos ministerija 
(KAM). Vokietijos kariai Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos oro erdvę saugos keturiais 
naikintuvais F-4G “Phantom”. Perėmimo 
ceremonijoje dalyvavo Olandijos, Vokieti
jos, Latvijos ir Estijos karinių oro pajėgų 
atstovai

Oro policijos misija Baltijos šalyse 
pradėta 2004 m. kovo 29 d., Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai tapus NATO narėmis. 
Misijoje jau yra dalyvavę junginiai iš 
Belgijos, Danijos, Didžiosios Britanijos, 
Noivegįjps.^ ' '"r,
Atkuriama Trakų pusiasalio pilis

Trakų pusiasalio pilyje pradėti gynybi
nės sienos ir bokšto restauravimo darbai. 
Mūro atkūrimui bus naudojamos tik senos 
autentiškos plytos ir lauko akmenys. Ši pi
lis yra dar senesnė nei saloje esanti garsioji 
“Trakų pilis”.

Trakų pusiasalio pilis neapgyventame 
plote pradėta statyti XIV a. pradžioje. Spė
jama, kad pirmoji pilis buvo medinė. Apie 
1362-1382 m joje vyko dideli pertvarky
mai - buvo baigta aptvarinio tipo pilies 
statyba, pastatyti pietryčių, pietvakarių, 
šiaurės vakarų, važiavimo vartų bokštai, 
bokštas su gandralizdžiu, gynybinės sienos 
ir kL Manoma, kad XIV a. pabaigoje Trakų 
pilis buvo vienas galingiausių Lietuvos gyny
binių renginių. 1414-1430 m po kryžiuo
čių antpuolių ji buvo atstatinėjama ir to- 

da, EITA, BNS ir LGITICbiideteniais.
Mūsų Pastogė Nr. 26, 2005.07.06, psl. 2

kariuomenės ir pasienio policijos grupės 
ištraukė jaunuolius iš vieno pastato birželio 
29 d. vakare, o sekančią dieną išvarė juos iš 
jų pagrindinės bazės - apgriauto Palm 
Beach viešbučio.
♦ Liepos 1 d. Machačkala mieste Dages
tane, Čečėnijos kaimynystėje, buvo su
sprogdinta bomba, kai nišų vidaus kariuo
menės kareiviai su keliais sunkvežimiais 
atvyko į pirtį maudytis. Žuvo 10 žmonių, 
daugiausia kareivių, bet ir keli praeiviai.
♦ Liepos 2 d. Sukilėliai Bagdade pagro
bė Egipto pasiuntinį Irako Vyriausybei, kai 
šis išėjo iš namų j gretimą krautuvę nusi
pirkti laikraščio. Prie jo privažiavo du 
BMW automobiliai, pilni ginkluotų žmo
nių, ir įsitraukė jį pas save. Ihab ei - Sherif, 
pagrobtasis diplomatas, turėjo būti neužil
go paskirtas oficialiu Egipto ambasado
riumi Irakui.
♦ Liepos 2-3 dienomis dešimtyje miestų 
pasaulyje įvyko didžiuliai”rock” muzikos 
koncertai tikslu atkreipti aštuonių pasau
lio turtingųjų valstybių vadovų dėmesį į 
skurdą Afrikoje. Koncertai įvyko Londone, 
Tokijo, Johannesburg, Romoje, Berlyne, 
Paryžiuje, Maskvoje, Filadelfijoje, Edin
burgh ir Barrie (netoli Toronto, Kanadoje).
♦ Australijos min. pirmininkui John 
Howard pertvarkius savo vadovaujamą 
ministrų kabinetą. Pilietybės ir daugiakul- 
tūrinių reikalų ministru yra paskirtas 
daugeliui Sydnėjaus lietuvių gerai pažįsta
mas John Cobb.
♦ Liepos 3 d. Rusijos prezidentas Vladi
mir Putin pareiškė, kad Rusija turės su
sigrąžinti valstybinį alkoholio monopolį, 
nes šiuo metu dėl apsinuodijimo netikra 
vodka miršta daug žmonuių. Pagal ofi
cialius statistikos duomenis, per šių me
tų sausio t- balandžio mėnesius Rusijoje 
alkoholio atsitiktinu nusinuodijimu mirė 
13400 žmonių. □

; ■- - į-
bulinama.
Kristina Brazauskienė spaudos 

dėmesyje
Gyvą susidomėjimą sukėlė spaudoje 

paskelbta žinia, kad Premjerui Algirdui 
Brazauskui užsiminus, kad Vilniaus meras 
Artūras Zuokas neturėtų atsistatydinti iš 
Vilniaus mero posto, Vilniaus miesto sa
vivaldybė skubiai patvirtino detalųjį pla
ną sklypo, esančio Vilniaus M. K Čiurlio
nio g. 84. Jame stovi Premjero žmonos 
Kristinos Brazauskienės vadovaujamas 
viešbutis “Crowne Plaza”.

Plane, kuriam buvo išimtinai greitai 
pritarta, numatyta, kad bendrovė “Drau
gystės viešbutis” prestižiniame sklype, ku
riame dabar šalia viešbučio “Crowne Pla
za” yra įrengta neuždengta stovėjimo aikš
telė, galės statyti iki 9 aukštų apartamentų 
viešbutį su požemine automobilių stovėji
mo aikštele. Pasirašyti tam leidimą prirei
kė tik dviejų dienų - birželio 22-osios ir 
23-iosios.

Sklypas, kuriame buvo leista vykdyti 
statybas bendrovei “Draugystės viešbutis”, 
yra išnuomotas tai pačiai bendrovei 99 
metams. Kaip plačiai žinoma, sovietmečiu 
garsųjį “Draugystės” viešbutį vėliau įsigijo 
Kristinos Brazauskienės bendrovė.

Vėliau Premjeras ABrazauskas pareiš
kė, kad jis į žmonos verslo reikalus nesiki
ša. “Aš ne koks nors jaunuolis, kuris dary
tų tokias klaidas”, - sakė jis. Į ginčą įsitrau
kė ir V. Uspaskich, pasakęs, kad “tai yra 
sindikatas dviejų asmenų” ir ta prasme vie
šas jėgos demonstravimas.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau

ZVIĮfcJlMf
Lietuvos TV - vėl 

rusiškai
Audrių Mdtonį Australijos 

lietuviai pažįsta kaip reguliarų mūsų radijo 
valandėlės dalyvį - lengvai suprantamą bei 
įdomų Lietuvos žinių pranešėją. Bet jis su
sirūpinęs ir tuo, kas vyksta Lietuvos televi
zijoje. Spausdiname ištraukas iš jo kritikos, 
pasirodžiusios ŪELF!svetainėje. Red.

Kiek programų turime savo kabelinėje 
TV - apie 40? Kiek tarp jų lietuviškų - 
kokios septynios? Kiek angliškų - trys- 
keturios? Dvi vokiškos? Viena prancū
ziška? O kiek rusiškų arba rusiškai 
įgarsintų? Maždaug pusė. Sudėk visas 
lietuviškas ir užsienietiškas nerusiškas 
kartu ir vis vien rusiškų gausiai daugiau.

Didelis nesusipratimas yra tai, kad per 
kabelines TV rusiškai žiūrime net prog
ramas, kurių originali kalba - anglų. “Dis- 
coveiy”, “History”, “National Geographic” 
- kanalai, skirti tiems, kurie nori pažinti, 
mokytis, plėsti akiratį - rodomi rusiškai.

Bet yra dar didesnio absurdo pavyzdys: 
kabelinės TV Lietuvoje rusiškai retrans
liuoja vaikams skirtą animacinį kanalą 
“Jetix”, kurio “gimtoji kalba” yra anglų. Jei 
kabelinių TV programų tiekėjų argumen
tai, kad didelė dalis pagyvenusių TV 
žiūrovų geriausiai moka rusiškai, atrodo 
bent jau suprantami, tai “multikų” 
(cartoons) žiūrovų atveju yra visai prie
šingai: galime įsivaizduoti, kiek yra ma
žųjų, suprantančių rusiškai, kai visa rusų 
bendruomenė Lietuvoje tesudaro 7-8%. 
Tačiau net ir tie, kurie auga rusiškose šei
mose, jau seniai įvaldė anglišką žodyną iš 
kompiuterinių žaidimų, kuriuos žaidžia 
kiekvienas. Ne Šekspyro, suprantama, bet 
tokią, kurią naudoja “multikų” herojai Va
dinas, animacinių filmų kanalas, prigim
timi - anglakalbis, Lietuvoje kažkodėl 
rodomas rusiškai, kai to kanalo auditori
jos absoliuti dauguma rusiškai nemoka nė 
žodžio. Logikos, kaip sakoma, nerasta.

Taip, statistika rodo, kad iš visų už
sienio kalbų lietuviai geriausiai moka ru
sų. Anglų kalba - antroji pagal paplitimą, 
bet mokančių ją - kur kas mažiau, nei

Lietuviški vaistai vargsta
Lietuvoje vykdoma vaistų politika ne

skatina vietinės pramonės plėtros ir yra 
nenaudinga vaistų vartotojams, parodė 
vietos gamintojų užsakymu atliktas 
tyrimas.

“Vietinė farmacijos pramonė svarbi 
daugeliui naujųjų Europos Sąjungos šalių. 
Pavyzdžiui, Slovėnijoje, Kroatijoje, Lenki
joje vietinės gamybos vaistai sudaro nuo 
30% iki 70%. Lietuvoje farmacijos pramo
nės vaidmuo nepalyginamai menkesnis”, - 
ELTAI teigė tyrimo koordinatorė. .

Lietuvoje farmacijos įmonių pardavimų 
apimtys nesiekia 110 mln. litų, sektoriuje 
dirba apie 1000 žmonių, o medikamentų 
importas į šalį daugiau kaip 13 kartų virši- j 
ja Lietuvos vaistų gamintojų produkcijos 
eksportą. Be to, pastebima, kad lietuviškų 
vaistų mažėja kompensuojamų vaistų . 
sąraše. į

Šiuo metu lietuviškų vaistų kainos ma- -} 
žesnės už kitų gamintojų. Pavyzdžiui, lie
tuviškas paracetamolis kainuoja apie 0.45 
lito, o importuojamas - daugiau nei 5 litus. 
Lietuviško kalcio gliukonato galima nusi
pirkti už 0.68 lito, o importuojamas 
cancigran tabletės kainuoja apie 15 litų. 

Sydney Lithuanian Information Centre [ SL1C ] now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@slic.org.au

kalbančių rusiškai. Tačiau kaip išmoksi, 
jei TV formuojama informacinė ir pra
moginė erdvė yra perdėm rusiška?

Rusų kalba išties yra viena didžiųjų 
pasaulio kalbų, atverianti kehus į gausius 
kultūros lobius. Tačiau realybė yra ir tai, 
kad būtent anglų kalba dabar yra pagrin
dinė tarptautinės komunikacijos priemo
nė, be kurios negausi nei gero išsilavini
mo, nei gero darbo. Taigi, kalba čia ne 
apie rusofobiją, ne apie rusų kalbos išgu- 
jimą, o apie lygiaverčių sąlygų sudarymą 
anglų ir kitoms užsienio kalboms.

