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Lietuvos TV išeiviams
Lietuvos Vyriausybė rems abu televizi

jos projektus išeiviams - JAV lietuvių 
kuriamą „TV Lituanika“ ir Lietuvos na
cionalinio radijo ir televizijos (LRT) siū
lomą „LTV World“. Apie tokį sprendimą 
po susitikimo su abiejų projektų inicia
toriais pranešė Premjeras Gediminas 
Kirkilas.

Anksčiau jau buvo skelbta, kad JAV 
lietuviai buvo nepatenkinti LRT planais 
kurti televiziją išeiviams, kurios laidos 
būtų transliuojamos internetu, todėlbuvo 
nutarę kurti savą televiziją, kuri transliuo
tų ir vietines žinias. Kaip teigė JAV LB pir
mininkė Regina Narušienė, „Amerikoje 
yra reikalavimas, kad programoje būtų dvi 
valandos vietinių žinių. Mūsų televizija 
tas dvi valandas užpildys, nežinau, kaip tai 
padalytų Lietuvos televizija“. Ji pareiškė 
vilti, kad „TV Lituanika“ bendradarbiaus 
ir su LRT. JAV lietuviai savo projektui pra
šo Vyriausybės 1 mln. litų „pradžiai“. Dau
giau pinigų jie tikisi susirinkti patys, nes te
levizija išeiviams būtų mokama. Progra
mos turėtų prasidėti jau spalio mėnesį. □

Bakams Lietuvos įvykių apžvalga Mirė ambasadorius Kazys Lozoraitis

Baltijos 
tyrimai apie 

finansinę 
šeimos padėtį

Šeši iš dešim
ties (62%) suau
gusių Lietuvos 
gyventojų mano, 
kad perpastaruo- 
sius du mėnesius 

jų šeimos finansinė padėtis išliko nepa
kitusi. Tyrimų kompanijos “Baltijos tyri
mai” duomenimis, liepos mėnesį ketvirta
dalis (24%) Lietuvos gyventojų teigė, kad 
jų šeimos finansinė padėtis per pastaruo
sius 2 mėnesius pagerėjo. Kas dešimtas - 
11% - nurodė, kad šeimos finansinė padė
tis pastaruoju metu pablogėjo. Per pasta
rąjį mėnesį šio rodiklio vertinimas page
rėjo - 6% sumažėjo teigiančių, kad jų šei
mos finansinė padėtis per pastaruosius 
kelis mėnesius pablogėjo.

Prieš metus buvo mažiau tų, kurie sa
vo šeimos finansine padėtį vertino kaip 
gerėjančią - tuo metu tai nurodė šeštada
lis (7% mažiau nei dabar). Kad šeimos 
finansinė padėtis pablogėjo, 2006 m. liepą 
teigė penktadalis gyventojų - 9% daugiau 
nei dabar.

Apklausa vyko 2007 m. liepos 18-30 
dienomis. Apklausta 1000 Lietuvos gyven
tojų nuo 15 iki 74 metų, 100 Lietuvos vie
tovių.
Baltijos tyrimai apie demokratiją

Per metus pasitenkinimas demokratijos 
veikimu Lietuvoje šiek tiek - 5% - page
rėjo. Šiemetinę liepą mažiau nei pusė 
(45%) respondentų teigė, kad jie paten
kinti demokratijos veikimu šalyje. Pernai 
tokių buvo 40% apklaustųjų.

Rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų 
kompanijos “Baltijos tyrimai” duomeni

mis, šiemet liepos mėnesį daugiau nei 
pusė (54%) 15-74 metų Lietuvos gyven
tojų buvo nepatenkinti tuo, kaip Lietu
voje veikia demokratija. Perpastarąjį mė
nesį pasitenkinimas demokratijos veiki
mu Lietuvoje sumažėjo 4%.

Prieš metus nepatenkintų demokrati
jos veikimu šalyje buvo 60% apklaustųjų.

Apklausa vyko 2007 m. liepos 18-30 
dienomis. Apklausta 1000 Lietuvos gyven
tojų nuo 15 iki 74 metų, 100 Lietuvos vie
tovių.
Estai dėl Ignalinos AE gali rengti 

referendumą
Galutinį žodį dėl Estijos dalyvavimo 

naujos Ignalinos atominės elektrinės 
statyboje gali tarti šalies gyventojai. 
Pasiūlymą dėl šio klausimo surengti re
ferendumą parlamentui pirmadienį pa
teikė Centro partija. Projekte numatyta, kad 
Estijos gyventojų būtų klausiama, ar jie 
pritaria, kad Estija dalyvautų Ignalinos 
atominės elektrinės projekte. Pasak par
tijos atstovi), taip siekiama įtraukti visuo
menę priimant Estijai svarbius sprendi
mus. Referendumą siūloma rengti kitų 
metų kovo 2-ąją. Planuojama, kad statant 
naują jėgainę Ignalinoje dalyvaus Lietu
va, Latvija, Estija ir Lenkija. Šiuo metu jau 
paskelbta atominės elektrinės poveikio 
aplinkai vertinimo programa, kuri pateikta 
viešam svarstymui. Pagal programą 
numatyta vertinti iki 3400 megavatų ga
lios atominės elektrinės statybos ir eks
ploatacijos poveikį aplinkai.

G. Kirkilas: žemės reforma turi 
įgauti didesnį pagreitį

Lietuvoje turi pradėti veikti laisvos že
mės pardavimo mechanizmas, kartu nc- 
pažeidžiantis interesų tų žmonių, kuriems 
dar negrąžinta buvusi nuosavybė.

Tokią nuomonę išsakė LR Premjeras
Nukelia į 2 psl.

Romoje, rugpjūčio 13 d. mirė diploma
tas. pirmasis Nepriklausomybę atgavusios 
1 Jetuvos ambasadorius prie Šventojo Sos
to, ilgametis Italijos Lietuvių Bendruo
menės bei jos Valdybos narys Kazys Lo
zoraitis. Kad 78 metų diplomatą užklu
po sunki vėžio liga, paaiškėjo tik prieš ke
letą savaičių. Pastaruoju metu jo būklė 
buvo sunki, jis gulėjo ligoninėje.

Ambasadoriaus prie Šv. Sosto pareigas 
Kazys Lozoraitis ėjo 1992-2004 melais, 
vėliau dirbo Lietuvos ambasados Italijoje 
neatlyginamu konsultantu. Romoje jis gy
veno nuo 1939 metų. Diplomatas buvo 
nepriklausomos Lietuvos pasiuntinio Ita
lijoje Stasio Lozoraičio sūnus. Jo brolis 
Stasys Lozoraitis buvo pirmasis nepriklau
somybę atgavusios Lietuvos ambasado
rius JAV, vėliau - Lietuvos atstovas Itali
joje, vienu metu - kandidatas į Lietuvos 
prezidentus.

Žurnalistiką studijavęs K.Lozoraitis 
1958-1972metais dirbo Italijos radijuje, o 
nuo 1972-ųjų-Vatikano radijuje laidų apie 
Lietuvą redakcijoje. Nuo 1960-ųjų buvo 
asmeninis egzilinės Lietuvos diplomatinės 
tarnybos vadovo sekretorius, 1985-1992 
metais - Lietuvos atstovybės prie Šv. Sosto 
kanceliarijos vadovas, nuo 1980-ųjų - Lie
tuvių Bendruomenės Italijoje vicepirmi
ninkas. Jis buvo apdovanotas Lietuvos 
Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino 
Komandoro Didžiuoju kryžiumi ir ordi
no „Už nuopelnus Lietuvai” Didžiuoju kry
žiumi, buvo Silvestro ordino kavalierius.

Užsienio reikalų ministerija pareiškė 
nuoširdžią užuojautą ambasadoriaus 
artimiesiems. Prezidento Valdo Adamkaus

ES - susivienodins kvalifikacijų pripažinimas
(ELTA). Europos Sąjungos (ES) bei 

kelių kitų šalių gyventojai savo profesine 
veikla Lietuvoje galės užsiimti tokiomis pat 
sąlygomis, kaip ir Lietuvos piliečiai. Tai

Kazys Lozoraitis.

pareiškime sakoma: „Lietuva patyrė di
džiulę netektį. Mus paliko paskutinis 
diplomatų Lozoraičių šeimos atstovas. 
Jam buvo lemta tęsti prieškario Lietuvos 
ambasadoriaus Italijoje - tėvo Stasio Lo
zoraičio - misiją. Lozoraičių šeimos nuo
pelnai Lietuvos nepriklausomybei - tai 
atskiras diplomatijos istorijos skirsnis. 
Kazio Lozoraičio gyvenimas Italijoje bu
vo skirtas Lietuvai. Per ilgus dešimtme
čius nei darbais, nei mintimis jis niekada 
nebuvo atitrūkęs nuo Tėvynės. Kazio Lo
zoraičio darbas Vatikano radijuje ir dip
lomatinėse pareigose sutvirtino Lozorai
čių diplomatinius tiltus iš Romos, Vati
kano ir Vašingtono nutiestus į Lietuvą.

Mano atmintyje Kazys Lozoraitis iš
liks kaip iškili asmenybė, taurios sielos 
žmogus, didelis Tėvynės patriotas, kovo
tojas užjos nepriklausomybę, kurio šeimos 
namai visada buvo atverti Lietuvai. Savo, 
žmonos Almos ir visų Lietuvos žmonių 
vardu reiškiu nuoširdžią užuojautą žmo
nai Giovannai, dukrai Dainai ir visiems, 
liūdintiems dėl šios skaudžios netekties”.

numatyta įstatymo projekte, kuriam pritarė 
Vyriausybė. Tokį principą į savo įstatymus 
perkelia visos ES šalys, todėl Lietuvos 
piliečiai turės tokias pat teises kitose šalyse.
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patčius Trumpai iš visur Kėdainiams 635 metai

♦ Afganistane 
rugpjūčio 13 d. 
Taliban sukilė
liai paleido dvi 
liepos viduryje 
pagrobtas mote
ris, medicinos 
darbuotojas iš 
Pietų Korėjos, 
perduodami jas 
Raudonojo Pus

mėnulio organizacijai. Taliban vis dar lai
ko pagrobtus šios grupės tris vyrus ir 16 
moterų, nužudę dti įkaitus.
♦ Tiltai griūva ne tik Amerikoje. Rug
pjūčio 13 d. Kinijos Hunan provincijoje 
staiga sugriuvo ką tik baigtas statyti tiltas 
per Tuo upę, darbininkams dar nuimant 
tilto statymo pastolius. 320 metrų ilgio ir 
42 metrų aukščio tiltas griūdamas užmušė 
bent 36 žmones, daug sužeistų, 30 žmonių 
dingę. Tiltas buvo skubiai statytas, nek
reipiant dėmesio į saugumo standartus, sta
tyboje nenaudojant plieno sutvirtinimų.
♦ Rugpjūčio 13 d. Rusijoje Novgorodo 
srityje prie Malaja Višera kaimo ant ge
ležinkelio sprogo namų gamybos bomba, 
nuversdama nuo bėgių Maskvos - Sankt 
Peterburgo greitąjį traukinį. Sužeisti 60 
keleiviai bei geležinkelio tarnautojai.
♦ Sustiprinus JAV karines pajėgas Irake, 
suretėjo sprogimai Bagdade, bet dažnėja 
teroristiniai puolimai tolimesnėse Irako 
srityse.
Rugpjūčio 14 dieną savižudžiai beveik 
vienu metu susprogdino keturis sunkve
žimius jaz.idi religinės sektos gyvenvie
tėse prie Sinjar miesto netoli Sirijos 
pasienio. Žuvo arti 500žmonių, daugelis 
jų užgriauti savo namuose. Įtariama al- 
Qaeda organizacija.
♦ Rugpjūčio 1.5 dieną italų mafijos tar
pusavio kovos rado atgarsį Vokietijoje.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
Gediminas Kirkilas po rugpjūčio 13 d. su
rengto pasitarimo su žemės ūkio ministre 
Kazimira Prunskiene, Vilniaus bei Pane
vėžio apskričių administracijų vadovais, 
žemėtvarkininkais. Pasak jo, nuspręsta 
leista užbaigti sandorius ir žmonėms nu
sipirkti suprojektuotus žemės sklypus iki 
tokių procesų sustabdymo datos.