Todėl statistika, rodanti, kad populia
riausią tarptautinio bendravimo priemonę 
- anglų kalbą moka tik vienas iš dešimties 
Lietuvos gyventojų (10% apklaustųjų per 
pernai gruodį atliktą RAIT tyrimą), o ru
sų kalbą - beveik aštuonis kartus daugiau 
(77%), turėtų tapti paskatinimu populia
rinti būtent anglų kalbą ir skatinti jos 
mokymąsi, o ne toliau rusifikuoti eterį.

Tuo tarpu mūsų, lietuviškieji TV kana
lai elgiasi visiškai priešingai: rusiški filmai 
ir laidos rodomi originalo kalba su lietu
viškais subtitrais, o filmai anglų ir kitomis 
kalbomis - dubliuojami lietuviškai, užgo
žiant originalią kalbą.

Nors apklausos rodo, kad toks mode
lis dabar labiausiai patinka TV žiūrovams 
(nieko nuostabaus, palyginus rusų ir ang
lų kalbų mokėjimo lygį), visuomenėje vis 
garsiau reiškiamas susirūpinimas, kad ši 
praktika stabdo anglų kalbos žinių pliti
mą Lietuvoje ir įtvirtiną rusų kalbos, kaip 
geriausiai mokamos užsienio kalbos, abso
liutų dominavimą.

Tačiau regis būtų teisinga, jei Lietuvos 
žiūrovams būtų sudarytos vienodos są
lygos pažinti ir išmokti abi labiausiai 
Lietuvoje paplitusias užsienio kalbas - 
anglų ir rusų, taip pat ir kitas, su kuriomis 
susiduriame vis plačiau mums atsiverian- 
čiame multikultūriniame pasaulyje.

O dabar sukamės uždarame rate: anglų 
kalbos nemokame, bet ir neleidžiame jos 
girdėti angliškuose ir amerikietiškuose 
filmuose iš po “užkloto” lietuviško vertimo 
(beje, kartais tiesiog blogo, o kartais - 
tragiško), o rusų - mokame ir toliau mo
komės, leisdami filmus ir laidas origina
lia kalba su lietuviškais subtitrais.

Tai - kalbų segregacija, tai - kelias į 
tolesnį rusų kalbos dominavimą ir kitų 
užsienio kalbų diskriminavimas. □

Lietuvai tapos ES nare, farmacijos įmo
nės susidūrė ne tik su išaugusia konkuren
cija. Nuo 2004 metų gegužės visos įmonės 
privalėjo atitikti ES Geros gamybos prak
tikos (GGP) reikalavimus.

Iš 16 dirbusių farmacinių bendrovių 
2004 metų pabaigoje pagal ES reikalavi
mus buvo sertifikuota 11. Kitoms buvo pa
naikinta licencija arba jos pačios laikinai 
sustabdė licencijos galiojimą.

Šių metų pavasarį atliktas tyrimas pa
rodė, kad lietuviškų vaistų gamintojai pap
rastai naudoja prieš 8-10 metų pagamintą 
įrangą. Ji atitinka ES ir Sveikatos apsau
gos ministerijos reikalavimus, tačiau nepa
jėgi gaminti medikamentų, kuriems bū
tinos šiuolaikinės technologijos.

Vaistų gamintojai pabrėžia būtinumą 
suformuoti tyrimų bazę cheminiams ir 
mikrobiologiniams tyrimams atlikti. Ta
čiau, ETKC projektų vadovės teigimu, be 
valstybės pagalbos jie to padaryti nepajė
gūs.

Didžiosios dalies lietuviškų vaistų 
gaminto jų metinė apyvarta vos peržengia 
3 mln. litų ribą, o grynasis pelningumas 
nesiekia 2%. LGITIC
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Bendruomenės baruose_______
Gedulo ir Vilties Diena Melbourne
Šių metų birželio 19 dieną nemažai 

Melbourne lietuvių susirinko j Lietuvių 
Namus paminėti ir prisiminti, kaip prieš 
64 metus buvo vykdomi sovietų okupan
tų masiniai išvežimai Į amžino įšalo žemę 
Sibire.

Po okupacijos, iš pradžių nedaug kas 
pasikeitė iki 1941 metų. Nors buvo kal
bama, kad žmonės dingsta iš namų po 
nakties. Dažnai žmonės dingdavo ir iš 
darboviečių. Tačiau tiksliai niekas nežino
jo, kas iš tikrųjų vyksta. Tik birželio 14- 
osios naktį ir 15-osios dieną visi pamatė 
gatvėse daugybę sunkvežimiais vežamų 
žmonių. Vežė juos į geležinkelio stotis ir 
talpino į gyvulinius vagonus, kuriuose ve
žė žmones į nežinią. Vežė įvairaus amžiaus 
žmones: jaunus, senus, vaikus, moteris ir 
vyrus, inteligentus ir bemokslius, tarnau

Naujas dr. Rimo Kabailos veikalas
Vytautas Doniela

Australijos aborigenų istorijos studi
jos tapo praturtintos nauju solidžiu vei
kalu. Jo autorius -canberriškis dr. Rimas 
Kabaila (Peter Rimas Kabaila), ir naujoji 
knyga vadinasi “High Country Footprints: 
Aboriginal pathways and movement in the 
high country of southeastern Australia”

Aborigenų istorijos srityje dr. Kabaila 
yra, taip sakant, senas vilkas, ir savo kaip 
žinovo reputaciją jis jau yra įtvirtinęs 
ankstyvesnėmis studijomis. Viena iš jų, 
“Wiradjuri Places”, yra trijų knygų jungi
nys, kuriame aprašoma bei analizuojama 
aborigenų buitis, papročiai ir istorinis 
susidūrimas su baltaisiais apytikriai New 
South Wales valstijos rėmuose. Šiame 
gausiai schemomis bei iliustracijomis 
paįvairintame leidinyje dr. Rimas savo 
dėmesį atkreipė į tris aborigenų telkinius 
prie didžiųjų pietryčių Australijos upių: 
The Murrumbidgee River Basin, The 
Lachlan River Basin ir The Macquarie 
River Basin. Nesant rašytinės aborigenų 
istorijos, savo studijoje dr. Kabaila sujun
gė aborigenų žodines tradicijas (pasako
jimus) su fizinių reliktų analize, viską su
stiprinant archeologiniais tyrimais bei 
atkūrimais. Rezultate - mokslinis, bet kar
tu vaizdžiai prieinamas bei suprantamas 
darbas, kuriame aborigenų buitis bei is
torija matoma ne gan abstrakčiai “iš ša
lies” (kitoje kultūroje išaugusio baltojo 

High Country Footprints
.AUooginal pathways and movement m the high country^

tojus, mokytojus, valdininkus, ministrus, 
ūkininkus bei bedarbius.

Taigi, Melboumo lietuviai ir susirinko 
į Gedulo ir Vilties Dienos minėjimą, kad 
prisiminti tą juodą Lietuvos istorijos die
ną. Tuoj po gedulingų mišių visi suėjo pie
tauti į Lietuvių Namus. Po pietų susirinko 
Teatro salėje. Tik įėjus pro duris, galėjai 
pajusti, kad čia vyks liūdnas praeities 
minėjimas. Bet tai buvo ne tik liūdesio pri
siminimas, bet kartu tikėjimas ateičiai 
pasisemti šviesesnės vilties. Salėje - pri
temdytos šviesos, o scenoje - daugybė 
plačiai išdėstytų degančių žvakučių. Ant 
didžiulio ekrano sienoje - Sibiro tremtį 
primenantys vaizdai

Prasideda minėjimas. Į sceną pirmoji 
įeina jauna pranešėja Gintarė Verbickaitė 
ir pakviečia LR Garbės generalinį konsulą

akimis), bet verčiau kiek įmanoma “iš 
vidaus”. Tokiai studijai reikia mokslinin
ko su įžvalga, tiksliau su įsijautimu (em- 
patija), o šita savybė dr. Rimui Kabailai 
tikrai yra savita - atrodo, ji prasidėjo kaip 
asmeninis dėmesys bei pomėgis dar mo
kinuko bei studento metais, o analitiškai 
sustiprėjo per akademinį išsilavinimą.

Reikia pridurti, jog dr. Kabailai 
priklauso dar du veikalai: “Bekonnen’s 
Aboriginal Past” (vieno Canberros mo
dernaus priemiesčio proistorė, kai baltų
jų dar nebuvo nė vieno) ir “Griffith

Heritage” (šio NSW miesto 
istorija nuo pirmųjų farme- 
rių iki gan spalvingos da
barties su stipria itališka 
priemaiša, išgarsėjusia drėki
nimo sistema ir... narkotikų 
skandalais).

Vėliausioje knygoje “High 
Country Footprints” dr. 
Kabaila, eidamas gilyn į 
praeitį, atkuria, kaip šian
dienos NSW ir Victorijos 
keliai, modernūs plentai ir, 
bendrai, susisiekimo linijos 
bei mazgai išsivystė iš pri
mityvių takų bei kelelių, ku
riuos susikūrė ankstyvieji 
kolonistai. Ir, žinoma, už jų 
vėl slypi susižinojimo bei 
medžioklių takai, kurie nusi
driekia į pradžios neturinčią 
aborigenų kasdienybę bei jos 
buitinius ir “dvasinius” po
reikius. Šioje naujausioje stu
dijoje dr. Kabaila vėl surin
ko daug antropologinės bei 
archeologinės medžiagos, 
naudojosi ankstyvųjų kolo- 

Melbourne Andrių Žilinską, tarti ati
daromąjį žodį.

Andrius Žilinskas savo kalboje papa
sakojo, kad lietuvių tauta okupacijos lai
kotarpyje sumokėjo nenusakomą kainą. 
“Praradome daug jaunų partizanų, kurie 
kovojo už Lietuvos laisvę ir kitų Lietuvai 
reikalingų tautiečių patriotų. Mes gedime 
ir reiškiame jiems visiems pagarbą. Mes 
niekada jų nepamiršime.” Jis priminė, kad 
nors Lietuva palaiko gerus santykius su 
buvusiu okupantu - Rusija, tačiau mes ir 
dabar visi matome, kaip ji vertina Lietuvos 
ir kitų Baltijos šalių nepriklausomybę. Šių 
metų balandžio 25 d. Rusijos Dūmos sesi
joje prez. Valdimir Putin su gailesčiu įvertino 
Sovietų Sąjungos žlugimą, sakydamas: “tai 
didžiausia šio amžiaus geopolitinė nelai
mė ! ” Toks požiūris į mūsų laisvę ir nepri
klausomybę - nėra savaime suprantamas 
dalykas. Mūsų tautos genocidas ir masinių 
išvežimų prisiminimai - tai reiškiniai, ku
rie jau grimsta j praeitį. Tačiau pagarba mū
sų aukoms bei jų prisiminimas mūsuose 
duoda mums stiprybės ir vilties geresniems 
laikams. Baigdamas jis sakė, kad visi trem
tiniai, partizanai bei kiti, kurie negrįžo ir 
nesulaukė laisvės dienų, jei dabar žinotų, 
jog mes švenčiame šią dieną laisvėje, džiaug
tųsi drauge su mumis, linkėdami mums, kad 
per gedulą puoselėtume ateities viltį”.

Sekantis kalbėjo Melboumo Apylinkės 
Valdybos pirmininkas Andrius Vaitiekū
nas, primindamas, kad po daugelio kančių, 
trėmimų ir įvairių nelaimių, mūsų brangi 
tėvynė išvydo šviesų rytojų ir palinkėjo, 

Australijoje - svečiai iš Lietuvos
(Žiūr. psl. 1) Birželio 26-29 dienas 

Tombakų šeima praleido Sydnėjuje. Deja, 
orai keliautojų nelepino. Bet saulės ir 
šilumos trūkumą bei lietų kompensavo 
Ramonos bei Ramučio Zakarevičių dė
mesys ir šiltas bendradarbiavimas

Prieš išvykstant į Australiją, Gabrielė 
buvo priimta į M.K Čiurlionio baleto mo
kyklą Vilniuje. Sydnėjuje ji turėjo gerą 
progą nusipirkti baleto batelių ir dra
bužėlių garsiojoje Blocho baleto reikme
nų krautuvėje. Įdomu, kad firmos įkūrėjas 
Jakob Bloch su šeima emigravo į Austra
liją iš Lietuvos dar prieš karą. Lietuvoje 
buvęs batsiuvys Sydnėjuje pradėjo siūti 
baleto batelius ir po kiek laiko jo įkurta 
firma pasidarė viena iš garsiausių baleto 
reikmenų firmų visame pasaulyje. (Nuo
traukoje - Gabrielė išmėgina baleto bate
lius prižiūrint mamai Evai ir Blocho duk
rai Betty Bloch, kuri gimė Varniuose.)

Tombakų šeima liko sužavėta Sydnė- 
jaus didingumu bei europietiškumu, su
niekuo nesulyginamu australų draugiš- kurnu ir fantastiška virtuve.

nistų bei krašto tyrinėtojų pasakojimais 
bei brėžiniais. Per ankstyvojo susižino
jimo, tai yra, “susisiekimo” būtinybės 
prizmę, panaudojant to meto išlikusią 
žodinę bei fizinę medžiagą, vėl atgyja 
kolonistų ir iki tol - aborigenų tikrovės 
vaizdas. Kitaip tariant, dabarties sofis- 
tikuota technika randa savo šaknis pri
mityviuose poreikiuose. Kaip dr. Kabai
la nusako knygos tikslą, “Why and how 
people travelled is as important as where 
they travelled”.

Veikalas yra gausiai iliustruotas pie
šiniais, nuotraukomis, senų žemėlapių 
iškarpomis ir specialiai šiai knygai pa
darytais susisiekimo brėžiniais. Knygos 
viršeliui yra parinktas aborigenų stiliaus 
piešinys, kuriame tam tikros vingiuotos 
linijos reiškia ne kokius nors meninio 
pobūdžio ornamentus, bet pirmoje eilėje 
susisiekimo (tai yra, įprastinių takų) 
užfiksavimą. Taigi, piešinys iš tiesų yra 
žemėlapis.

Dr. Rimo Kabailos dėmesys aborigenų 
praeičiai jungiasi su jo kaip architekto 

kad tas baisusis laikotarpis niekad dau
giau nepasikartotų.

Vytautas Krivickas perskaitė Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamento prie 
Lietuvos Vyriausybės generalinio direkto
riaus Antano Petrausko pareiškimą. (Pa
reiškimas buvo atspausdintas “M.P” Nr. 23).

Marija Geštautienė perskaitė poemą 
“Tėtei”.

Toliau sekė Eglės Rudzinskaitės pa
skaita apie pergyventą laikotarpį. Eglė gimė 
praėjus 10 metų po II-ojo pasaulinio karo' 
sovietinėje Lietuvoje. Kokia buvo jos to lai
ko mąstyseną ir gyvenimas okupuotame 
krašte, kol jai buvo atskleista tikroji laisvos 
Lietuvos istorija irvėliau, atgavus nepriklau
somybę, iki išvykimo iš Lietuvos po 1990 m.

Labai įspūdingai ir emocionaliai buvo 
perskaityta Bernardo Brazdžionio “Via 
Dolorosa”. Giliai įsijausdami, gera kalba, 
aiškiai ir garsiai skaitė Aida Gogelytė ir 
Algis Akstinas. Klausytojai už tai jiems 
nepagailėjo gausių plojimų.

Angliškai buvo perskaitytos ištraukos 
iš Alės Liubinienės knygos “Home No 
More”. Skaitė Dennis Gaylard.

Minėjimą paįvairino dr. Vilmantė 
Kumpikaitė su daina ir gitara. Pabaigai 
Melboumo “Dainos Sambūris” padainavo 
keturias tai progai skirtas dainas.

Minėjimas praėjo gražiai, įdomiai ir 
sklandžiai. Malonu buvo matyti tiek daug 
minėjimo programos atlikėjų, kurie yra 
trečios bangos emigrantai, bei svečių, ap
sistojusių Melbourne.

Viltis Kružienė

R.Z.

profesija. Pirmąjį akademinį laipsnį gavęs 
1977 metais (Bachelor of Science in 
Architecture, Uni of NSW)), 1980 metais 
jis pelnė Bachelor of Architecture (Uni. 
of NSW). Asmeniniam pomėgiui tebesi
tęsiant, jis papildomai studijavo archeo
logiją ir 1994 m gavo Bachelor of Arts 
with First Class Honours (Austral Nat. 
Uni.). Dar tolimesnes jo studijas tame 
pačiame ANŲ archeologijos departa
mente apvainikavo 2000 metais gautas 
Doctor of Philosophy laipsnis. Kaip 
matome, dr. Rimas Kabaila savo anksty
vojo dėmesio aborigenų istorijai ne tik ne
pamiršo-savo gilai pamėgtą studijų sritį 
jis praturtina vis naujais kruopščiai 
paruoštais bei turiningais darbais.

Beje, dr. Rimo Kabailos knygos gau
namos susisiekiant su Black Mountain 
Projects Pty Ltd, P.O.Box 279, Jamison 
Centre, ACT, 2614.

Naujosios knygos proga linkime dr. 
Rimui Kabailai dar daug kūrybingų me- 
tų-ir tolimesnių veikalų! n
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Lietuviai pasaulyje
Karaliaučius švęs 750 metų jubiliejų

2005-ji metai - Karaliaučiaus, buvu
sios Prūsijos sostinės 750-osios metinės. 
Jas mini vokiečiai - juk Prūsijos valstybė 
buvo ne prūsų, o vokiečių valstybė. At
kreipkime savo akis Į Karaliaučių, jo isto
riją ir mes, lietuviai.

Vienuolių riterių Kryžiuočių ordinas, 
nusprendęs užvaldyti Baltijos gintaro 
išteklius ir įsitvirtinti Priegliaus žemupy
je, turėjo įveikti galingiausią ir turtingiau
sią prūsų giminę - sembus. Šiam žygiui 
kryžiuočiai pasiryžo tik susilaukę stip
rios Čekijos karaliaus Otokaro II karinės 
talkos. 1255 m. vasario pabaigoje kry
žiuočiai su talkininkais užkariavo Sembą, 
ypač nusiaubę Medinavą ir Rūdavą. De
šinėje Priegliaus pakrantėje, ant kalvos, 8 
km nuo upės žiočių, prie užtvenkto Lyvos 
(ar Lėvės) upelio stovėjo prūsų pilaitė 
Tvanksta (Tvankstė, Tuvangstė). Vardas 
kildinamas iš prūsiško tvenkinio pavadi
nimo tvanksta. Ordinas sunaikinęs Tvanks
tos pilaitę, netrukus pasistatydino savo, 
medinę pilį, o karaliaus Otokaro II garbei 
ją pavadino lotyniškai - Mons Regius (Ka
raliaus kalnas) ir vokiškai Kunnigsbergk. 
Vėliau jai prigijo Koenigsberg, dar vėliau 
Karaliaučiaus vardas.

Prie Karaliaučiaus pilies išaugo trys 
gyvenvietės ir keli užmiesčiai. 1457 m. 
Kryžiuočių ordinas savo sostinę iš Ma
rienburgo perkėlė į Karaliaučių.

1256 m. sembai sukilo ir išvijo nepra
šytus ateivius. Karaliaučius prie pilies ėmė 
augti tik numalšinus prūsų sukilimą. Pa
gerbdami šio krašto autochtonų - prūsų 
atminimą, šiandien šį miestą gal reikėtų 
vadinti-Tvanksta?

Pilies šiaurės vakarų pusėje išaugo 
Steindamm (akmenų pylimo) užmiestis. Iš 
pietų, tarp pilies ir Priegliaus, įsikūrė Sena

Lietuvių karių kasdienybė Irake
Didi. Britanijos kvietimu, pietų Irake lankėsi 4 žurnalistai, jų tarpe - Australijos lietu

viams pažįstamas Aleksandras Matonis kuris per SBS lietuviškų radijo 
valandėlę kartais perduoda žinias iš Lietuvos. Štai - dalisjo įspūdžių iš susitikimo su Irake 
esančiais lietuviais kariais. Red.

Lietuviai kariai prie senų irakiečių tankų. A.Matonio nuotr.

Daug geriamo van
dens - dar praėjusios 
savaitės pradžioje tai 
atrodė svarbiausia, vyks
tant į Irako dykumą, kur 
birželio antroje pusėje 
temperatūra pavėsyje 
pakyla iki 55 laipsnių, o 
saulėkaitoje - net iki 70.

Irake tarnaujantys 
Lietuvos kariai per 
“standartinį”, 9-10 va
landų trunkantį patrulį, 
kepinant kaitriai dyku
mos saulei, neretai išge
ria po 8-10 Itr. vandens.
Po įkaitusia neperšaunama liemene pra
kaitui varvant upeliais, persmelkiant 
karštam vėjui, vandens gėrimas - vieninte
lis būdas išvengti dehidracijos. Ji gali atsė
linti nepastebimai - staiga apsunksta kū
nas, prasideda haliucinacijos, ištinka ši
lumos smūgis, ir nuo mirties gali išgelbėti 
tik skubi medikų pagalba.

Todėl karinėse bazėse geriamo vandens 
daug ir jo nemokamai rasi visur - valgyk
lose, gyvenamosiose ir tarnybinėse patal
pose. Vietinį vandenį gerti draudžiama, 
kariškiai ir tarptautinis personalas geria 
tik buteliuose iš Kuveito, Jungtinių Emy
ratų, Saudo Arabijos atvežtą vandenį.

Pusmetį trunkančią misiją baigiantys 
53 Lietuvos būrio LITCON-5 (Lithuanian 
Contingent, Lietuvos kontingentas) kariai
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miestis (Altstadt), 1286 m. gavęs miesto 
teises ir herbą. Pirmieji Senamiesčio gy
ventojai buvo prūsai ir kolonistai iš Šiau
rės jūros bei Baltijos jūros Vokietijos pa
krančių sričių. Į rytus nuo pilies kūrėsi Nau
jamiestis (Neustadt). Pagal užtvenktą Ly
vos upelį gavęs Lyvenikės vardą. Manoma, 
kad šis vardas kilęs iš prūsiško žodžio li
pe, leipe (lietuviškai - liepa). Lyvenikė 
miesto teises gavo 1300 m.