Žemės ūkio ministerijos duomenimis, 
iki šių metų balandžio 1-osios kaimo vie
tovėse pateikta 39,000 asmenį) prašymų 
pirkti 714,100 hektarų, iš jų dėl 20% 
hektarų valstybinės žemės jau pradėtos 
žemės įsigijimo procedūros.

Žemės ūkio ministrės K. Prunskienės 
teigimu, žemės reformos užbaigimas iki 
metų pabaigos nėra atšauktas. Būtina kuo 
greičiau atlikti nuosavybės grąžinimo pro
cesą bei spartinti įstrigusį žemės ūkio 
paskirties žemės pardavimą. Miestuose 
reikia pagreitinti bendrųjų planų rengi
mą, savivaldybės turi pateikti laisvi; že
mės sklypų, kuriuose būtų galima projek
tuoti aikšteles statyboms, sąrašus.

Miestuose, kur nuosavybė atkurta tik 
58%, labiausiai komplikuotas žemės grą
žinimas Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir 
Palangoje, nes čia yra didesnis žemės trū
kumas. Siekiant greičiau užbaigti žemės 
reformą šiose vietovėse, numatoma pasi
telkti daugiau specialistų iš kitų rajonų 
savivaldybių.

Pasak K. Prunskienės, atsakomybė dėl 
teisingo žemės grąžinimo užtikrinimo ir 
nepakankamos žemės reformos darbų 
kontrolės tenka apskritims. Šiuo metu, pa
sak ministrės, laisvos žemės yra pakan
kamai visose apskrityse, išskyrus Kauno ir
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Duisburge dviejuose kulkų sušaudytuose 
automobiliuose nužudyti šeši italai, ji) 
tarpe 16 metų berniukas. Manoma, kad 
nužudytieji italai priklausė Ndranghcta- 
Kalabrijos pusiasalio nusikaltėlių orga
nizacijai, kuri verčiasi kokaino, ginklų ir 
moterų kontrabanda visoje pietinėje 
Europoje ir garsi savo žmonių grobimais. 
Žudynės Duisburge buvęs kerštas už vie
nos Ndrangheta grupės vadovo žmonos 
nužudymą Kalėdų metu San Luca srityje 
Kalabrijoje.
♦ Rugpjūčio 15 dieną 7.9 balų žemės 
drebėjimas sukrėtė Peru valstybę, ap
griaudamas Pisco, Chincha ir kitus mies
tus. Ica mieste pamaldų metu sugriauta 
bažnyčia užmušė 17 žmonių, sužeidė bent 
70. Viso žuvusių žmonių skaičius viršija 
500. Žemės drebėjimo atkirsti žmonės 
išplėšė krautuves, ieškodami maisto. Peru 
vyriausybė siunčia 600 kareivių atstatyti 
tvarkai.
♦ Australijos karo laivyno tyrimai paro
dė, kad prie Dirk Hartog salos užtikti 
paskendusio laivo likučiai nėra 1941 me
tais paskendusio karo laivo HMAS Syd
ney griaučiai, o priklauso daug mažesniam 
laivui.
♦ Rugpjūčio 18 dieną maža Tonga vals
tybė Pacifike išsiuntė 55 taikos palaiky
mo karių grupę į Iraką. Tonga turi apie 
102,000 gyventojų, jos kariuomenėje iš 
viso yra apie 450 karių.
♦ Karaibų jūroje prasidėjo uraganų se
zonas. Rugpjūčio 17 dieną uraganas Dean 
nusiaubė St. Lucia, Martinique, Domenica 
ir Guadeloupe salas, užmušdamas tris 
žmones, ir slenka link Jamaikos ir Mek
sikos, vis stiprėdamas.
Rugpjūčio 18 dieną nukentėjo Domini
konų Respublika ir Haiti. Kubos saloje iš 
anksto evakuojami dešimtys tūkstančių 
žmonių, vengiant bereikalingų aukų. □

Vilniaus. Beje, valstybė piliečiams už 
išperkamą žemę atlygina ne tik sklypais, 
bet ir pinigine kompensacija bei verty
biniais popieriais.
Girti vairuotuojai sukelia dideles 

nelaimes
Jeigu mišios Vilijampolės bažnyčioje 

būtų pasibaigusios penkiomis minutėmis 
anksčiau, rugpjūčio 11 d. Kaune galėjo 
įvykti šiurpi tragedija. Mat apie 10 vai. 
link Vilijampolės Šv. Juozapo bažnyčios 
nevaldomas skriejo “BMW 318”. Jis pra
lėkė pro lūkuriavusį prie bažnyčios liu
dytoją apie 30 cm atstumu ir rėžėsi į 
automobilius, pastatytus Panerių gatvės 
kelkraštyje. Rėžęsis j pirmąjį iš stovinčių 
automobilių, BMW apsivertė, teigiama - 
tris kartus, po to kartu su keleiviais dar 
trenkėsi į greta stovėjusį tuščią “VW 
Passat”, o šis - j šalia augantį medį. Su
sidūrimų grandinę sukėlusio BMW vai
ruotojas, automobiliui verčiantis, iškrito 
laukan. Kauno medicinos universiteto kli
nikų (KMUK) specialistams greitoji jį 
atvežė girtą ir ištiktą komos. Kartu važiavę 
jaunuoliai atsipirko šoku, 'lito tarpu Vili
jampolės klebonas visų bažnyčioje buvu
sių žmonių vardu dėkojo Dievui, kad vi
sus kiek užlaikė.

Kauno rajone automobilis, kuriuo va
žiavo apsvaigę nuo alkoholio vyrai, nu
važiavo nuo kelio ir apvirto klampiame 
dumblyne. Per naktį j rugpjūčio 15 d. kelyje 
Ežerėlis - Zapyškis įvykusią avariją trys 
sužeisti Ežerėlio miestelio gyventojai at
sidūrė Kauno medicinos universiteto 
klinikose.
Kengiaiit apžvalgą naudotasi Lietuvos spau- 

_da, EITA, BNS, LGn7Cir“Beniardinai”.
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Kėdainiai dvi dienas triukš
mingai šventė savo 635-ąjį 
gimtadienį. Manoma, jog ren
giniuose dalyvavo ne mažiau 
kaip 20,000 kėdainiečių ir 
miesto svečių, jų tarpe Seimo 
ir Vyriausybės vadovai, mi
nistrai, delegacijos iš Lenkijos, 
Švedijos ir Estijos miestų, su 
kuriais pasirašytos bendradar
biavimo sutartys.

Šiais metais pirmieji mies
to gimtadienį paminėjo Kėdai
nių jaunimas. Rugpjūčio 10d.
vakarti Didžioji gatvė kelioms valandoms 
tapo jaunimo muzikos, informacijos ir links
mybių mugės vieta. Buvo surengtas Mažo
jo futbolo turnyras, atidaryta Kėdainių 
krašto dailės darbų paroda “Dovana mies
tui”, koncerte-diskotekoje jaunimui daly
vavo jaunimo muzikos grupės “Watch the 
World”, “Samanos”, realybės šou “Dangus 
2” dalyviai Justas ir Raimonda.

Rugpjūčio 11d. nuo pat ankstaus ryto 
prasidėjo Lietuvos liaudies meistrų dar
bų mugė, krepšinio turnyras 3x3, koncer

Lietuviai - tarp didžiausių optimistų Europoje
Lietuvos gyventojai, vertindami įvairias 

savo krašto ir asmenines perspektyvas, yra 
vieni didžiausių optimistų Europos Są
jungoje (ES). Daugiau nei trečdalis Isietu
vos gyventojų mano, kad per artimiausius 
12 mėnesių pagerės tiek jų gyvenimas 
apskritai, tiek ekonominė padėtis, šeimos 
finansinė pade lis bei asmeninės galimybės 
rasti darbą, rodo “Eurobaromctro” tyrimo 
duomenys. Europos Sąjungos kraštuose 
geresnių ateinančių metų pagal visus as
pektus vidutiniškai tikisi 37% gyventojų. 
Lietuvoje šis rodiklis yra 8% didesnis, tai
gi net 45 %.

I Jetuva kartu su Vokietija ir Nyderlan
dais pirmauja ES pagal gyventojų dalį, tei
giamai vertinančią ekonomines savo šalies 
perspektyvas. Šiose trijose valstybėse 41 % 
gyventojų tikisi, kad per ateinančius me
tus ekonomika pagerės. Palyginimui, ES vi
durkis yra 28%. Pesimistiškiausi šioje sri
tyje yra vengrai - vos 11% jų mano, kad

Anglijoje - lietuviai jau linksta į verslą
Kiek lietuvių panirę įvcrslus Didž. Bri

tanijoje, jokios statistikos nėra. Apčiuo
piamas rodiklis - Lietuvos prekybos ir ko
mercijos rūmų Jungtinėje Karalystėje 
vadovo Martyno Jokšo žiniomis, Anglijoje 
veikia apie 250 lietuviškų parduotuvių.

Olga Stravinskienė, komercijos attache 
Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiau
rės Airijos Karalystėje, teigia, kad daugiau
sia lietuviško kapitalo įmonių steigiama 
paslaugų sektoriuje-anksčiau į Didžiąją 
Britaniją atvykę tautiečiai, susipažinę su 
verslo aplinka, kuria konsultacines ben
droves. o patobu Įėję - teikia apskaitos pa
slaugas. „Taip pat daugėja Lietuvos emig
rantų įmonių, užsiimančių automobilių 
remontu, statybos sektoriaus paslaugomis 
- tinkavimu, dažymu, mūrijimu“, - sako ji.

Martyno Jokšo žiniomis, nemažai lietu
vių įmonių teikia teisines, nuomos pa
slaugas, verčiasi nekilnojamojo turto 
prekyba bei investavimu. Taip pat daugėja

Vokietija - norintiems dar neatvira
Vokietija neplanuoja iki 2011 metų 

atverti darbo rinkos Lietuvos ir kitų šalių, 
kurios 2004 metais prisijungė prie Euro
pos Sąjungos (ES), piliečiams. Tai pareiš
kė Vokietijos valdančiosios Krikščionių 
demokratų partijos vadovas.