Priegliaus tarpvagio saloje išaugo Kny
pava (Kneiphof). Ši gyvenvietė miesto tei
ses gavo 1327 m. Knypavos vardas, matyt, 
kilęs iš prūsiško žodžio kneipe - apsemti, 
todėl ir šį Karaliaučiaus rajoną tiktų va
dinti Kneipava.

Trys Karaliaučiaus miestai - Sena
miestis, Lyvenikė ir Knypava plito atski
rai, kol Prūsijos karalius Frydrichas Vil
helmas I jų nesujungė į vieną Karaliaučiaus 
miestą. Tai įvyko 1724 m.

Lietuvos istorijai reikšmingiausi metai 
prasideda su XVI amžiumi. 1550 metais 
Karaliaučiaus gyvenvietėse gyveno 15,000 
gyventojų (Rygoje tuo metu -8,000), XVI 
a. pabaigoje - jau 20,000 žmonių, dau
giausia vokiečių ir prūsų, 20% gyventojų 
buvo lie tuviai Dėl asimiliacijos ir kitų prie
žasčių lietuvių procentas mieste mažėjo. 
Galiausiai lietuviai gyveno Zakaimio (Už- 
kaimio?, vok. Sackheim) užmiestyje, j ry
tus nuo Lyvenikės bei j šiaurę nuo Rossgar- 
teno (žirgyno). Beja, 1700 m. Karaliaučius 
jau turėjo 40,000 gyventojų (buvo dvigu
bai didesnis už Berlyną)!

Karaliaučių plačiai garsino jo moksli
ninkai, menininkai, rašytojai ir daugelis 
kitų vokiečių kultūros žmonių: astronomas 
Friedrich Bessel, matematikas Karl Jacobi, 
fizikas Gustav Robert Kirchhoff, kompo
zitoriai- Richard Wagner ir Ernst Theodor 

priskirti Didž. Britanijos atsakomybės 
sektoriui, ir tarnauja Danijos batalione 
DANCON. Lietuviai gyvena “Danevang” 
stovykloje, kuri įsikūrė milžiniškoje tarp
tautinės koalicijos aprūpinimo bazėje, 
buvusiame Irako kariniame aerodrome 
Šaiboje, maždaug už 20 kilometrų j pietus 
nuo antrojo pagal dydį Irako miesto - 
Basros. Šaibos bazės dydis įspūdingas - 
ilgesnis nei 2 km asfaltuotas pakilimo- 
tūpimo takas tarnauja kaip bazės pagrin
dinė gatvė, šalia kurios išsidėstė kelios 
didelės karinės stovyklos, virš kurių ple
vėsuoja Didž. Britanijos, Danijos, Lietuvos, 
Čekijos, JAV ir kitų valstybių vėliavos.

Nepaisant to, kad įtvirtinimai juosia visą 
Šaibos bazę, kiekvienos valstybės stovykla 
- atskiras bastionas su pylimais, užtvarom, 

-šaudymo lizdais, bokšteliais.
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Nuotraukoje - Kaliaučiaus pilies vakarinė dalis.

Amadei Hofmann, poetė Agnes Miegel, 
dailininkas Lovis Corinth, architektas 
Friedrich Lahrs. Net du Karaliaučiuje gi
mę mokslininkai gavo Nobelio premijas - 
1910 m chemikas Otto Wallach ir 1953 
m. medikas biochemikas Fritz Albert 
Lipmann.

Karaliaučius įdomus ne vien lietuviams 
ir ne vien lituanistine prasme. Pasižval
gykime po svarbias Karaliaučiaus vieto
ves, susijusias su mūsų gentainiais.

Karaliaučiaus piliavietė
Dabar ji - monstras vaiduoklis, “Dom 

sovietov”. Čia mūrinė kryžiuočių pilis 
pradėta statyti 1257 m. (iki tol buvo me
dinė), vėliau ne kartą plečiama. Nuo 1457 
m. ji didžiojo kryžiuočių ordino magis
tro, nuo 1525 m. - Prūsijos kunigaikščių 
rezidencija. Joje 1701 m. sausio 18 d. pir
muoju Prūsijos karaliumi Frydrichu I vai
nikuotas kurfiurstas Frydrichas III. Kaip 
dovanajam buvo įteiktas ką tik iždo lėšo
mis išspausdintas “Naujasis katekizmas” 
lietuvių kalba. Pilis garsėjo pirmojo Prū
sijos kunigaikščio Albrechto 1529 m.

Buitis danų stovykloje maksimaliai už
tikrina misijoje tarnaujančių karių kom
fortą Kariai gyvena po du-tris konteine
riniuose nameliuose, kuriuos aušina kon
dicionieriai. Nameliai surikiuoti po dvi 
eiles - “gatvėmis”, kurių kiekviena 
pakrikštyta savaip, ir kiekvienoje jų gyve
nantys kariai bando savaip suteikti savo 
“gatvei” jaukumo. Šarvuočius “Pirranha” 
vairuojantys danai savo namelių eilę pa
vadino “Piranijų įlanka”, o lietuvių būrys 
savo gatvę pakrikštijo Geležinio vilko var
du. Sutemus, gatvės pavadinimas “Iron Wolf 
Street” šviečia raudonai, lyg viliodamas 
pavakaroti lietuvių suręstoje pavėsinėje..

Pavėsinėje vakarais susirenka visi nuo 
užduočių laisvi kariai. Jie per sienoje iš
radingai įmontuotą televizorių žiūri pa
lydovinės TV programas, DVD filmus, 
lošia šachmatais arba šnekučiuodamiesi 
“užkuria slibiną” - rūko vaisinį tabaką per 
rytietišką vandeninę pypkę - kaljaną.

Čia pat šaldytuve - didelės vėsaus van
dens atsargos, joms galioja nerašyta taisyk
lė “paėmei butelį - įdėk naują”, bei pus
kepalis naminės lietuviškos duonos, kurios 
lauktuvių prieš kelias savaites atvežė Lauko 
pajėgų vadas.

Bazėje galioja sausas įstatymas, par
duotuvėje galima įsigyti tik bealkoholinio 
alaus. Kariai nustatytomis valandomis 
maitinasi erdvioje valgykloje. Maistą, 
kuriame gausu daniškos virtuvės patiekalų, 
gamina privačios kompanijos iš Indijos 
virėjai. Kaip būdinga daugumai nuolatinių 
karinių bazių, patiekalai įvairūs, maistingi, 
patiekiama labai daug šviežių daržovių.

Kiekvienos “gatvės” gale - konteineriai 
su dušais ir tualetais. Praustis 2-4 kartus 
per dieną - ne prabanga, o būtinybė. Van
denį padeda taupyti specialūs čiaupai Ypač 
paisoma rankų švaros - Irake klesti gausybė 

įsteigta biblioteka. Nuo 1925 m pilyje veikė 
“Prūsijos” muziejus (240,000 eksponatų).

Pilies bažnyčioje 1675 m. spalio 21 d. į 
kunigus buvo įšventintas pirmosios stu
dijos apie lietuvių kalbą autorius Pilypas 
Ruigys, o 1743 m. spalio 21 d. pirmasis 
lietuvių literatūros klasikas Kristijonas 
Donelaitis. Netoli pilies “prie pilies laiptų” 
veikė pirmoji Karaliaučiaus miesto Hanso 
Weynreich’o spaustuvė. Kunigaikščio Al
brechto nurodymu, išspausdino pirmąją 
knygą baltų kalbomis - “Catechismus” 
(1545 m. prūsų, o 1547 m. lietuvių 
kalbomis).

Atlaikiusi 1945 m balandžio mėnesio 
šturmą, pilis pradėta naikinti: 1946 m. 
nugriautas pagrindinis bokštas, 1951 m. 
išsprogdinta didelė dalis pilies sienų, 1967 
m. išsprogdintos dar likusios sienos, o 1975 
m. pašalinti visi likučiai. Ant pilies pamatų 
pradėti statyti “Sovietų rūmai”, turėję sim
bolizuoti sovietinės valdžios amžinumą, 
eižėjo... Vytautas Šilas

“Naujoji Aušra”
(Karaliaučiaus srities liet, laikraštis)

sunkių infekcinių ligų, todėl kiekvienoje 
prausykloje, be muilo, pakabinti indai su 
medicinine dezinfekuojančia pasta.

Bazėje yra ligoninė, nemokamas inter
neto centras karių susirašinėjimui su na
miškiais, taip pat galima už pinigus pa
skambinti namo iš telefono kabinų. Ryšiui 
su namais Lietuvos kariai kas mėnesį gauna 
po 80 litų priedą.

Užsieniečiui nelengva suprasti, jog 
Pietų Irako provincijoje galioja “akies už 
akį” įstatymas, todėl už genties nario 
nužudymą gresia atsakomasis nužudymas, 
susišaudymai kyla dėl pagrobtų gyvulių.

Kilus konfliktui tarp genčių, kviečia
mas tarpininkauti neutralios genties kil
mingas atstovas-šeichas. Dažniausiai per 
tarpininkavimą susitariama dėl išpirkos už 
padarytą žalą. Buvo atvejų, kai kompen
saciją už padarytą žalą ir atimtas gyvybes 
mokėjo tarptautinės pajėgos.

Baltijos ir Danijos žiniasklaidai lan
kantis Basroje, danų kariškiai buvo patekę 
j kontroversiją. Irakiečiai apkaltino danų 
patrulių konvojų Hartos vietovėje sukėlus 
avariją, kurioje, jų teigimu, žuvo 11 žmonių. 
Karo policija pradėjo tyrimą, ar tikrai 
nederamas visureigio manevras išprovo
kavo sausakimšo mikroautobuso ir leng
vojo automobilio susidūrimą. Kariškiai 
teigia, kad civilių gyventojų aukų galėjo būti 
nuo 5 iki 9. Ypač keistai atrodo sutapimas, 
kad būtent Hartoje, vietovėje, kur ka
riškiams buvo leidžiama nusiimti šalmus, 
mažiau nei po savaitės danų konvojai 
pateko į pasalas - prie jų automobilių buvo 
susprogdintos bombos.

Besileidžiant saulei lietuvių patrulis 
grįžta prie bazės vartų. Netrukus technikai 
imsis mašinų priežiūros, patrulio vadai 
pildys raportus, o kariai skubės j dušus 
atsigaivinti po dulkėse praleistos dienos.
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Wlenas ir kultūra______________

Režisieriaus H. Bakaičio pastatymas
Isolda Poželaitė - Davis AM

National Institute of Dramatic Art 
(NIDA) režisūros katedros vedėjas Hel
mutas Bakaitis birželio mėnesį pastatė 
Janis Balodis dramą “Too Young for 
Ghosts”. Drama yra “The Ghosts Trilogy” 
pirmoji dalis. Spektaklis vyko NIDA kom
plekso didžiajame teatre, žiemos sezono 
pradžioje.

Aktoriai bei režisūros padėjėjai, kaip ir 
dekoracijų, kostiumų, garso ir apšvietimo 
kūrėjai, buvo trečiųjų metų NIDA studen
tai, sumaniai vadovaujami režisieriaus Hel
muto Bakaičio.

Publiką tenkino jaunųjų aktorių vaidy
ba ir nelengvas rolių dubliavimas, nors pau- 
zavimas vietomis galėjo būti natūralesnis. 
Betgi tikslus, tamprus pauzavimas, kuris kaip 
magnetas pritraukia publikos dėmesį, įsi
gyjamas iš patirties. Ne visiems, bet keliems 
aktoriams toks uždavinys dar prieš akis.

Didelį brandumą, skonį ir sumanumą 
parodė dekoracijų bei kostiumų kūrėjai ir 
kiti menininkai. Jie sugebėjo tomis pa
čiomis dekoracijomis, kostiumais ir ki
tomis priemonėmis, kaip pvz. apšvietimų 
kaita, sukurti sugriautos Vokietijos poka
rio vaizdą, įpindami į jį koncentracijos la
gerio vartus fone, per kuriuos veikėjų gy
venimas išnykdavo ir sugrįždavo kaip vai
duoklis. Tačiau vartų atsidarymas buvo ir 
prasiveržimo laisvėn simbolis. Negana to, 
tos pačios dekoracijos tiko ir 100 metų 
prieš tai tyrinėtojo Ludwig von Leichhardt 
1845 m. ekspedicinę kelionę pailiustruoti. 
Kitose scenose priminė Australijos brūz
gynus bei cukrinių nendrių laukus. Tikrai

Laiškai iš kito pasaulio
Dovilė Zduobienė

Ecuador - Galapagos rojus
Tęsinys iš MP nr. 19

Laivas aplankė Bahamas, Dominican 
Republic, St. Thomas, o tada iš Puerto 
Rico plaukėm į St. Martin, St. Lucia, 
Antigua ir Barbados.

Šie kruiziniai laivai yra nepaprasti - 
akys raibsta nuo pertekliaus. Laivuose pap
rastai būna 3,500 keleivių, bet niekad ne
reikėjo eilėje laukti. Valgyt ir gert - marios: 
penki restoranai, pica - bet kuriuo momen
tu, kai tik užsinori. Galima paklysti trijų 
aukštų apsipirkimo centre, o nusibodus 
pirktis, gali čiuožinėti čiuožykloje, ar pa
žaisti mini-golfą, pažaist krepšinį, įkopti į 
keturių aukštų lipimo kliūtį. Neįmanoma 
nuobodžiauti, o priedo kasdien aplankė
me naują kraštą.

Mes neilgai buvome Amerikoje, ir, deja, 

Nuotraukoje - Sarah po Meksikos nepriklausomybės 
dienos šventimo.

pagyrimo verti jaunieji kūrėjai!
Didžiausias šito pastatymo maestro yra 

visgi režisierius Helmutas Bakaitis. Latvių 
kilmės dramaturgas Janis Balodis savo 
dviejų veiksmų vaidinimui sukūrė penkio
lika atskirų scenų. Jose intriga nuolat kei
čiasi tarp aštuonių jaunų latvių grupės 
gyvenimo Stuttgart’o DP lageryje, ameri
kiečių zonoje 1948 metais, ir Australijos 
tyrinėtojo Leichhardt kelionės iš Brisba- 
nės į Port Essington NT, per neapgyventus 
Australijos žemyno tankumynus 1845 me
tais ir vėl grįžta į aukščiau paminėtos lat
vių jaunimo grupės atvykimą į Australiją 
1948 metais. Čia grupė turi atlikti dvejų 
metų priverstinį cukrinių nendrių kirtimo 
kontraktą Queensland’e.

Bakaitis sugebėjo sutapatinti ir prieš
pastatyti Leichhardt’o ir jaunųjų latvių sie
kius, reakciją į neįprastą gamtą, žmones, 
papročius ir kalbą. Patiko, kad jaunieji 
emigrantai saikiai naudojo australų tarmę 
ir laužytą anglų kalbą. Patiko taip pat, kad 
režisierius gerai parinko aktorius ir “supo
rino” latvių ir australų roles, pvz. Leich
hardt’o botaniką Gilbert ir Leonids roles 
vaidinęs aktorius Christopher Reckerby 
vykusiai išryškino jų bendrus bruožus. Tai 
gabus aktorius, turintis ir aksominio tembro 
balsą. Keturiasdešimtųjų dekados šlageris, 
akordeonu grojamas “Stuttgart Jenny” (ar 
ne skolinys iš Bertold Brecht dramos?) ir 
balsingas aktorius nutiesė prisiminimų til
tus j prieš penkiasdešimt metų stovyklinio 
“dypukų” gyvenimo tikrovę Vokietijoje.

Koordinuoti penkioliką laikotarpių ir 
vietove pasikeičiančių scenų - nėra lengva. 
Todėl Bakaičio pasirinkimas naudoti tą patį 

daugiausiai tik miestuose. įdomu, kad laive 
viskas išlyginta, išprausta, sukoncentruo
ta ir tvirtai suspausta tiems, kurie gali tik 
dvi savaites atostogauti. Privaloma per tiek 
laiko kiek galima daugiau linksmintis. 
Aišku mes neatsisakėme dušų ir patogių 
lovų, toks lepinimasis mums labai patiko. 
Tačiau kai aplankėme Dominican Repub
lic, greit susivokėm, nes kabančios nuo 
autobusų paskerstos vištos mums priminė 
visus praėjusius įdomumus, kai keliavome 
„purvinai“. Padai pradėjo niežėti, ir nu
tarėm kuo greičiau keliauti į Meksiką.

Uraganas (dabar antras) „Francis“ 
nenorėjo mus paleisti. Po ramios kelionės 
jūroje, mes sugrįžome į Miami, kuris buvo 
uragano apverstas, oro uostas uždarytas, 
viešbučiai be elektros. Sunki kelionė 
prasidėjo greičiau negu planavome. Po 
kebų dienų (ir tamsių naktų) sąmyšio 
mums pasisekė išskristi į Meksiką. Iš ten 

parašysiu toliau.
Viva Mexico!

Holą! Prisiskaitę visokių 
perspėjimų keliautojams, 
neramiai atsiradome Mexico 
City. Pasiruošėm būt atidūs ir 
atsargūs, nes tokiais būt patarė 
visi keliavimo gidai. Pavojus 
slepiasi visur: ar tai taxi šau
kiant, ar besiperkant turguje, o 
ypač bevaikščiojant gatvė
mis... ir spėkite, kas mums 
atsitiko! Nieko! (O gal tai, kad 
Dievas saugo kvailus ir nai
vius?) Išbuvome šiame “pavo
jingame” mieste dvi savaites, 
neapvogti ir nenužudyti. Pra
dedam nebepasitikėti kelia
vimo gidais. Kaip jie gali taip 
klysti? Prisimenate, ką skaitė
me apie Uyuni? “Blogiausia

Ramučio Zakarevičiau nuotraukoje iš kairės: Ramona Zakarevičienė, Martina Reis- 
gienė, Helmutas Bakaitis, Isolde Poželaitė-Davis AM, Anskis Reisgys.

scenovaizdį buvo geras užduoties spren
dimas. Jis suteikė pastovumo ir atramos 
tašką žiūrovams ir vienijo scenų sklaidą į 
dvi paraleliai vykstančias intrigas. O 
dekoracijų kompozicija padėjo režisieriui 
taktiškai interpretuoti scenoje dramatur
go sutirštintą žmogus - žvėris dvilypumą.

Svarbu, kad režisierius, sėkmingai ak
centuodamas scenų srautą, išryškino žmo
gaus aspiracijas ištyrinėti naujo žemyno 
fizinius horizontus ir pateikti tikrą emig
rantų emocijų ir jausmų raišką, susidūrus 
su vietiniais australais, neįprasto darbo ir 
naujo gyvenimo aplinkybėmis. O taip pat 
ir australų požiūrį bei reakciją į taip vadi
namus naujuosius australus. Tad devynių 
aktorių sąstatas išsamiai atskleidė pozity
vius ir negatyvius žmogiškus bruožus bei 
pomėgius, pažiūras ir rasistines bei poli

Meksikos nepriklausomybės dienos proga keliama vėliava prie Prezidento rūmų.

vieta pasaulyje!” Perspėjimai putoja iš 
knygos: “Mexico City - pavojingiausias 
miestas pasaulyje!” Pagal mūsų patirtį, tai 
nesąmonė. Mes šių vietų nelankėme, tik 
spoksojome per autobuso langą, bet jose 
pagyvenome. Galbūt šių gidų rašytojai 
turėtų irgi taip šias vietas patirti. Dabar, 
kai pamatome bailų keliautoją, beviltiškai 
įsikibusį į “Lonely Planet Guide”, kuriame 
papasakoti visokie baisūs pavojai, negalime 
supratingai nenusišypsoti.

Mexico City gyvena 30 mln. gyventojų. 
Traukinių sistema yra didžiausia pasau
lyje po Tokyo ir Maskvos. 4.5 mln. žmo
nių kasdien keliauja šiais traukiniais. Gal
vojate, kad visur sąmyšis, betvarkė? Nuo
stabiai ne. Traukiniai važiuoja 11 linijomis 
kas tris minutes. Stotys pastatytos taip, 
kad žmonių judėjimas visada teka tik vie- 
nakryptimi. Niekad nereikia plaukti kaip 
žuvims prieš upės srovę. Australijos susisiek. 

tines įvairių veikėjų tendencijas.
Žiūrovams būtų buvę lengviau suprasti 

įvykių eigą, jei programoje trumputė nuo
roda būtų paaiškinusi kelis svarbius fak
tus, būtent, kad vaidinimas: “Too Young for 
Ghosts” yra trilogijos pirmoji dalis ir kad 
Leichhardt ekspedicijos sutapatinimas su 
pokario “dypukais” nėra atsitiktinis. Žiū
rovui, nesusipažinusiam su Australijos tyri
nėtojų istorija, sutapatinimas tepaaiškėja 
gerokai įpusėjus pirmam veiksmui, būtent: 
abi pusės buvo finansiškai paremti emig
rantai - vokietį Leichhardt parėmė 
William Nicholson, o “dypukams” sumo
kėjo kelionės išlaidas Australijos valdžia. 
Tie ne anglo saksai, kurių viltys buvo su
kurti naują pozityvesnį gyvenimą ir tikė
jimas, kad naujo žemyno plotuose tyrinė
tojo laukia gausūs pasiekimai. □ 

kimo ministrai galėtų pasimokyti.
Mums laimingai pasitaikė Mexico City 

svečiuotis Meksikos nepriklausomybės 
šventės metu. Šimtai tūkstančių žmonių 
susirinko pasilinksminti “Zocalo” (sena
miestyje), kur mes buvome apsistoję. Viską 
buvo galima aiškiai matyti nuo viešbučio 
stogo, bet mums žiūrėti iš tolo neužteko. 
Mes smagiai įsijungėm į gatvėje besilinks
minančią minią - nešiojom kepures su 
tradicinėm Meksikos spalvom, o Sarah 
išsidažė veidą. Nusipirkę spalvoto skuti
mosi kremo (gatvėje pardavinėjo už $1) 
Steve ir Sarah rungtyniavo su kitomis taip 
pat pasiruošusiomis šeimomis. Vieni ki
tus purškė įvairiaspalvėmis putomis. 
Įsivaizduokite cirką: aplink sukasi vaiz
dai, spalvos; žviegia švilpukai ir dūdos, 
bet jūs ne tik žiūrovas, jūs esate dalyvis.