Šiuo metu Berlyno taikomi darbo jėgos 
apribojimai galioja iki 2009 metų, bet pa
gal ES taisykles valstybė narė gali juos 
pratęsti iki 2011 metų. Partijos vadovas 
Vokietijos valstybinei televizijai sakė, kad

Kėdainių Rotušės dailės galerija.

tavo pučiamųjų orkestrai. Mažiesiems 
gimtadienio dalyviams buvo surengta 
šventė “Už gražų vaiko pasaulį” su pop- 
chorais “Šypsena” ir “En-dcn-du”, “Ryto” 
vidurinės mokyklos šiuolaikinio šokio 
grupe. “Ąžuolyno” meškučių cirku.

Rugpjūčio 12 d. šventę pratęsė savi
valdybės vėliavos pakėlimas, iškilmingas 
rajono savivaldybės Tarybos posėdis, šv. 
Mišios už Kėdainius, kėdainiečius ir 
miesto svečius. Vakare - dainininkai, Šv. 
Kristoforo kamerinis orkestras ir tt. □ 

ekonominė situacija taps geresnė.
Vertindami įsidarbinimo galimybes lie

tuviai ateitį mato dar šviesesnėmis spal
vomis - net 53% apklaustų jų teigė manan
tys, kad per artimiausius 12 mėnesiu įsi
darbinimo galimybės Lietuvoje pagerės. 
Palyginimui, 27 ES šalių vidurkis yra 31%.

Šie Lietuvos optimizmo rodikliai to
liau auga nuo praėjusių metų rudens, kai 
jie buvo patys didžiausi per visą “Eurobaro- 
metro” tyrimo Lietuvoje istoriją. Didžiausi 
optimistai vertindami savo gyvenimo per
spektyvas yra jaunesni bei didžiųjų Lie
tuvos miestų gyventojai. Tačiau ekonomi
kos perspektyvas ir įsidarbinimo I Jetuvoje 
galimybes beveik vienodai gerai vertina visi 
gyventojai: skirtumas taip amžiaus grupių 
yra nedidelis, o mažesnių miestų ir kaimų 
gyventojai niekuo neatsilieka nuo didmies
čių. “Eurobaromctro” tyrimas 2007 metų 
pavasarį vienu metu vykdytas visose 27 
Europos Sąjungos šalyse;, LG1TIC 

privačių lietuviškų mokyklėlių, kurių jau 
yra įsteigtos septynios.

Tačiau gamyba lietuviai, anot (ilgos 
Stravinskienės, Didžiojoje Britanijojė tie- 
užsiima. „Tai būtų sudėtinga ir kužiil ar 
apsimokėtų, nes darbo išlaidos yra dide
lės, be to, apskritai pramonė iš Britanijos 
išsikelia, jos vietą užima paslaugų sekto
rius. Šiuo metu Didžiojoje Britanijoje pra
monė sukuria lik apie 16% BVP ir tas 
procentas mažėja“, - aiškina ji.

Lietuvos komercijos rūmai Jungtinėje 
Karalystėje jau vienija apie 50 įmonių. Jos 
prezidentas Martynas Jokšas pabrėžia, kad 
čia lietuviško kapitalo investicijos yra nu
kreiptos į maisto produktų prekybą. 
„Sėkmingai veikia 3 įmonės - maisto 
produktų „Lituanica“, „I Jgnesa“, alkoholio 
- „Lithuanian Bccr“ (LB), - vardija jis. Jos 
aptarnauja lietuviškas, rusiškas, lenkiškas 
ir kitas specializuotas parduotuves.

Vilija Jankutė (bcrnardinai.lt)

taip ir bus pasielgta. Anot jo, svarbiau iš
spręsti nedarbo problemą pačioje Vokie
tijoje-

Darbo rinkas naujosioms ES narėms 
2004 metais atvėrė tik Didžioji Britanija, 
Airija ir Švedija. Po kurio laiko apribojimus 
sušvelnino Suomija, Ispanija, Italija, Por
tugalija, Graikija ir Nyderlandai. Tuo tarpu 
šešios valstybės, tarp jų ir Vokietija, iki 
šiol neleidžia ES naujokių piliečiams lais
vai patekti į darbo rinką. LGITIC
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Bendruomenės baruose
“Noriu būti kaip visi”

.“Mūsų gyvenime yra apie devynias
dešimt procentų gėrio ir tiesos ir apie 
dešimt procentų blogio. Kad būtume lai
mingi, turime sukoncentruoti savo dėmesj 
į gėrį ir negalvoti apie blogį”,- rašė Dale 
Camegie.

Stebint situaciją Lietuvoje, kartais mi
nėta gėrio ir blogio proporcija atrodo at
virkštinė. Tačiau dėl vieno reikia būti tik
riems: turime galvoti apie ateitį - mūsų 
jaunimą-ir tikėti,kad būtent jis pakeis šį 
santykį. Be abejonės, tuo tiki mūsų ištiki
mi draugai Australijoje, kurie suprato Lie
tuvoje gyvenančių vaikų pasauliui ir gyve
nimui mestą iššūkį: “Noriu būti kaip visi”. 

,, Bendravimas su Australijoje gyvenan- 
čiąjslietuviais prasidėjo 1989 m., kai Šiau
lių Juliaus Janonio gimnazijos bendruo- 
menė užmezgė nuoširdžią draugystę su 
Isolde Poželaite-Davis AM, kurios dėka 
gimnazijos draugiĮ ratas užsienyje kasmet 
didėja. Nors mus skiria didžiulis atstu
mas, tačiau iš Australijos nuolat jaučia
me ypatingą dėmesį ir sulaukiame įvai
riausios paramos.

Jau ne kartą rašėme apie Isolde Po- 
žėlhitės-Davis AM pradėtą anglų kalbos 
rlišinio konkursą, kuriame dalyvauja 
Šiaulių miesto ir apskrities dvyliktų kla
stų moksleiviai. Konkursą vienuolika me
tų rėmė pati steigėja, penkeri metai jį fi
nansuoja Kazimieras Butkus, gyvenantis 
Cabramatta. Šiauliuose treti metai vyksta 
miesto ir apskrities vienuoliktų klasių 
moksleivių Kazimiero Butkaus tingių 
kalbos olimpiada. Ją kasmet vis kitoje 
miesto mokykloje organizuoja Šiaulių 
anglų kalbos mokytojų asociacija.

Birželio mėnesį, baigiant mokslo me
tus, Juliaus Janonio gimnazijoje vyksta 
didžiulė šventė. Jau lapo tradicija apdo
vanoti garbės raštais ir piniginėmis pre
mijomis geriausiai besimokančius bei 
aktyviausius moksleivius. Nuo 2003 m. 
jiems skiriama Prisiekusio advokato Vla
do ir Enny Požėlų premija: po 200 Lt už 
pasiekimus tiksliųjų mokslų, dailės, mu
zikos ir teatro studijos „Jeigu...“ veikloje. 
Antrus metus moksleiviams skiriama Tau
toj fondo ir dr. Nijolės Bražėnaitės- 
Paronctto premija. Jau kelintą rudenį 
giųtnazijojc vyksta dr. Nijolės Bražėnaitės- 
Paronctto įsteigtas antrų klasių gimna
zistų anglų kalbos rašinio konkursas.

Kazimiero Butkaus stipendininkai, bu
vę J. Janonio gimnazijos moksleiviai, ne 
kartą dalijosi savo mintimis leidiniuose 
„Pasaulio Lietuvis“ ir „Mūsų Pastogė“. No
rėtųsi priminti, kad tarp laimingųjų stu

Prie Kryžių kalno (iš kairės): AI.B Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos pir
mininkas Viktoras Martišius ir Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos direktorius Ri
mas Budraitis.

dentų yra dvi studentės, kurios jau antri 
metai gauna Canberros Liet. Bendruome
nės Sąjungos stipendijas - po 1000 Lt per 
metus. Todėl suprantamas mūsų džiaugs
mas,kai šių metų gegužę gimnaziją aplan
kė Canberros 1 ietuvių Bendruomenės Są
jungos pirmininkas Viktoras Martišius. 
Daugeli mūsų mecenatų pažįstame tik iš 
laiškų, todėl šis susitikimas buvo labai šiltas 
ir malonus visai gimnazijos bendruomcnci.

Tarp mūsų gimnazijos rėmėjų yra Valė 
Stanevičius, gyvenanti North Engadinc. Ji 
trečius metus padeda keliems sunkiai 
besiverčiantiems jaunuoliams nusipirkti 
mokymo priemonių, žodynų ir numatė 
rudenį paremti dar keletą moksleivių, 
skirdama lėšų mokykliniams pietums už
sakyti. Neseniai mus pasiekė labai džiugi 
žinia: projektas “Noriu būti kaip visi” buvo 
svarstytas Canberros Lietuvių Bendruo
menės Sąjungos Valdybos posėdyje ir šiuo 
tikslu buvo nutarta skirti 1.000 AUD.

Lietuvoje vasara jau eina į pabaigą, ir 
nors dažni lietūs grasina nederliaus me
tais, mūsų gimnazijos abiturientams jie, 
atrodo, yra ypač derlingi: iš 13 šiauliečių 
moksleivių, kurie buvo pagerbti Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės rūmuose, net 12 
Juliaus Janonio gimnazijos mokinių, ku
rie išlaikė valstybinius brandos egzami
nus, gaudami aukščiausius įvertinimus - 
po du ir daugiau „šimtukų“. Geriausių 
rezultatų pasiekė abiturientė Rūta Žalytė, 
kurios žinios įvertintos keturiais „šimtu
kais“. Ji yra viena iš šešių Lietuvos abitu
rientų, pasiekusių tokių rezultatų. Po tris 
„šimtukus“ gavo keturi, o po du - septyni 
mūsų gimnazijos abiturientai.

Iškilmingo akto metu įteikęs atestatus, 
gimnazijos direktorius Rimas Budraitis 
paskelbė Gimnazijos tarybos sprendimą 
Kazimiero Butkaus stipendiją skirti šiems 
abiturientams: Rūtai Žalytei, Linai Svirs- 
kytei, Gintarei Laurikaitytei ir Linai Žu
kauskaitei. Keturiems studentams praeitą 
rudenį išmokėta paskutinė penkeriems 
metams skirta stipendijos suma, taigi ke
turi laimingieji vėl papildė stipendininkų 
gretas. Todėl ilgai netilo plojimai-padė
ka Moksleivių Bičiuliui Kazimierui But
kui ir Isolde Poželaitei - Davis AM. Taigi 
šiemet po 2000 Lt bus įteikta dvidešim
čiai buvusių gimnazistų, studijuojančių 
įvairiose Lietuvos aukštosiose mokyklo
se. Be to, keturiolikai abiturientų iš Kazi
miero Butkaus Fondo palūkanų paskirtos 
kasmetinės premijos už labai gerą moky
mąsi ir aktyvią visuomeninę veiklą. Anot 
stipendijos steigėjo Kazimiero Butkaus, iš

Gimnazijos muziejuje (iš kairės): AI.B Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos 
pirmininkas Viktoras Martišius, Juliaus Janonio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui Daiva Gedminienė, Moksleivių Seimo nariai: Pranas Šimaitis (2 b), Mantas 
Adomaitis (2a), Rokas Bičiūnas (2c) ir kt.

kurio galime mokytis optimizmo ir al
truizmo. šių jaunuolių atkaklus siekimas 
kurti šviesesne savo ateitį, kilnūs tikslai 
yra geriausia padėka mecenatui.

Argi neteisus D alc Carnegie teigdamas, 
kad turime sukoncentruoti dėmesj į ma
lonius mums dalykus - j „devyniasdešimt 
proccnti) šviesaus ir džiaugsmingo gyve- 
nimo“? Jai seniai jau suprato mūsų bičiuliai

“Mūsų Pastogės” redakcija gavo Iso/dos Poželaitės-Davis AM 
laiiką, kuriame ji rako: “Persiančiu Jums tekstą ir nuotraukas apie savo buvusios lietu
vių kalbos mokinės Kristinos Dryžaitės pasiekimus Londone ir Vilniuje. Gal bus įdomu 
spausdinti laikraštyje? Kristina yra smuikininko Prano Matiuko anūkė ir iš tėvo pusės - 
Syd-nėjaus lietuvių chore “Daina ", atrodo, vis dar tebedainuojančio Giedriaus Dryžos 
vaikaitė. Iš senelių, matyt, yru paveldėjusi menui palinkimų. Susijaudinau, kai atsivėriau 
jos atsiųstą medžiagą ir nudžiugau, kad galėjau bent truputėlį ir aš prisidėti prie lietuvybės 
pamilimo. Betgi, tai kalba sena mokytoja, kuri džiaugiasi savo moksleivių pasiekimais".

Žemiau spausdiname Isoldes Poželaitės-Davis AM atsiųstą straipsniuką. Red.

KR LT STUDIO aims to be Lithuania’s first 
luxuiy brand

KR LT STUDIO, a conceptual design 
studio based in Vilnius, Lithuania, has 
created a new style of dress solely for the 
home. Their lounging robes are a modern, 
glamorous reinterpretation of the 
housecoat inspired by the designers’ 
Lithuanian heritage. The collection is titled 
‘Inner Space’ and is based around seven 
moods - rustic, peaceful, fresh, whimsical, 
sassy, refined and sexy.

The studio releases a range of designs 
annually that are a creative expression of 
an attitude or emotion that has particularly 
intrigued and inspired them. “We want to 
find meaning in the things we design, and 
last year we were influenced by the idea of 
innerspace, finding ways to create time to 
breathe and be still. We designed these 
lounging robes for the international, 
sophisticated, discemingwomanwho prefers 
experiential luxuries and indulgences over 
the instant and disposable nature of 
consumption. We created this different style 
of dress to help her find her own inner space 
andwayoflreinginherpersonalcnvironmcnt. 
When wearing the robe in the privacy of your 
own home it caresses you and acts as a 
protective refuge from the noise. The robe 
helps you slow down and create a special, 
sacred atmosphere,” explains Kristina 
Dryžaitė. the studio’s co-dcsigncr.

The studio champions Lithuania’s 
artisans and traditions, and wants to share 
them with the wider world. The lounging 
robes come with the story and spirit of the 
old times. They deliver the history of an 
old nation, its craftsmanship and sincerity 
of local people. The robes are entirely. 

iš Australijos, už genis savo darbus nesiti- 
kintys jokio atlygio ir remiantys jaunus 
Lietuvos žmones, kurie turi lūkesčių gy
venti, kaip gyvena pažangus jaunimas 
Europoje ir pasaulyje, t.y. „būti kaip visi“.

Augutė Vaičiulienė.
anglų kalbos mokytoja ekspertė, 

Šiaulių anglų kalbos mokytojų 
asociacijos pirmininkė

Nuotraukoje iš kairės: Renata Gaidienė ir 
Kristina Dryžaitė

handmade in Lithuania from Lithuanian 
linen, and by concentrating on the stories 
and emotions involved with the robes - 
rather than production facilities - the hand 
finished details perfectly capture each 
robe’s unique cultural narrative. The 
custom made quality and feel of the robes, 
together with their historical connect ions, 
make them items to be treasured.

As the studio’s other eo-designerRenata 
Gaidienė says, “Home is a very important 
space. People are spending on luxuries to 
be enjoyed in the home rather than in public. 
Luxuries that have a rare and distinctive 
history, a meaning and a spirit. Our robes 
highlight this new mode of living. They 
encourage gracefulness and demonstrate a 
considered way to live.”

The collection can be viewed online at:
www.krltstudio.com
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Lietuva iš arti
Lietuvos istorijos paslaptys - filmų serijoje

Žurnalistė Gražina Sviderskytė baigė 
kurti dokumentinį serialą, kuriame gvil
denamos prieštaringos, keblios, mažai 
tyrinėtos XX amžiaus Lietuvos istorijos 
temos, per karus, okupacijas iškraipyti 
faktai ir išslaptinti archyvuose saugoti 
dokumentai. Penkiolikos dalių serialas 
“XX amžiaus slaptieji archyvai” bus 
pradėtas rodyti rugsėjo pirmąją per LNK 
televiziją. Septynios jo dalys pernai išleis
tos DVD plokštelėse. Likusias išleisti 
planuojama lapkričio viduryje.

Net trejus metus G. Sviderskytė kartu 
su istoriku dr. Arvydu Anušausku narplio
jo paslaptingiausius Lietuvos istorijos de
tektyvus. Filmo kūrybinė grupė pasitelkė 
ne tik Lietuvos centrinio archyvo, Gy
ventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 
centro duomenis, bet ir aplankė devynias 
šalis: Lenkiją, Latviją, Estiją, Rusiją, 
Vokietiją, Didžiąją Britaniją, JAV, Izraelį.

Gauti dokumentai atskleidžia tuome
čių Lietuvos politikų svarbių posėdžių ste
nogramas, informuoja apie neskelbtus 
nutarimus, net atskleidžia to meto veikėjų 
charakterio savybes, leidžia pažvelgti į pri
imtų politinių sprendimų užkulisius. Fil
mo kūrėja G. Sviderskytė labiausiai vertina 
tai, kad pavyko gauti kruopščiai saugomus 
Lenkijos karinių archyvų duomenis.

Serialo režisierė, scenarijaus autorė ir 
prodiuserė tikina, jog penkiolikos dalių 
seriale jau žinoti faktai atsivers naujame 
kontekste, jų interpretacija kels naujų 
klausimų, taip pat išryškės ir visai nety
rinėtų istorijos vingių. “Didžiausią dėmesį 
skyrėme pučų ir terorų Lietuvoje bei “Liet
ūkio” garažo temoms. Manau, šios filmo 
dalys papildys ne lik mūsų visų istorines 
žinias, bet ir Generalinės prokuratūros 
turimus duomenis”, - spaudos konferen

Žemaičiai gaus tautybės pažymėjimus
Jau rugsėjį turėtų būti pristatytas že

maičių tautos registras. Visiems save 
deklaravusiems žemaičiais bus išduodami 
tautybę patvirtinantys pažymėjimai. Ini
ciatyvos įkurti atskirą žemaičių tautos 
registrą, kuriame bus vedama žemaičių 
tautybę deklaruojančių žmonių apskaita, 
ėmėsi už oficialų žemaičių tautybės 
įtvirtinimą Civilinės metrikacijos regis
tro dokumentuose kovojantys aktyvistai. 
Šiuo metu save žemaičiais deklaravo jau 
per 1,500 Lietuvos piliečių.

Anot neseniai įsikūrusios iniciatyvi
nės grupės “Žemaičiai - buvo, yra ir bus” 
atstovo Arvydo Norvydo, naujojo registro 
tikslas yra surinkti duomenis, kiek visame 
pasaulyje yra žmonių, laikančių save že
maičiais. “Apskaitą vykdysime ne tik Lie
tuvoje, bet ir kitose pasaulio šalyse - Euro
poje, Amerikoje ir kituose žemynuose”, -

Ar Vilnius turės Tautos namus?
Tautos namus - visos Lietuvos kultū

ros centrą - ketinama įrengti ant Vilniaus 
Tauro kalno. Sovietinės architektūros bu
vusius Profsąjungų rūmus greičiausiai 
planuojama nugriauti ir statyti naują, 
specifinio dizaino statinį.

Tautos namų statymo entuziastai, ku
riems vadovauja architektas Algimantas 
Nasvytis, yra parengę galimybių studiją, kur 
išdėstė savo pasiūlymus Tautos namams.

Simfoninės muzikos salė, menininkų 
rūmai, tautodailės, taip pat šalies istorijai 
skirtos ekspozicijos - taip, pastik Všį “Tau
tos namai”, turėtų atrodyti Lietuvos kultū
ros židinys. Statinyje taip pat turėtų būti 
išsaugota dalis dabartinių funkcijų - vai
kų dailės, šokių būreliai, mėgėjų meno
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cijoje kalbėjo G. Sviderskytė.
Šio projekto tikslas, anot G. Svider

skytės, yra tirti, analizuoti ir kuo plates
niame kontekste pateikti visai neseniai 
vykusius įvykius. “Istorinių reiškinių yra 
tiek daug, kad vadovėliuose jie netelpa. 
Istorikai tik apgraibomis ir paviršutiniš
kai tegali surašyti į knygas tai, ką būtų 
galima analizuoti kur kas išsamiau”, - sa
kė G. Sviderskytė. Kiekvienoje serijoje iš
kelta vis kita Lietuvos XX amžiaus isto
rijos mįslė. Tirti ir dešimtmečius besi- 
klostę įvykiai, ir vos kelias valandas trukę 
reiškiniai. Svarbiausia, kiek jie įtakos tu
rėjo šalies politikai ir žmonėms.

Ano meto tikrovei atvaizduoti buvo ku
riamos vaidybinės scenos. Išvysime per 40 
žymiausių šalies aktorių ir mėgėjų, dau
giau nei 100 karių - šaulių, parašiutininkų, 
pilotų, jūrininkų, pėstininkų. Scenos kur
tos autentiškame istoriniame interjere, 
audringoje jūroje, net ore. Filmavimai vyko 
pagal tikras to meto aplinkybes - alinant 
karščiui, spaudžiant šaltukui, dieną ir nak
tį. Prie suvaidintų scenų primontuota ke
lių valandų trukmės kino kronikos. Seria
lo muziką kūrė Eimantas Bclickas ir Mei- 
nardas Brazaitis.

Kiek kainavo šis projektas, G. Svider
skytė neatskleidė: “Tai-komcrcinė paslap
tis, bet pinigėlių, patikėkite, teko išleisti 
nemažai”. Žurnalistė teigė, kad filmo kū
rimą finansiškai parėmė LNK televizija. 
Švietimo ir mokslo bei Krašto apsaugos mi
nisterijos, užsienio fondai.

Serialas šių metų pradžioje jau prista
tytas tautiečiams JAV - Čikagoje bei Vašing
tone. Lietuvos ambasada JAV serialą nuo 
rudens planuoja rodyti ir Vašingtono 
Valstybiniame Universitete.

(Pagal Lietuvos spaudą)

sako A. Norvydas. “Deklaruojančiųjų ti
kimės sulaukti dešimteriopai daugiau nei 
jau turime”.