Tęsinys kitame MP nr.
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Sportas
VU Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynės

Birželio 30 - liepos 3 dienomis Vilniuje 
vyksiančiose VII Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių finalinėse varžybose varžysis 
4,700 dalyvių, tarp kurių bus 612 tautie
čių iš užsienio. Tokie duomenys buvo pa
teikti Kūno kultūros ir sporto departa
mente surengtoje žaidynių organizacinio 
komiteto konferencijoje.

Pasak žaidynių direktorato vadovo 
Algirdo Raslano, bendras dalyvių skaičius, 
įskaitant trijų Lietuvoje vykusių atrankos 
etapų dalyvius, sieks 34,000 sportininkų.

Į finalinių žaidynių programą įtrauk
tos 27 sporto šakų varžybos, kuriose gali 
dalyvauti neprofesionalūs sportininkai.

Dešimt iš jų bus parodomosios - ben
droji gimnastika, estafetinis bėgimas 
“Vilniaus tiltai”, greitasis čiuožimas rie
dučiais, irklavimas Neries upe, keliautojų 
sporto baidarių varžybos, lietuviškoji sa
vigyna, kalnų dviračių varžybos, ritinys, 
ringas ir veteranų sunkioji atletika. Dėl 
žaidynių medalių bus kovojama badmin
tono, biliardo, boulingo, futbolo, krepšinio, 
orientavimosi sporto, paplūdimio tinkli
nio, plaukimo, rankinio, regbio, stalo teniso, 
sportinės žūklės, šaudymo, žolės riedulio, 
teniso, tinklinio ir golfo varžybose.

A Raslanas pasidžiaugė, kad organiza
toriams pavyko taip suderinti varžybų 
tvarkaraščius, kad būtų patenkinti įvairių 
amžiaus grupių tautiečių iš užsienio inte
resai. Žaidynių dalyviams pagaminta 5,000 
marškinėlių su žaidynių emblema ir 2012 
medalių arba 637 komplektai. Svarbiau

Žilgsniai į Lietuvą MXI a. pradžioje
* ’Nijolė

Jankutė

(Tęsinys iš
“M.P.”nr.22)

Vis dar vaikš
tinėdama tai Vil

niaus, tai Kauno gatvėmis, dar noriu už
mesti žvilgsnį į

KIOSKUS IR REKLAMAS
Kažkada iš Persijos atklydęs “kusk” 

(vila), mažos būdelės pavidalu seniai 
išdygęs Europos miestuose, labai popu
liarus statinys ir Lietuvoj. Tai maži na
meliukai gatvių kampuose - mažųjų vers-
lininkų ir jų įvairiausių “biznelių” lizdai. 
Po jų stogeliais, už jų langelių gali rast 
daug reikalingų daiktų, daiktelių, daik
čiukų. Net ir karštų bandelių, ledų, sal
dumynų. Kioskuose su dideliu užrašu “Lie
tuvos spauda” rasit Lietuvoje leidžiamų 
laikraščių ir žurnalų gausybę; ten pat gali 
nusipirkt autobuso, troleibuso bilietėlį. 
Na, o suvenyrų; suvenyrų! Iš jų man sim- 
patingiausi molinukai: smulkiausiais raš
tais išrašyti ąsotėliai, virtinės skambučių, 
varpelių, eilės išpūstažandžių angeliukų, 
išsišiepusių varlių, mažų ir didesnių na
meliukų, švilpiančių avinėlių ir paukšte
lių. O gintarų - nors gatvę grįsk! Sako, iš 
Karaliaučiaus srities plaukia šis Baltijos 
auksas, nešdamas pajamas į kiaurus Rusi
jos maišus.

Autobusais bevažinėjant, pro jų langus 
bespoksant, buvo patogu skaityt rekla
mas. Per ilgą metų eilę mane, įpratusią 
matyt skelbimus tik anglų kalba, stebino 
ir džiugino, kaip pirmokėlę, lietuviškieji: 
Padangos, Taisome Laikrodžius, Žemės 
Ūkio Bankas, Sonoma Baldai, Raktų 
gamyba, Savitarnos Automobilių Plovyk
la, Pėdkelnės (!), Elektrosauga, Tegul Ban-
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sia diena žaidynėse bus liepos 2-oji, kai vyks 
visų sporto šakų varžybos, o vakare bus 
surengtos atidarymo iškilmės. Jos prasidės 
eisena Gedimino prospektu, 18 vai bus au
kojamos šv. Mišios Arkikatedroje, o 21 vai 
“Siemens arenoje” įvyks atidarymas.

Ketvirtadienį, birželio 30-ąją, 11 vai. 
žaidynių dalyvių atstovus ir organizatorius 
priims Prezidentas Valdas Adamkus, o 12 
vai. prasidės pasaulio lietuvių sporto 
organizacijų forumas, kuriame bus 
diskutuojama dėl žaidynių ateities.

Vilniuje laukiama lietuvių iš 17 šalių, o 
daugiausia jų atvyks iš JAV (118), Lenkijos 
(117), Rusijos (79), Australijos (59), 
Latvijos (51), Didžiosios Britanijos (45), 
Baltarusijos (43), Kanados (38), Ukrainos 
(28). Po vieną lietuvį atvyks iš Danijos, 
Austrijos ir Venesuelos.

Pirmosios pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės buvo surengtos 1978 metais 
Toronte (Kanada), vėliau jos vyko Čikago
je (JAV, 1983), Adelaidėje (Australija, 
1988), o po Nepriklausomybės atgavimo 
persikėlė į Lietuvą (1991, 1995 ir 1998 
metais kartu su II Lietuvos tautine olim
piada).

Iš viso žaidynėms surengti numatyta 
420,000 litų - 400,000 iš Kultūros ir sporto 
rėmimo fondo bei 20,000 iš biudžeto. 
Žaidynių dalyviai iš Lietuvos bus aprūpi
nami nakvyne ir maitinimu tik konkrečių 
sporto šakų varžybų dienomis, o svečiai iš 
užsienio bus išlaikomi dieną prieš ir po 
varžybų. □ 

kas Dirba Už Mane!ir 1.1, maloniai stebi
no daugumos reklamų taisyklinga kalba, 
išskyrus tą nelemtąjį, akį rėžiantį “servisą”.

Kol dar esu Vilniuje, rėkia užsukti ir 
žvilgsnį mesti į

UŽUPIO RESPUBLIKĄ
Tai seniau buvęs Vilniaus užkampis su 

lūšnynais ir purvynais bei kitais neigia
mais miesto atributais. Dabar jis išgyvena 
netikėtą metamorfozę; iš elgetos į princą, 
iš baidyklės į gražuolį! Iki gražuolio jam 
dar toli, bet būsimo grožio ženklai jau 
ryškėja.

Štai, kad ir ta balta lenta, iškilmingai 
skelbianti, kad jau įžengei į Užupio Res 
Publica! Arba šauni “Užupio kavinė” se
name name ant Vilnelės kranto. Vidaus 
įranga tamsaus, sunkaus medžio; dailūs, 
šmaikštūs padavėjai; impozantiškas val
giaraštis: “Angelų kepsnys”, “Raudonsnu- 
kio veršio kepsnys”, “Užupio griuvėsiai” 
(šonkauliukai). Kainos maždaug, tarp 5 Lt. 
ir 10 Lt. Respublikos veidui šviesėjant, 
jos, be abejo, kils.

“Angelų kepsnį” valgyti ir “Kalnapilį” 
gert galima ir lauke, atviroj verandoj 
žvelgiant į žemai gurguliuojančią Vilnelę. 
Ant kavinės sienos lenta aiškina Užupio 
ir Paryžiaus Montmartre susigiminiavi
mą. Štai ir turi Vilnius savo Bohemą!

Čia Poezijos Pavasario šventės metu 
susiburia savi ir svetimi poetai naktiniams 
poezijos skaitymams ir visokioms bohe
miškoms linksmybėms. Čia jau gyvena ne
mažai Vilniaus menininkų ir šiaip miesto 
“grietinėlės” atstovų su Vilniaus meru 
Zuoku priešaky (Ką tik pastatytas jo 
puošnus rūmas). Užupyje gyvent veržiasi 
vilniškiai “yappies”. Jau nyksta lūšnos, 
naujais dažais šviečia sienos, o aikštėje ant 
aukštos kolonos puikuojasi didžiulis ... 
kiaušinis! Vėliau ant to kiaušinio bus už
kelta grakštaus angelo skulptūra, kurios 
škicą dabar galima apžiūrėti kolonos 

.papėdėj. (Šiuo metu Užupio angelo 
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Žaidynėse “australai” sėkmingi
Birželio 30 dieną golfo turnyru Kau

no rajone ir krepšinio rungtynėmis Vil
niuje prasidėjo VII Pasaulio Lietuvių 
Sporto žaidynės.

Didžiosiose Lapėse (Kauno raj.) golfo 
varžybose pirmą dieną tarp 26 žaidėjų 
geriausiai sekėsi kauniečiui lietuviui 
Evaldui Čižinauskui (72 tšk.).

Antrąją vietą užima Australijos lietu
vis Algis Čerkesas (77 tšk.), trečiąja pozi
ciją dalijasi Jonas Petraitis iš Australijos 
ir kaunietė Laima Drazdauskienė (po 84 
tšk.). Beje, golfo turnyre žaidžia dar du 
Australijos atstovai. Vytautas Burokas su 
85 taškais yra penktas, o Marianne 
Čerkesas (87 tšk.) - šešta.

Edvinas Krungolcas - Europos čempionas
Italijoje vykstančiame Europos šiuo

laikinės penkiakovės čempionate Lietu
vos atstovas Edvinas Krungolcas (žiūr. 
nuotr.) iškovojo aukso medalį. 32 metų 
vilnietis Europos pirmenybėse triumfavo 
trečią kartą iš eilės. E.Krungolcas Europos 
čempionu 2003 metais tapo Čekijoje, o 
2004 metais - Bulgarijoje.

Pasaulio taurės laimėtojas E.Krungol
cas finale surinko 5668 taškus. Jis sidabro 
medalį pelniusį Latvijos atstovą Denis 
Čerkovski aplenkė 68 taškais.

Kitas Lietuvos atstovas - olimpinis 
vicečempionas ir pasaulio čempionas 
Andrejus Zadneprovskis, surinkęs 5312 
taškų, tarp 32 finalo dalyvių liko 17-as.

Justinas Kinderis atrankos varžybų A 
grupėje buvo 24-as ir finale nedalyvavo.

’ Komandų įskaitoje Lietuvos komanda 
liko penkta. Iš viso dalyvavo 12 komandų.

skulptūra jau ant jam skirtos kolonos). 
“Užupio angelas” - gera skulptoriaus min
tis išreikšt čia gyvenančių menininkų 
dvasią - visada lakią, jauną, pakilią, 
talentingą.

O dabar žvilgsnis į
VILNIAUS MUZIEJUS

Jau prieš 9 metus lankydama Gintaro 
muziejų Palangoje, buvau nustebinta ir 
sužavėta ne tik nuostabiais gintaro eks
ponatais, bet ir puikia ekspozicija bei visa 
muziejaus įranga. Tam muziejui nieko ne
trūko, kuom didžiuojasi kitų kraštų mu
ziejai. Taigi ir tie, kuriuos lankiau Vilniu
je, nenuvylė. Daug kuo Lietuva gali di
džiuotis, ir muziejai priklauso jos pagyri
mų - pasigyrimų sąrašui.