Žemaičių tautybės registrą kuria tel
šiškiai Antanas Kontrimas, Alvydas Jok- 
šas, Arvydas Norvydas, vilnietis Liudvikas 
Ragauskis bei klaipėdiškis Egidijus Skar
balius. Du šios grupės nariai jau yra už
registravę prašymus Vilniaus pirmajame 
apylinkės bei Klaipėdos rajono apylinkės 
teismuose, kuriais siekiama patvirtinti 
teisę civilinio įrašo dokumentuose rašyti 
žemaičio tautybę. Birželio pradžioje Tei
sinių institucijų departamentas prie Tei
singumo ministerijos trims iš šių piliečių 
per Telšių metrikacijos skyrių leido ofi
cialiai įtvirtinti žemaičio tautybę, tačiau 
vėliau ministerija savo sprendimą atšau
kė, įvardijusi šį leidimą klaida.

LG1T1C

centrai. Vietos parduotuvėms ir kitoms 
komercinės paskirties patalpoms nebelie
ka, juolab, kad žemė ant Tauro kalno pagal 
teisės aktus yra visuomeninės paskirties.

“Tautos namai bus daugiafunkcinis sta
tinys, kuriame turėtų užtekti vietos ir 
verslininkams, ir kultūrai. Juk privatūs 
investuotojai taip pat turi realizuoti savo 
komercinius tikslus. Interesų yra daug ir 
įvairių, tad juos reikia suderinti. Pasaulinė 
praktika rodo, kad tai - įmanoma”, - Eltai 
sakė Vilniaus mero pavaduotojas Algirdas 
Paleckis.

Konkrečius pasiūlymus dėl Tautos na
mų turinio turės pateikti rugsėjį pradė
sianti veikti darbo grupė, kurią sudarys 
Savivaldybės, Kultūros ministerijos bei 

..privačių investuotojų atstovai.
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Biržuose - kunigaikščių Radvilų jubiliejus
Šiemet sukanka 460 

metų, kai 1547 m. Mika
lojui Radvilai Rudajam ir 
Mikalojui Radvilai Juo
dajam buvo suteikti kuni
gaikščių titulai. Rugpjū
čio 25 dieną šia proga 
Biržuose bus surengtas 
vizualios istorijos rengi
nys “Kunigaikščių šventė” 
su teatralizuota ceremo
nija, muzika, šokiais.

Kunigaikščių titulus 
garsiausiems įtakingos 
Lietuvos didikų giminės 
atstovams - pusbroliams Mikalojui Rad
vilai Rudajam ir Mikalojui Radvilai Juo
dajam suteikė Romos imperatorius Ka
rolis V. Lenkijos archyvuose saugomoje 
privilegijoje teigiama, kad kunigaikščių 
titulus Radvilos gavo už nuopelnus kovo
se su stačiatikiais ir totoriais. Tačiau iš 
tiesų Radviloms kunigaikščių titulo pri
reikė. kai karalius Žygimantas Augustas tai 
pačiais 1547 m. slapta vedė Barborą 
Radvilaitę, mat karaliui netiko į žmonas 
imti netituluotų, nors ir galingų, didikų gi
minės atstovės.

Biržų žemes Radvilų giminė valdė nuo 
XV a. vidurio iki XX a. pradžios. Radvilų 
Biržų-Dubingių linijos atstovai suforma
vo Biržų kunigaikštystę, o Biržų miesto 
įkūrėju laikomas Kristupas Perkūnas 1589 
m. pastatė bastioninę Biržų tvirtovę.

Biržų kunigaikštystės jubiliejaus šven
tės akcentu taps atkurtos kunigaikščio 
Kristupo Radvilos kavalerijos vėliavos 
iškėlimas Biržų pilyje. Ši vėliava, kaip karo 
grobis, pateko j švedų rankas 1626 metais. 
Cėsių mūšyje ir eksponuojama Stockhol- 
me, Armijos muziejuje. Biržuose atkurtą 
milžiniškos karinės Radvilų vėliavos ko
piją j pilies teritoriją lydės šarvuoti kariai, 
užjos eis Radviloms priklausiusių mieste
lių delegacijos su miestų vėliavomis. Rad
vilų vėliavą lydės Biržų, Papilio, Nemu
nėlio Radviliškio. Kėdainių, Saločių. Sa
lamiesčio, Vyžuonų, Užpalių, Svėdasų, 
Dubingių ir kitų senųjų Radvilų valdų 
atstovai.

Biržų istorija neatsiejama nuo totorių 
ir karaimų karių, kurie tarnavo Radvilų 
pulkuose, atliko pašto tarnybą, gaudavo 
Biržuose žemės valdas, prekiavo ir buvo 
amatininkais. Tad į šventę pakviestas to
torių meno kolektyvas “Miras” iš Visagino 
bei karaimų kultūros bendrijos vaikų 
folkloro ansamblis “Salduhač” (“Lakštin
gala”) iš Trakų.

Biržų tvirtovės teritorijoje atgims se
nieji puodžių, kalvių, juvelyrų, vaistininkų

Idėja statyti Tautos namus atgimė kar
tu su Sąjūdžiu ir iki šiol yra tik teorinė. 
“Kodėl nieko nedaroma, reikėtų klausti 
žmonių, kurie yra atsakingi už valstybės 
investicijas, už lėšų skyrimą. Juk privati
zuojant visuomeninės paskirties rūmus 
buvo įvykdytas nusikaltimas. Kodėl ap
skritai dabar privalome derėtis su 
verslininkais, nuolaidžiauti?”, - retoriškai 
klausė vilniškis architektas Mindaugas 
Pakalnis.

Kada Lietuva turės Tautos namus, ne
aišku. Vien projekto parengimas turėtų 
užtrukti keletą metų. Apie finansavimą kol 
kas taip pat dttr nekalbama.

Tautos namų idėjai, kurią per Lietuvių 
Mokslo Draugijos steigiamąjį susirinki
mą 1907 metais iškėlė daktaras Jonas 
Basanavičius, šiemet sukanka 100 melų.

Sklypą ant Tauro kalno visos Lietuvos 
kultūros centrui statyti 1911-1912 metais 
buvo įsigijusios Lietuvos mokslo ir Lietu
vių dailės draugijos, tačiau šią gražią idėją 
sugriovė prasidėjęs Pirmasis pasaulinis 
karas - dingę šiam tikslui skirti pinigai.

Nuotraukoje - Biržų pilis.

Radvilų giminės herbas.

Mikalojus Radvila Juodasis.

amatai. Šventės svečiai ir Biržų krašto 
muziejaus “Šėla” lankytojai galės nusikal
ti pinigą su kunigaikščių Radvilų ereliu ir 
lotynišku užrašu “Biržų ir Dubingių ku
nigaikščių Radvilų giminės Aras”.

Radvilų giminė Lietuvos Didžiojoje 
Kunigaikštystėje buvo antroji pagal svar
bą po Gediminaičių giminės. Radvilų gi
minei jos klestėjimo laikotarpiu turtais 
nebuvę lygios Europoje. Radvilos valdė 23 
pilis, 426 miestus ir miestelius, per 2,000 
dvarų, daugiau kaip 10,000 kaimų. Jie 
turėjo atskirą kariuomenę, kuri kartais 
būdavo pajėgesnė už viso krašto ka
riuomenę.

Radvilų giminė Lietuvai davė daug 
žymių žmonių, gerų karvedžių ir valsty
bės veikėjų. Iš Radvilų giminės Lietuva 
sulaukė 37 vaivadų, 22 ministrų, kanclerių, 
iždininkų, etmonų, maršalkų, 3 vyskupų ir 
net pirmojo kardinolo. Pats reikšmin
giausias istoriniu požiūriu Radvilų gimi
nės atstovas buvęs Mikalojus Radvila 
Juodasis (1515-1565), laikomas nekarū
nuotu Lietuvos valdovu.

Prieš keletą metų Dubingių piliavie- 
tėje buvo surasti garsiausių Radvilų gimi
nės atstovų, taip pat ir Mikalojaus Rad
vilos Juodojo bei Mikalojaus Radvilos 
Rudojo, palaikai. Atlikus visus mokslinius 
tyrimus, 2009 metais planuojama su visa 
kunigaikščiams derama pagarba palaikus 
palaidoti sutvirtintuose buvusios Dubin
gių bažnyčios rūsiuose. LGITIC
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Menas ir kultūra_____________
2005- 2006 metų Poezijos kelias

Neregių literatų šventė prie Želvos ežero (2006 m.)

Nijolė Jankutė

Lidija Šimkutė
2006 m. birželio mėnesį viešėdama 

Alytuje netikėtai sulaukiau skambučio iš 
Lietuvos aklųjų bibliotekos vedėjos p. 
Jadvygos Kuolienės. Ji pakvietė mane 
dalyvauti Neregių literatų šventėje prie 
Želvos ežero. Nors buvau numačiusi il
giau pabūti Alytuje, negalėjau atsisakyti 
šio malonaus kvietimo. Ir dėl to tikrai ne
teko gailėtis.

Taigi, šventė vyko prie Želvos ežero, 
kuris yra dalis nuostabiųjų Žaliųjų ežerų, 
esančių Vilniaus apskrityje, 5 km nuo 
Verkių dvaro. Iš viso Žaliųjų ežerų grupei 
priskiriama daugiau kaip 10 ežerų. Di
džiausias iš jų yra Kryžiuočių ežeras (dar 
vadinamas ir Balčiu, Žaliuoju, ir net Ver
kių ežeru). Žydrai žalia šių ežerų spalva 
susidaro nuo žalio kalkių ir planktono 
dumblo klodo jų dugne.

Lietuvos aklųjų biblioteka (I AB), or
ganizuojanti šią šventę, aptarnauja visus 
žmones su regėjimo negalia, pritaiko jiems 
atitinkamo formato knygas (Brailio raštu 
ar padidintu šriftu) ir garsinius aparatus. 
LAB bendradarbiauja su didžiosiomis 
Lietuvos bibliotekomis, palaiko ryšius su 
užsienio šalių aklųjų bibliotekomis bei 
neregių institucijomis, dalyvauja jų ruošia
mose konferencijose ir organizuoja tarp
tautines konferencijas. Be to, biblioteka 
rūpinasi ir kuriančiais neregiais: kartu su 
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga 
kasmet organizuoja jų kūrybos konkur
sus, leidžia jų knygas, rengia seminarus, 
poilsio stovyklas ir kt.

Neregių literatų klubai prie Lietuvos

aklųjų bibliotekos ir jos filialų veikia nuo 
1986 melų. Rašančių neregių priskaičiuo
jama netoli šimto. Žinomiausi iš jų yra: 
Alvydas Valentą, Valentinas Toločka, 
Stasys Babonas, Valentinas Zaikauskas, 
Bronius Kondratas k Teofilė Žemaitytė. 
Tarp kviestinių svečių literatų buvo Lie
tuvos žinomas rašytojas Juozas Aputis, 
literatūros kritikė Janina Riškutė ir aš.

Visi dalyviai buvo apgyvendinti jau
kiuose nameliuose pamiškėje prie ežero, 
maitinomės bendroje valgykloje. Progra
moje teko išgirsti pranešimų apie šios 
organizacijos veiklą, pasiklausyti atskirų 
autorių kūrybos ir pasidžiaugti laureatų 
apdovanojimais.

Man teko pasidalinti savo prisimini
mais apie išeivių literatus ir jų kūrybą. 
Vėliau teko skaityti savo poeziją. Įdomūs 
pokalbiai gamtoje, maudymasis ankstyvą 
rytą gaivinančiame ežere, dainų bei muzi
kos klausymasis prie laužo vakare ir pasi
vaikščiojimai su kolegomis po miškelį - 
visa tai paliko malonius prisiminimus. 
Neišdildomus įspūdžius paliko ir pačios 
vietovės grožis.