Nemažai laiko praleidau Valstybinia
me muziejuje Gedimino kalno papėdėje, 
apžiūrėdama turtingą Lietuvos proistorės 
ekspoziciją. Čia vaizdais, skaičiais ir že
mėlapiais buvo paaiškinti geologiniai 
amžiai, ledynų ir poledyninis laikotarpis, 
ir tų amžių žmonių gyvenimas Baltijos re
gione. Kruopščiai atkurti vėlesnių amžių 
lietuvių drabužiai, ginklai ir papuošalai 
ant natūraliai atrodančių manekenų-verti 
pasigėrėjimo, o juos “aprėdė” menininkai, 
istorikai ir archeologai - pagarbos.

Iš čia smalsumas vedė į netoliese esan
tį Lietuvos Dailės muziejų, kuriame kaip 
tik buvo atidarytos dvi giminingos paro
dos: “Krikščionybė Lietuvos mene” (skirta 
Kristaus gimimo jubiliejui bei Lietuvos 
karaliaus Mindaugo krikšto - karūnavimo 
750 m. sukakčiai) ir “Vilniaus Katedros 
lobynas”.

Vaikštinėdama po puikiai įrengtas mu
ziejaus patalpas ir apžiūrinėdama nuosta
bius eksponatus, iš tikrųjų supratau, ką 
reiškia sąvoką - lobis. Viskas čia buvo Lie
tuvos lobis: ir pats pastatas, ir viskas jame. 
Viskas, kuo gali ir turi Lietuva didžiuo
tis, viskas pasišventusių menotyrininkų 
surasta, surinkta, išsaugota, sutvarkyta, 
belieka tik ateit, žiūrėt, džiaugtis ir nepa
miršt padėkoti

Golfo turnyrą pradėjo ir trys Kanados 
lietuvės, tačiau jau pirmąją dieną jos 
varžybų nebaigė ir pasitraukė iš tolesnės 
kovos.

Vyrų krepšinio turnyre Vilniuje JAV 
lietuviai rezultatu 142:68 sutriuškino 
tautiečius iš Krasnojarsko (Rusija), Di
džiosios Britanijos lietuviai po atkaklios 
kovos 75:69 nugalėjo Lenkijos lietuvių 
ekipą, o “Perlas” solidžia persvara įveikė 
Australijos lietuvių komandą -116:60.v

Pasaulio liet, sporto žaidynių dalyviai 
išsidalys 637 medalių komplektus. Bendras 
jų dalyvių skaičius viršija 5000, tarp kurių 
yra 600 sportininkų iš užsienio šalių. q

Nuotraukoje- Europos penkiakovės čem
pionas Edvinas Krungolcas.

Paroda “Krikščionybė Lietuvos mene” 
telkia dėmesį į krikščionybės pradžią 
Lietuvoje ir pirmųjų misijų tragišką ne
sėkmę (Šv. Brunono žūtį 1009 m.). 
Vėlesnių amžių bažnytinio meno kolekci
jos ir liaudies dievdirbių kūriniai padeda 
suvokt krikščioniškąją kultūrą Lietuvoj ir 
jos savitumą.

Gi Vilniaus katedros lobynas užima 
žadą! Akyse ribuliuoja nuo didelės vertės 
auksu ir brangakmeniais švytinčių meno 
kūrinių. Žvelgi ir jautiesi tartum archeolo
gas Howard Carter, atvėręs Tutanchamono 
kapą. O kaip jautėsi Lietuvos archeologai, 
šį lobį 1985 m. Katedros rūsiuose atradę? 
Koks turėjo būti jų nustebimas, visa per
smelkiantis džiaugsmas ir... baimė, kad šis 
didelis turtas nepatektų į godžias okupan
to rankas.

Katedros lobynas stebina XVI - XVII a. 
auksakalių talentais: bažnytiniai indai, ypač 
taurės ir monstrancijos - tikri šedevrai 
Įmantrumu, grakštumu ir dydžiu visus 
eksponatus lenkia Didžioji arba Goštautų, 
mostrancija -1 m aukščio, 20 kg svorio!

Man lobynu besigėrint, praėjo net ke
lios ekskursijos. Viena jų gal 10-mečių 
mokinukų, vedama jaunutės mokytojos. 
Vaikai jai uždavinėjo eilę klausimų, kaip, 
koks čia paukštis? Kodėl jis lesa savo 
krūtinę? Kodėl prie to kryžiaus kopėčios 
ir plaktukai ir viniukai? Kas tokius mažus 
galėjo padaryti? Kas gėrė iš tos taurės? 
Mokytoja stengėsi atsakyti. Atrodė, kad 
šiek tiek susipažinusi su religiniais sim
boliais. Man knietėjo įsikištų kai ką pla
čiau paaiškinti. Ačiū Dievuk suvaldžiau 
savo “trigrašį”.

Iš šių parodų parsivežiau puikiai pa
ruoštus, spalvotomis nuotraukomis ir iš
samiais aprašais turtingus lankstinukus. 
Dar vis juos pavartau ir pamąstau, kaip 
Romualdas Budrys, Lietuvos Dailės muzie
jaus direktorius rašo, “apie tau ką paveldė- 
jome, ir... kad mūsų šalis savo kūrybine 
dvasia įveikė nuolat užklumpančias 
negandas.”

Tęsinys kitame MP Nr.
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andLithuanian Language
Culture Summer Course

Date: July 18 - August 12
Duration: 4 or 2 weeks

Lithuania, Kaunas, Vytautas Magnus University is 
something incredible waiting for you to be discovered.

Among other things you will find:
• a very diverse, dynamic and interesting group of learners
• a relaxed way of living and studying
• supportive and friendly teachers, staff and locals
• countless cultural events and parties
• North - South - West - East Lithuania sightseeing

Summer course
The course provides intensive Lithuanian language classes at different levels and an 

opportunity to get acquainted with Lithuanian culture. Lithuanian language lectures are 
given in the mornings. The afternoon lectures aim at givinga broader view of the Lithuanian 
culture by focusing on issues and various aspects of the society including history, literature, 
arts and politics. The lectures are given in English.

Extra-curricular activities, such as participation in cultural events and excursions to 
historic places, museums, sports events are organised as well. Three weekend excursions 
are planned to the most interesting places of Lithuania.

All you have to bring with you is your open mind, heart, good mood and good will.
We guarantee you: a warm friendly atmosphere, memories and friendships that could 

last for a life-time, traditional Lithuanian food, dances and songs, a glance on day/night 
city life, the purity and charm of Lithuanian countryside, the beauty of the seaside.

There are no limitations regarding age or formal education, we try to meet individual 
needs and interests. Hope to see you in Kaunas!

Application forms and more detailed information can be obtained from the Interna
tional Relations Office or the Department of Regional Studies, or via Internet:

http:// w.w.w.vdu.lt/LTcourses/
All applications should be received by July 10,2005.

“Dainos” choro žinios
Birželio 17 diena: sniegą, lyja ar saulė 

leidžiasi - penktadienio vakarais choris
tai skuba j repeticijas. Klubas tuščias. Tai
gi, vietos netrūksta. Pasidaliname įspū
džiais ir gautais komplimentais iš estų ir 
latvių už lietuvių gražiai atliktą programą 
Gedulo ir Vilties Dienos minėjime (bir
želio 12 d.), suruoštame Joint Baltic 
Committee (ne Latvių Bendruomenės, tik 
jų namuose. A.K.)

Choras, kaip darni šeima, prie kavos ir 
taurės šampano pasveikino savo vadovę - 
darbščiąją bitelę Birutę jos gimtadienio 
proga. Ilgiausių metų. Atleisk mums kar
tais už mūsų nepiaklusnumą.

Birželio 24 d. atėjo kvietimas “Dainos” 
chorui iš Šveicarijos. Kviečia dalyvauti kas 
du metai ten vykstančiuose International 
Chorai festivaliuose (2006 m rugpjūčio 8 - 
12 dienomis). Pernai dalyvavo 5500 cho
ristų iš 130 chorų ir 41 valstybės. Kvietimą

pasirašė Festivalio Komiteto prezidentas 
Jean Ruch. Rengėjai aprūpina nakvyne ir 
maistu. Reikia susimokėti tik už kelio
nę... Apie tai galime tik pasvajoti su mūsų 
kišenėmis. Bet visgi džiugu tik išgirsti, 
kad Alpių kalnų pašlaitėje -.Ville de 
Neuchatel Šveicarijoje - žino, kad Austra
lijoje yra toks lietuvių choras, kuris ver
tas pakvietimo į šį tarptautinį festivalį 
Europoje. Tai nėra koks “rėksnių” festiva
lis kaip Eurovision.

Choro įsipareigojimai. Liepos 24 
dieną, sekmadienį, 14 vai. Lietuvių Klubo 
auditorijoje choras “Daina” ruošia kitą 
įdomią popietę. Šį kartą nereikės laipioti 
laiptais ir bijoti tamsos. Vadovaujant choro 
vadovei Birutei su grupe talentų iš choro 
“Daina”, tikimės neapvilti mūsų svečių ir 
rėmėjų.

Antanas Kramilius
Choro “Daina” kor.

In menturiam
Aį?A Sigitas Tamašauskas

1922.10.14 -2005.0526
Sigitas gimė Kaune, Antano ir Vero

nikos Tamašauskų šeimoje, kurioje augo 
vyresnioji sesuo Genovaitė ir jaunesnysis 
brolis Algimantas.

Artėjant antrajai sovietų okupacijai, 
visa šeima pasitraukė į Vokietiją. Ten 
Sigitas 1946 metais vedė Mildą Tindery- 
tę, o 1949 m. visa šeima emigravo į Aus
traliją. Darbo prievolę Sigitas atliko 
Sydnėjuje, o po to persikėlė į Melbourną 
ir apsigyveno East Bentleigh priemiestyje, 
kur išgyveno iki šių dienų. Čia Tama
šauskai susilaukė sūnaus Gyčio ir dukros 
Reginos.

Kaip ir daugelio mūsų, pirmos dienos 
Australijoje nebuvo lengvos. Sigitas dirbo, 
o po darbo vakarais lankė RMIT(Industrial 
Management Course), kurį po kelių metų 
baigė ir pradėjo dirbti savo profesijoje 
kaip kelių tekstilės fabrikų menedžeris. 
Prasidėjo šviesesnės dienos. Žmonai 
Mildai padedant, šeima gražiai įsikūrė 
savo namuose. Turėjo gražų sodelį, augino 
daržoves ir ten vasaros metu praleisdavo 
daug laisvalaikio.

Sigitas buvo didelis patriotas, visada 
domėjosi Lietuvos kova su okupantu, lan
kė lietuviškus renginius ir rado laiko keletą 
metų dirbti Melbourne Lietuvių Klubo 
Valdyboje.

Sigitas mėgo gamtą ir ypač mėgo 
žuvauti. Kadangi buvo labai draugiškas, tai 
per Kalėdų ar Velykų atostogas, ar šiaip 
per ilgą savaitgalį, apsuptas būrelio drau
gų, patraukdavo prie kurios nors upės, 
ežero ar vandenyno krantų, kur laikas 
prabėgdavo linksmai ir labai greitai.