Esu dėkinga p. Jadvygai už pakvieti
mą. Dalyvavimas šioje šventėje man su
teikė daugiau žinių apie anksčiau mažiau 
žinomą organizaciją ir atskirų neregių 
jautrumą aplinkai, jų stebėtiną savitą 
aplinkybių suvokimą.

Ten turėjau progos pabendrauti su 
literatais, kuriuos gyvenime ištiko nere
gystė dėl įvairiausių ir keisčiausių priežas
čių. Vieniems likimo buvo skirta iš viso 
neišvysti šio pasaulio, o kiti dėl įvairių 
vaikystėje ar vėliau ištikusių nelaimių, ar

VĖJAS
LABOS NAKTIES!

Uolos, opalai ir kupranugariai
(Žvilgsniai į seniausio žemyno vidurį)

Nijolė
Jankutė

Tęsinys iš “M.R” 
nr.27

Bet kaip 
visada ir visur, 
yra išimčių, pvz. 
garsus aborigenų

.dailininkas Namatjira, gyvenęs šiame

iškabino protesto vimpilus ir, kol buvo 
pastebėti ir areštuoti, daug ką nufo
tografavo. Šiuo metu jie yra teisiami pagal 
Šaltojo Karo apsigynimo įstatymus. Jiems 
gresia 7 metų kalėjimas.

Galvojant apie tragiškai beviltiškas 
Irako karo pasekmes, mintys keliauja į 
Putin’o Rusijos žurnalistų-aktyvistų pa
slaptingas mirtis bei uždarus teismus.

Pro vėjo gūsius eukaliptas meta 
Gniūžtes žiedų, tartum putų. 
Nesuprantu, nesuprantu, ką šneka 
Ledinis vėjas iš Pietų...

Jau rimsta medžių viršūnėse 
Galingi chorai,
Ir vakaro žarom liepsnoja oras 
Nebežinau tikrai, ar verta 
Tą dieną išgyvent dar kartą...

Ne ta kryptim, kaip Odisėjas, 
Nukeliavau. Papasakot galiu. 
Pasaulio pakrašty pašėlo vėjas, 
Ir žodį nupūtė, tyliu...

Užtenka visko po truputį, 
Ir jausmo to, kad gera būti!

IlOtU

£*2£a#*«***^*V:
li’.i5 » * m e ** ...

Nuotraukoje iš kairės: Alvydas Valentą, Lidija Šimkutė ir Juozas Aputis.

dėl ligi} neteko regėjimo. Visi, beje, įsten
gė suvokti aplinką, sukurti jos įspūdį, 
pasinaudodami savo vaizduote ar prisimi
nimais, Stebėjausi, kaip jie regėjimo trū
kumą pajėgė paversti mokslo ar kūrybos

ištakomis. Džiaugiausi, kad yra tokių žmo
nių kaip p. Jadyga Kuolienė. Ji savo 
švytėjimu ir nenuilstama energija tiesia 
ranką tiems, kuriems gyvenimas paskyrė 
sunkesnę dalią. □

mieste ir piešęs jo apylinkes. Jis sulaukė 
meno žinovų pripažinimo, įvertinimo ir 
nemažo pelno. Namatjira paveikslų 
reprodukcijomis puošiasi Alice Springs 
miesto įstaigos ir net šis viešbutis, kuriame

Viskas ir visi, atrodo, jau esame prieš sa-
vo artimą, kurio labai nenorime ir nebega
lime mylėti... Kiek teko pasikalbėti su vie
tiniais australais, o taip pat irsti lietuviais, 
visi labai nusistatę prieš JAV politiką.

Žingsniuoju toliau ir nuotaika page-
nakvoju.

Toliau bevaikštinėdama pagrindine 
miesto gatve pamatau didžiulę

rėja, kai vienoj sankryžoj pamatau kelio 
rodyklę: “Chicago - 15,749 km / Rio de 
Janeiro - 14,874 km / Johannesburg -

Antiamerikietiškos proklamacijos Alice 
Springs mieste.

proklamaciją: “Pine Gap - Teroro Bazė! 
JBombarduojami civiliai gyventojai!
Grįžtame į akmens amžių! ” Pine Gap? Ar 
ne pro jį, dunksantį tolumoj, neseniai 
pravažiavom? Stabteliu. Prie stalelio, 
apkrauto antiamerikietiška literatūra, 
stoviniuoja keletas demonstrantų. Į rankas 
tuoj pat gaunu kortelę su politine Pine Gap 
istorija ir smulkiai išdėstytu gyventojų 
pasipiktinimu, kad ši JAV ir “Star Wars” 
sistema yra ne tik gyvybiškai svarbi 
Amerikos karui Irake, bet taip pat 
dominuoja ir kontroliuoja Australijos 
erdvę. “Kaip krikščioniškieji pacifistai- 
aktyvistai, mes esame prieš karą. Įkvėpti 
Gandhi ir Martin Luther King taikaus 
pasipriešinimo, mes protestuojame prieš 
Amerikos karinę šnipinėjimo bazę Pine 
Gap apylinkėje!’’Toliauseka informacija, 
kaip 2005 metų pabaigoje pora “Piliečių
inspekcijos” grupės narių, slapta įsiveržę į

10,308 km!
DYKUMŲ PARKAS IR 

VINCENT TJINGO
Mano ilga, nenusakomai įdomi kelio

nė artinasi į pabaigą, todėl pradžiugau, kad 
dar teks pamatyti ir pavaikščioti po tą 
Dykumų parką. Čia takai ir takeliai gana 
lygūs: nuvargusioms kojoms nėra pavo
jaus! Mūsų vedlys - aborigenas Vincent 
Tjingo - yra oficialus parko eigulys, uni
formuotas, su plačia “akubra” skrybėle 
ant garbanotos galvos. Jis - šio parko aug
menijos - gyvūnijos žinovas. Šen bei ten 
susistabdęs mūsų grupę aiškina apie abo
rigenų nuo seno vartojamas vaistažoles 
bei kokias ligas/negalias jos gydo. Taip pat 
nešykšti padavimų-tikėjimų apie žvaigž
dynus. Mano nelaimei, aš jo tarsenos visai 
nesuprantu, bet stebėdama išraiškius ges
tus ir veido mimiką įspėju apie ką jis šneka.

Pine Gap bazę, ant vieno pastato stogo
Užeinam ir į čia įrengtą smulkesnio-

sios parko gyvūnijos muziejų. Jo ekspona-

lai gyvi: stiklo navuosc jie bėgioja, šliau
žioja, po urvus landžioja. Susipažįstam su 
“gcltonveidc” gyvate, “mėlynliežuviu” drie
žu ir “spygliuotuoju” driežu. Jei jis būtų 
šuns dydžio - rėkdama bėgčiau pasislėpti! 
Vėl pamatau goanna driežus, kurie mėgs
ta “aplankyti” Sydnėjaus lietuvių skautų 
stovyklą, t.y. virtuvės atliekomis smali
žiauti.

Šitame parke man labiausiai patiko 
plėšriųjų paukščių “teatras”. Iš tikrųjų, ši 
staigi pakalnė su laiptų forma įrengtais 
suolais šiek tiek panaši į graikiškąjį amfi
teatrą. Toli, žemai jauna eigulė per garsia
kalbį pasakoja apie čia gyvenančius 
paukščius, erelius, sakalus, vanagus. Pasa
kodama ji mėto mėsos gabalus aukštyn, 
kuriuos tie paukščiai žaibiškai gaudo. Gė
rėjausi jų gracingu sklandymu: tartum 
čiuožėjai ledu, jie slydo oru be judesio.

Šį paukščių - plėšrūnų “teatrą” vai
nikavo vieno iš mažųjų vanagų “pasiro
dymas”. Eigulė paguldė didelį mėlyną 
emu kiaušinį smėlyje ir staiga ant jo kris
te nukrito vanagėlis. Į snapą pagriebęs 
akmenuką pradėjo daužyt kiaušinį, pri
laikydamas nagais. Netrukus kiaušinis ski
lo ir, publikai plojant, vanagėlis jį išgėrė 
kaip tikras aktorius!

Čia jau ir atsisveikinom su simpatin
guoju eiguliu Vincentu. Paklausiau, ar ga

liu jį nufotografuoti, nes dauguma abori
genų to nemėgsta. Bet jis mielai sutiko. 
Kalbant iš arti mudu vis dėlto vienas kitą 
supratom. Aš papasakojau jam apie lietu
višką vaistažolę pelynus, kurią Čikagoj 
auginau. Vincentas nustebo, kad kažkur 
Šiaurėje (kur šalta?) taip pat auga vaista
žolės. O čia”, - parodė jis, “-yra 
nganampa ngura - mūsų vieta”.

SUDIE, UOLOS, OPALAI IR 
KUPRANUGARIAI!

Sudie, sapniška, fantastiška Australijos 
dykuma, pilna nuostabios gyvybės! Atsi
sveikinimo vakarienę valgom jaukioje 
mūsų viešbučio salėje, kur židiny spragsi 
ugnis, nes jau ir karštiems australams šal
ta. Net Linda šildosi rankas! Tik bendrake
leiviai zelandiečiai vis dar trumpom kel
nėm, atlapotais megztiniais.

Ištikimasis autobusas - “Nuotykių Ka
ralius”, veždamas mano bendrakeleivius 
keliaus tolyn į karštą Šiaurę iki Danvin’o 
miesto Timor jūros pakrantėje, dar 1,300 
km! Tik mes šeši- ponia Eleonora iš NSW, 
dvi poros iš Naujosios Zelandijos ir aš - jau 
skrisim namo. J aučiuosi pavargusi ne tiek 
nuo ilgos kelionės, kiek nuo įspūdžių - vaiz
dų gausybės.

Tačiau, kai restorano radijas užgroja 
tango, šoku su vairuotoju John, nes jis 
visiems besijuokiant pakvietė mane 
“Stanley cousin” vardu!

Atsisveikinam vieni su kitais. Per vie
nuolika įspūdžiais perpildytų dienų šiek 
tiek vienas kitą pažinom, pasikalbėjom, 
pajuokavom. Su Margarita pasikeičiam 
adresais... Juokaujam, kad ji rašys man urdu 
kalba, o aš jai - lietuvių. Gi vertėja bus jos 
sesuo Zuzana, kuri tų kalbų nemoka!

Grįžtu į Sydnėjų Qantas lėktuvu, ant 
kurio raudonos uodegos šuoliuoja balta 
kengūra. Australijoje lėktuvai negali būti 
kitokie. (Pabaiga)
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Sportas__________________________
Melbourne “Varpas” prieš Geelongo “Vytį”

Jau daug metų Melbourne lietuvių 
krepšinio komanda “Varpas” žaidžia 
draugiškas rungtynes su Geelongo lietuvių 
krepšinio komanda “Vytis”. Šios rungty
nės yra lyg pasiruošimas prieš ateinančią 
Sporto Šventę.

Praėjusiais metais Melbourne varpie- 
čiai vyko į Gcclongą, kur geclongiškiai 
juos labai gražiai priėmė. Tada varpiečiai 
gan dideliu skirtumu pralaimėjo vytie- 
čiams.

Šių metu liepos 28 dieną melbourniš- 
kiai surengė “Mažąją Šventę”, kurioje da
lyvavo dvi šeimininkų komandos ir 
Geelongo “Vytis”. Pradžioje “Vytis” nu
galėjo “Varpo” “Gold” rezultatu 29:20, po 
to “Varpas” “White” nugalėjo “Varpo” 
“Gold” rezultatu 32:30, o “Vytis” nugalėjo 
“Varpo” “White” rezultatu 33:26 ir tapo 
šių varžybų laimėtoja.

V Alekna - UNESCO čempionas sportui
UNESCO generalinis direktorius 

Koiehiro Matsuura paskyrė dukart olim
pinį, pasaulio ir Europos čempioną Vir
gilijų Alekną (žiūr. nuotr. dešinėje) 
UNESCO čempionu sportui (ehampion 
for sport) - populiarinti sportą mokyklose. 
Oficiali UNESCO čempiono sportui titu
lo suteikimo ceremonija vyks lapkričio 
arba gruodžio mėnesį. Šis titulas suteikia
mas ryškiausioms sporto asmenybėms.

Iki V. Aleknos UNESCO čempionais 
sportui paskirti futlrolo legenda Pele, „For
mulės-!“ pilotas Michael Schumacher, 
džiudo olimpinis čempionas David Douil- 
let, tenisininkė Justine Henin-Hardenne,

Po varžybų visos komandos ir jų rė
mėjai nuvyko i Melbourne Lietuvių Klu
bą, kur visi buvo gražiai pavaišinti.

“Varpo” Valdyba nutarė, kad jeigu ir 
ateityje vyks šios varžybos, tai į jas įtrauks 
ir jaunių krepšinį, golfą, bilijardą ir kt. 
Taip pat bus įsteigta speeiali dovana - tro- 
fėjas, pagerbiant neseniai mirusį žymųjį 
varpietj ir buvusį ALFAS pirmininką Ro
mą Ragauską, kuris pats ir jo šeima buvo 
geri sportininkai.

Pirmą kartą šį trofėjų laimėjo Geelon
go “Vytis". Jo pirmininkui Alex Wiasak 
trofėjų įteikė Romo Ragausko sūnus Edis 
-žinomas varpietis krepšininkas.

Visos šios abiejų kaimynų klubų var
žybos praėjo geroje bei draugiškoje nuo
taikoje, suteikdamos džiaugsmo ne tik 
patiems žaidėjams, bet ir jų rėmėjams.

A. Skimbirauskas
Nuotraukoje - Geelongo krepšinio komandos “Vytis” pirmininkas Alex Wiasak su lai
mėta varžybų taure, kurią įteikė Edis Ragauskas.

daugkartinis šuolio su kartimi pasaulio 
čempionas Sergej Bubka, boksininkai Vi- 
talij ir Vladimir Kličko, ledo ritulininkas 
Viačeslav Fetisov.

UNESCO če mpionai sportui kartu su 
pripažinimu gauna ir atitinkamų pareigų - 
privalo padėti vykdyti tam tikras organi
zacijos programas. S. Bubka ir broliai 
Kličko aktyviai dalyvauja UNESCO 
švietimo programose skurstančiose trečio
jo pasaulio šalyse. M.Schumacher paauko
jo asmeninių lėšų vargšų prieglaudos sta
tybai Limoje (Peru), o J. Henin-Hardenne 
prisideda įgyvendinant UNESCO antido- 
pingo konvenciją ir yra įkūrusi fondą vė

žiu sergantiems 
vaikams. Itin akty
viai savo pareigas 
atlieka Pele. Pvz, 
2000 m., per drau
giškas futbolo rung
tynes Romoje, jis 
agitavo Izraelį ir 
Palestiną pradėti 
taikos derybas.

2003 m. LR Pre
zidentas Valdas 
Adamkus buvo pa
skirtas UNESCO 
Geros valios amba
sadoriumi žinių vi
suomenei.

Kaip KGB kontroliavo: du aspektai
Tarptautinėje konferencijoje, kurios tema “KGB palikimas Baltijos Šalyse”, istorikas 

dr. Arvydas Anusauskas (žiūr. nuotr. apačioje), žymiausias KGB sistemos 
Lietuvoje žinovas, skaitė paskaitą apie dvi KGB veiklos plotmes. Pirmiausia, kad galėtą kon
troliuoti visuomenę ir jos rysiąs su kitose Šalyse gyvenusiais žmonėmis, taip pat žmoniąjudė- 
jimą, KGB buvo sukūrusi tam tikrą „teritorijos kontrolės“ sistemą, kurioje net sava terito
rija buvo apribota sukuriant įvairią draudimą sistemą. Antra, savos valstybės piliečiai buvo 
suskirstyti pagal politinį patikimumą, o ją bendravimas su užsieniečiais taip pat galėjo vykti 
tik pagal tokio patikimumo laipsnį. Toks selektyvus draudimas leido KGB tam tikrose srityse 
vykdyti ne totalinę, o atrankinę kontrolę - tam tikrą, iš anksto apibrėžtą žmonių grupių, tam 
tikrą apibrėžtą žmonių ryšių, tam tikrų nustatytų teritorijų kontrolę, ir taip apsaugoti bei 
stiprinti valdantįjį nomenklatūrinį sluoksnį.

Čia spausdiname, sutrumpintai, dr. Alvydo Anusausko paskaitą. Red.

Teritoriniai apribojimai
Ryšiai su užsieniu šiek 

tiek palengvėjo po SSKP 
XX suvažiavimo (kai 
Chruščiovas pirmą kartą 
kritikavo Stalino epochą). 
Į Sovietų Sąjungą buvo 
pradėta įsileisti užsienie
čių. 1957 m. įvyko komu
nistinių ir trečiojo pasau
lio šalių jaunimo festivalis.
1957 metų birželio mėn. SSRS KGB 
parengė 12 punktų instrukciją, kaip elgtis 
respublikinėms KGB aptikus užsienie
čius jų teritorijose. Užsienietis turėjo būti 
sulaikomas, patikrinami dokumentai, su
rašomas aktas ir išsiunčiamas.

Tačiau Baltijos šalyse buvo uždrausta 
lankytis užsieniečiams. Specialiai parink
tas užsieniečių grupes į Vilnių pradėta 
leisti 1959 metais. Visa likusi Lietuvos 
teritorija buvo uždara zona. Vėliau buvo 
leista įvažiuoti kai kuriems giminaičiams, 
kuriems buvo nustatyti griežti buvimo 
Lietuvoje reikalavimai. Be to, juos visada 
sekė KGB.

Tačiau dauguma lietuvių emigrantų 
bijojo važiuoti į Lietuvą, nes baiminosi, jog 
sovietų valdžia gali neišleisti. Sovietų 
_____________________________________ rija, išskyrus Talino, nutautintus Kochtla
Mūsų Pastogė Nr.33, 2007.08.22, psl. 6

Sąjungos viduje užsienie
čių priėmimas buvo griež
tai reglamentuojamas vi
sada derinant su KGB. 
Užsienio ryšius palaikanti 
organizacija sudarydavo 
užsieniečių priėmimo pla
ną ir nurodydavo tikslą, 
svarstomų klausimų sąra
šą. pateikiamos informa
cijos turinį ir apimtį, lanky

tinų objektų sąrašą.
1977 metų gruodžio 19 dieną buvo 

patvirtintas naujas užsieniečiams uždarų 
rajonų bei miestų sąrašas (pirminis sąra
šas buvo įvestas 1966 m. birželio 16 d.). 
Užsieniečiai negalėjo grožėtis Kamčiat
kos ir Sachalino gamtovaizdžiais, plaukti 
Baltosios-Baltijos jūrų, Volgos-Baltijos 
kanalais, Jenisiejaus upe, Lenos upe į 
šiaurę nuo Jakutsko, lankytis pirmojo 
sovietinio GULAG’o lagerio išgarsintose 
Solovkų salose, karinėmis įmonėmis gar
siose Sverdlovsko (Jekaterinburgo) ir 
Gorkio (Nižnij Novgorodo) srityse, vei
kiančiu politinių kalinių lageriu žymioje 
Mordovijos autonominėje respublikoje, 
pokariu aneksuotoje Kaliningrado sri
tyje ir 1.1. Buvo uždara visa Estijos terito- 

Jarvės ir Narvos miestus bei kelis tran
zitinius maršrutus respublikos teritori
joje. Panaši padėtis buvo ir Latvijoje. Čia 
užsieniečiai galėjo lankytis Rygoje, 
Ventspilyje, Salaspilyje, Siguldoje ir 
Jūrmalos bei Saulkrastos kurortuose.

Lietuvoje užsieniečiams paliktas at
viras Vilnius, Kaunas, Druskininkai, Pir- 
čiupiai, Trakai. 1966 m. ir 1970 m. leistos 
trumpalaikės kelionės (iki 3 parų užsie
niečiams iš kapitalistinių šalių ir 14 parų - 
užsieniečiams iš Rytų bloko šalių) į 
Druskininkus, o vienadienės išvykos (be 
nakvynės) - į Trakus, Elektrėnus, Grigiš- 
kes, Pirčiupius.

Nuo 1987 m. gruodžio 21 d. Sovietų 
Sąjungos Ministrų Tarybai patvirtinus 
užsieniečiams lankytis uždraustų teritori
jų sąrašą, jame vėl atsidūrė visa Lietuvos 
teritorija, išskyrus Vilnių, Kauną, Drus
kininkus, Trakus, Rumšiškes (vėliau įra
šyta ir Palanga). 1988 m. kovo mėn. iš 
draudžiamų lankytis teritorijų sąrašo iš
braukti Alytaus, Varėnos, Kaišiadorių, 
Kauno, Prienų, Trakų rajonai. Lydimi 
agentų (dažniausia-dirbusių gidais) „In- 
turisto“ autobusais užsieniečiai galėjo 
važiuoti ir iki Klaipėdos, Šilutės bei Tau
ragės. Tokia „Potiomkino kaimų“ sistema 
leido gana efektyviai kontroliuoti užsie
niečius, kad jie neišsilakstytų po visą 
Lietuvą. Įmonių, įstaigų ir organizacijų, 
kurias buvo leidžiama lankyti užsienie
čiams atviruose rajonuose, vadovai už
sieniečių lankymosi galimybes ir progra
mą suderindavo su KGB.

Jei specialiame lankytinų objektų 
sąraše įstaiga ar įmonė nebuvo įrašyta, tai 
užsieniečių lankymuisi kiekvienu atveju 
reikėjo gauti vietinių partinių struktūrų ir 
KGB leidimus. Bet ir tokiu atveju su 
užsieniečiais galėjo palaikyti kontaktus tik 
specialiai tam skirti asmenys, kurie buvo 
patikrinti KGB.