Sigitas, sulaukęs pensijinio amžiaus, iš 
darbo pasitraukė ir sau ramiai leido už
tarnautas poilsio dienas. Žiemos metu 
patraukdavo į šiltesnį klimatą Queens- 
land’e, kur su karavanu aplankydavo visą 
rytų Ramiojo Vandenyno pakrantę, kol 
baisios vėžio ligos keletą metų iškankin
tas, gegužės 26 dieną amžinai užmerkė akis.

Liūdesyje liko žmona Milda, sūnus 
Gytis su šeima, dukra Regina su šeima, 
septyni anūkai ir brolis Algimantas.

Gegužės 30 dieną iš Šv. Mergelės Ma
rijos -Jūros Žvaigždės bažnyčios Velionis 
būrio giminių buvo palydėtas į Cheltenham 
kapines, kur atsigulė amžinam poilsiui 
šalia savo tėvų. Ilsėkis ramybėje, mielas 
Sigitai. ,. R.R.

Aft A Antanui Vailioniui
minis, visiems jo artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Gold Coast lietuviai

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, liepos 17 dieną, 1130 

vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe. Lietuviams patarnauja lenkas kun. Jonas 
Stankevičius. Dalyvaukime visi. Parapijos Taryba

Kauno Katedrai -110
Lithuanian basketball team in Australia

The Tall Blacks will take on world 
basketball powers Australia, China and 
Lithuania in a four-nation international 
tournament to be played in Perth and 
Sydney in August.

The four-nation tournament announced 
by Basketball Australia on Thursday will 
become an annual event hosted by both 
Australia and China alternately.

A four-year agreement signed with 
China ensures four annual tournaments 
between Australia, China and two other 
invited nations, Basketball Australia chief 
executive Scott Derwin said.

The 2005 tournament starts on August 
9 and 10 at the Challenge Stadium in Perth 
and concludes at the Sydney Entertainment 
Centre on August 12 and 14.

Tournament organisers hope the event 
will boast two NBA players: Australia’s 
Andrew Bogut - expected to be first or 
second choice in next week’s NBA draft - 
and China’s Yao Ming.

While the two players have not 
confirmed their attendance at the 

tournament, the event has been scheduled 
to allow for them both to make the trip to 
Australia.

“I’d love to go up against Yao in front of 
a home crowd and it’s sure to be a sight no 
basketball fan would want to miss,” said 
Australian star Matt Nielsen.

Tuesday August 9 Challenge Stadium, 
Perth (local time)

6.00pm New Zealand v China
8.00pm Australia v Lithuania
Wednesday August 10 Challenge 

Stadium, Perth
6.00pm New Zealand v Lithuania
8.00pm Australia v China
Friday August 12 Sydney 

Entertainment Centre (local time)
6.15pm China v Lithuania
830pm Australia v New Zealand

. Sunday August 14 Sydney 
Entertainment Centre

3pm New Zealand v Lithuania
5.15pm Australia v China

Rimas Skeivys

Birželio 29 dieną prieš vidurdienį 
suskambę Kauno šv.Petro ir Povilo ar
kikatedros bazilikos varpai kvietė į 
bažnyčios sukakčiai skirtas šv. Mišias. 
Sukako 110 metų, kai šiai Kauno bažny
čiai suteiktas Katedros titulas.

Kad lengviau būtų kontroliuoti plin
tantį lietuvybės sąjūdį, Rusijos caro įsaky
mu 1864 m. Žemaičių vyskupijos centras 
iš Varnių buvo perkeltas j Kauną. Eilinė 
parapijos bažnyčia, pastatyta XV a. 
pradžioje, tapo pagrindine vyskupijos 
bažnyčia, kuriai 1895 m popiežius Leo
nas XII suteikė Katedros titulą. Žemai
čių vyskupijos įkūrimo 500 metų jubi
liejaus proga 1921 m. Katedrai suteiktas 
bazilikos titulas. 1926 m., įsteigus Lietuvos 
bažnytinę provinciją, bazilika tapo arkika
tedra su arkivyskupo metropolito sostu.

Kauno arkivyskupas metropolitas 
Sigitas Tamkevičius, Arkikatedroje bazili
koje vadovavęs iškilmingai Eucharistijos 
liturgijai, kalbėjo, kad ši sukaktis - proga 

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

pamąstyti apie svarbius dalykus. Ne tik 
apie remonto prašančią Katedrą - labai 
gražų pastatą, bet ir apie gyvąją Katedrą - 
nuolatinius šios bažnyčios lankytojus. 
S.Tamkevičius akcentavo, kad Arkivysku
pijos širdimi vadinama Katedra sutraukia 
ne tik netoliese gyvenančius žmones, bet ir 
tikinčiuosius iš tolimesnių mikrorajonų.

Kauno arkikatedros bazilikos adminis
tratorius, kunigas Evaldas Vitulskis pasa
kojo, kad Katedros lankytojus galima 
suskirstyti į tris dalis: nuolatinius, šven
tinius lankytojus ir turistus.

Kauno šv.Petro ir Povilo arkikatedra 
bazilika - viena didžiausių šventovių Lie
tuvoje. Be to, tai vienintelė bazilikinio 
tūrio gotiška bažnyčia mūsų šalyje. Ka
tedra yra savotiška arkivyskupijos širdis. 
Čia yra arkivyskupo sostas, čia pradeda
mi svarbiausi arkivyskupijos religiniai ir 
neretai tautiniai renginiai, čia kiekvieną 
sekmadienį ir per šventes arkivyskupas au
koja šv.Mišias už savo ganomuosius. “K.d.”
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Valstybės Šventė Sydnėjuje
Valstybės Šventės minėjimas įvyks sekmadienį, liepos 10 dieną, 2 vai. p. p. 

Sydnėjaus Lietuvių Klube.
Paskaitą skaitys Vytautas Patašius.
Dainuos Sydnėjaus lietuvių choras “Daina”.
Po oficialios minėjimo dalies bus rodomas video filmas “Herkus Mantas”.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Pagerbkime Valstybės Dienq
Sekmadienį, liepos 10 dieną, 130 vai. p. p. Melbourno Lietuvių Namuose 

minėsime Lietuvos Valstybės Dieną.
Paskaitą skaitys Algis Taškūnas iš Tasmanijos.
Bus trumpa programa. Minėjimo pabaigoje - kavutė su priedais.
Maloniai kviečiame visus gausiai dalyvauti.

Melbourno Pensininkų Sąjunga

To the Supporters of “Kovas” Sports Club
The “Kovas” Committee feels that again 

we should share with you some of our 
concerns.

This last year we (the Committee) told 
the AGM that this vould be “caretaker’ 
Committee.

We have organised one function and 
maintained training in the hope that this 
would provide a platform for Melbourne.

The attendance in Melbourne, for 
standards set over the last couple of years, 
was extremely good.

Unfortunately, the facts are, this 
Committee will not stand again unless a 
person of skill, vision and energy will step 
forward and take on “Kovas”. So that we 
can again stand at a Sporto Šventė with 

■strong Lithuanian representation.
Our AGM will be on 24th July 2005 at 

the Lithuanian Club at 2.00 p.m.
If a President/and or Committee is not 

found, legally we run the risk of being 
dissolved as a Club. Yes, “Kovas” could 
possibly be unable to compete in Brisbane 
Sporto Šventė because it is legally no longer 
a Club.

Please, I just ask you to consider what 
good time you had with “Kovas” in the past 
and whether that is worth making an effort 
now, so that your children too can enjoy 
being part of a Lithuanian Sports Qub.

Michael Wallis
on behalf of “Kovas” Committee

2005 “Kovas” Annual 
General Meeting Agenda

1. Welcome by “Kovas” President.
2. Election of Chairman.
3. Election of Secretary.
4. One minutę silence for deceased 

members. \
5. Minutes from previous AGM.
6. Business arising from Minutes.
7. President’s Report.
8. Treasurer’s Report.
9. Auditor’s Report.
10. Reports of Section leaders:

* Junior Basketball;
* Women’s Basketball;
* Men’s Basketball;
* Billiards;
♦Golf.

11. Discussion regarding Reports.
12. Future of “Kovas”.
13. Election of new Committee.
14. General Business.
15. Meeting Close.

AR JAU SUMOKĖJAI 
“MŪSŲ PASTOGĖS” 

PRENUMERATĄ?

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

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 EASTTERRACE.BANKSTOWN, NSW 2200 

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

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

Sydnėjaus Lietuvių Klubas kviečia visus narius ir jų svečius lankytis 
savo Klube.
DARBO LAIKAS:
Savaitės dienomis Lietuvių Klubas atidarytas nuo 5.00 vai.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai.
Uždarytas pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais.

DARIA’S restoranas dirba:
• šeštadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro ir
• sekmadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro.
Kviečiame visus lankytis ir ragauti skanius lietuviškus patiekalus, pagamintus
Darijos Meginienės - Lietuvių Klubo šeimininkės.
Meniu platus, o patiekalų kainos labai prieinamos.
Stalus ir vietas galima užsisakyti iš anksto, skambinant Darijai 
tel.: 0414 218 633.

Primename Klubo nariams, kad jau atėjo laikas

susimokėti nario mokestį.

Sydnėjaus choras “Daina” ruošia įdomią sekmadienio popietę
liepos 24 dieną, 2 vai. p. p. Sydnėjaus Lietuvių Klube

Christmas in July
Maloniai kviečiame visus iš arti ir toli apsilankyti ir pasikviesti draugus į šią 
popietę. Laukiame visų. Bilietai - $10. Choras “Daina”

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Australian Government
Department of Foreign Affairs and I¥ade

Nuo š. m. liepos 1 dienos įsigalios naujas Australijos pasų įstatymas. Pagal šį įsta
tymą, savo pasą pametę ar praradę asmenys turės nedelsiant apie tai pranešti Toks pasas 
bus panaikintas visam laikui.

Pasas bus pakeičiamas už papildomą mokestį. Praradus pirmą kartą, mokesčio dydis 
- $50, praradus antrą kartą - $153, praradus trečią ar daugiau kartų - $306.

Savo pasą praradus tris kartus, naujasis pasas galios 5 metus. Kai kuriais atvejais gali 
būti išduotas “Document of Identity”.

Pabrėžiame, kad negalima naudotis pasu, kuris buvo rastas jau pranešus apie jo 
praradimą. Toks pasas laikomas negaliojančiu ir jo naudojimas gali būti baudžiamas.

Daugiau apie naująjį Pasų įstatymą bei bendrai apie pasų tarnybą galima sužinoti 
internetu: WWW.passports.gOV.au

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

(Po pietų laikraštis perduodamas spaustuvei)
Deadline for ads - Monday 10 a.m.

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

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

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

Jurisdiction:...... Victoria and Tasmania....................... .........................................
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul-General
56 Somers Street Tel.: (03) 9819 5515
Burwood, VIC 3125 Fax: (03)98088300
Hours of Business: Fridays: 9.00 a.m. - 5.00 pan. e-mail: litconmelb@bigpond.com

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885. 
Tel.: (02) 9790 2319, Faksas: (02) 9790 3233, E-mail: mpastoge@bigpond.com 

Tinklapis: www.users.bigpond.com/mpastoge 
Redaktorė Dalia Doniela

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

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

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

Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis. 
Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.

Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25. 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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