Be abejo, KGB nebūtų buvusi pajėgi 

kontroliuoti visų užsieniečių kontaktų su 
vietiniais gyventojais, jei ne užsieniečių 
lankymosi teritorijų ir objektų apribo
jimas, nurodymas užsienio turistus vežioti 
tik „Inturisto“ transportu, apsistoti tik tam 
tikruose viešbučiuose, o valgyti užsienie
čiams skirtuose restoranuose. Bet nebuvo 
apsieinama ir be išimčių. Kiekvienais 
metais keli šimtai žmonių su juos 
priimančių organizacijų tarpininkavimais 
lankydavosi „uždaruose rajonuose“. To
kiomis galimybėmis naudojosi užsienie
čiai, kuriems dėl jų vizitų ir darbo speci
fiškumo buvo suteikiamos išimtys (pa
vyzdžiui, uždaruose rajonuose dirbusiems 
užsienio specialistams, kurie derindavo 
pramoninius įrenginius).

KGB, negalėdama visko kontroliuoti, 
naudodamasi vien tik savo metodais ir 
resursais, sukūrė tam tikrą veikiančiojo 
rezervo karininkų kategoriją, kuriai 
priklausę KGB darbuotojai kontražval- 
gybines užduotis vykdė dirbdami kitų 
įstaigų priedangoje. Tam tikrose įmonėse, 
įstaigose kai kurias pareigas nuolat ei
davo KGB karininkai. Visų pirma jie rū
pinosi valstybinių paslapčių saugojimu 
slaptuose, gynybos ministerijai priklausan
čiuose objektuose (40% veikiančiojo re
zervo karininkų). Dauguma šių karininkų 
buvo patyrę KGB darbuotojai, dažniau
siai 40-50 metų amžiaus, beveik visi - su 
aukštuoju išsilavinimu. Lietuvoje veikian
čiojo rezervo karininkai pirmiausia buvo 
įsitvirtinę Užsienio reikalų ministerijoje 
(vizų skyriuje ir kt.), Vidaus reikalų mi
nisterijoje, Kultūros ministerijoje, „Tė
viškės draugijoje“ (kuri leido “Tėviškės 
balsą”), karinėse įmonėse ir karinio po
būdžio tyrimus atlikusiuose institutuose. 
Tai leido panaudoti minėtų įstaigų lega
lias galimybes bei kontroliuoti iš vidaus. 
Veikiančiojo rezervo karininkai užbaigė 
KGB darbuotojų grandinę.

Tęsinys kitame “M.E" numeryje
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THE VICTORIAN HONOUR ROLL OF WOMEN -
Nominations for 2008 now open

In memoriam
The Viclorian Honour Roll of Women 

recognises and celebrates the achievements 
of women from all walks of life. It honour's 
Victorian women who have made a 
significant contribution in a particular field, 
or a lasting contribution that benefits the 
lives of other women and/or their 
communities in Victoria, Australia and 
internationally.

The Honour Roll was launched on 7 
May 2001 as part of the Women Shaping 
the Nation Centenary of Federation 
celebrations and the government's 
commitment ends next year in 2008, 
marking the Centenary of Women’s 
Suffrage (women’s right to vote) in Victoria.

Each year, any commu nity is invited to 
nominate women and the Minister for

Japonai pamėgo lietuvišką šakotį
Kaip praneša LTV „Panorama”, net 

keliuose Japonijos miestuose jau galima 
pirkti lietuvišką šakotį. Prieš trejetą metų 
saldumynų verslą tekančios saulės šalyje 
pradėjęs mažeikiškis Mindaugas Žaba- 
liūnas nesiskundžia - prekyba klesti. Dau
giau kaip tris dešimtis, jei skaičiuotume 
litais, kainuojančius nedidukus šakočius 
japonai mielai perka - aplinkiniuose 
miesteliuose jie tapo bene tradicine ves
tuvių vaišių dalimi.
/ Lietuvos televizijai mažeikiškis atsklei
dė savo sėkmės paslaptį: Japonai - gur
manai ir estetai, tad juos sužavėjo šakočių 
skonis ir išvaizda. „Pirmiausiai aš ieško
jau, kad forma, pavidalas būtų įdomūs, 
unikalūs. Kitas dalykas, japonai labai 
mėgsta saldumynus. Jiems norėjau per
duoti grynai tokį pati šakočių skonį kaip ir 
Lietuvoje - jei kas netiktų, nekeisčiau, nes 
noriu pristatyti būtent tradicinį lietuvišką 
gaminį“, - pasakojo M. Zabaliūnas.

Tiesa, norint iškepti tikrą šakotį, rei
kėjo eksperimentuoti su japoniškais pro
duktais - čia vargiai rasi tirštos grietinės, 
kitokie ir miltai. Pasak Mindaugo, daug 
padėjo ir patys japonai-gretimo miestelio 

Women’s Affairs announces the new 
recipients to the Honour Roll as part of 
International Women’s Day celebrations on 
8 March.

Call for nominations for the 2008 
Victorian Honour Roll of Women.

Do you know someone who has made 
an outstanding contribution in their 
community? Nominate her now for the 
2008 Honour Roll.

Nominations forms in Word and PDF 
form can be downloaded from the Office 
of Women’s Policy website

www.womcn.vic.gov.au
Hard copy versions can be forwarded 

by calling (03) 9208 3129.
Nominations close on Friday 22 

September 2007 at 5p.m.

meistrai pagamino krosnį, kruopščios dar
buotojos japonės greitai perprato visą ša
kočio gamybos technologiją.

Pradėjęs nuo vienos parduotuvėlės, 
dabar lietuvis turi jau kelias, taip pat ša
kočius pardavinėja ir internetu - šis pre
kybos būdas šalyje labai populiarus. „Ma
žam verslui yra paskatinimų pačioje Ja
ponijoje ir net žymiai daugiau nei Euro
poje. Bet užsieniečiui, manau, didžiausia 
problema būtų suprasti pačią Japoniją, kas 
jiems patinka, ištirti skonius“, - kalbėjo 
šakočius į Japoniją atvežęs lietuvis.

„Japonijos rinka yra pakankamai įno
ringa, čia yra savos žaidimo taisyklės, yra 
dideli kokybės reikalavimai, ko ne visada 
reikalaujama ar paisoma kai kuriose Va
kartį valstybėse“, - verslininkui pritarė 
Lietuvos ambasadorius Japonijoje Dainius 
Kamaitis.

Tekančios saulės šalyje jau apšilęs lie
tuvis norėtų plėsti verslą ir prie šakočio 
siūlyti kitų lietuviškų produktų — cepeli
nai vargu ar būtų populiarūs, bet lietu
viški saldumynai ar sūriai, jis mano, rastų 
pirkėjų.

Reda Hofmaiiaitė, www.lrt.lt

A^A Magdalena Šiaučiūnienė
1919.12.04 - 2007.07.26

Šių metų rugpjūčio pabaigoje Magda
lena Šiaučiūnienė pasijuto blogai ir grei
toji pagalba nuvežė ją j ligoninę. Ji turėjo 
širdies smūgį ir mirė.

Magdalena - kaunietė, siuvėja - j Aus
traliją atvyko 1961 metais pas savo brolius 
Ramanauskus. Trumpai pagyvenusi Mel
bourne. persikėlė į Hobartą pas brolį Pra
ną. Hobarte susipažino su Petru Šiau
čiūnu ir netrukus už jo ištekėjo.

Petras Šiaučiūnas j Australiją atvyko 
pirmuoju transportu ir jau turėjo pasista
tęs namą. Abu būdami darbštūs, pradėjo 
auginti vištas. Verslas išaugo į didelį ūkį, 
kuriame dirbti pradėjo duktė Eglutė, se
sers duktė Aldona ir Česlovas, kurie pas 
juos gyveno.

Artėjant senatvei, šeima pardavė vištų 
ūkį, nusipirko namą Kingston priemies
tyje ir ramiai gyveno. Mėgo skaityti lietu
višką spaudą ir ją rėmė. Aukojo Lietuvių 
Studijų Draugijai, sporto klubui “Perkū
nas”, rėmė atvykstančius kunigus ir 1.1. Jei
gu kam reikėjo nakvynės, neatsisakydavo 
ją suteikti. Kol buvo sveika, Magdalena 
lankė lietuviškus renginius, kurį laiką 
priklausė Moterų Draugijai.

Velionės Magdalenos Šiaučiūnienės 
laidotuves organizavo giminaitė Aldona. 
Šv. Mišios vyko St. Therese katalikų baž
nyčioje, Moonah priemiestyje. Į laidotuves 
susirinko apie 100 žmonių, dauguma - lie
tuviai. Taip pat iš Launceston miesto (apie 
200 km) atvyko p. Lazdauskienė su sūnu
mi, Regina Krutulytė, iš Melbourne - p. 
Ramanauskaitė su sūnum, G. Statkus su 
sūnum.

Gedulingas šv. Mišias aukojo Father Ted

A'frA Magdalenos Šiaučiūnienės 
atminimui, vietoj vainiko aukoju “Mūsų Pastogei” $20.

J. I’aškevičius

Magdalena Šiaučiūnienė.

McCormack. Maldas skaitė p. J. Tarvydas. 
Auką prie altoriaus atnešė anūkė Teresė ir 
giminaitis iš Melbourno. Atsisveikinimo 
žodžius angliškai ir lietuviškai tarė dr. Al
gimantas Taškūnas. Buvo grojamos lietu
viškos giesmės. Lietuviai sugiedojo Tautos 
Himną. Po pamaldų Velionė buvo palydė
ta į krematoriumą. Vėliau Jos pelenai bus 
nuvežti į Lietuvą. Po laidotuvių gedulingi 
pietūs vyko Turnball Family Funerals 
kavinėje.

1 judesyje liko vyras Petras, išgyvenęs 
su a.a. Magdalena 45 melus, duktė Eglutė, 
anūkė Teresė, Aldona ir plati Ramanaus
kų giminė. Mes, hobartiečiai, prisiminsi
me Tave kaip katalikę, geros širdies mote
rį. Ilsėkis ramybėje!

.1. Paškevičius

Parama “Pasaulio Jaunimo Dienoms
Laikas bėga, dienos nepailstamai sku

ba ir jau sparčiai artėjame prie įvykio, 
sujungsiančio viso pasaulio jaunimo širdis 
vienu giliu religiniu išgyvenimu-susitiki
mu su šventuoju Tėvu popiežiumi Be
nediktu XVI, Sydnėjujc 2008 m. liepos mė
nesį. Taigi mums, norintiems padėti ir 
dosniai prisidėti prie savo tautiečių kelio
nės finansinių sunkumų palengvinimo, 
beliko tik apie 11 mėnesių, o darbelio - 
dar tikrai daug.

Džiugu, kad Sydnėjiškiai taip aktyviai 
remia mūsų užsibrėžtą tikslą. Dar daugiau 
apsidžiaugėme žinia, kad ir tolimasis 
Queensland as prisideda prie mūši) vajaus. 

Aukos brolių Vileišių paminklui
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjunga - $500, Irena O’Dwyer-$50. 
“Vileišių Kolegijos” vardu, nuoširdžiai dėkojame.

Melbourne Entuziastės

na, o praėjusią savaitę atsiliepė ir Can
berra bei dosniai paaukojo mums pusę 
tūkstančio dolerių. Taigi, labai dėkojame 
Canberros Lietuvių Bendruomenės Są
jungai už. tokį ženklų prisidėjimą!

Nuoširdi padėka taip pat skiriama ir 
Onutei bei Algiui Kapočiams iš Syd ne
jaus už jų gražią asmeninę $50 auką, pa
remiant Lietuvos katalikiškąjį jaunimą.

Dar sykį visiems primename, kad ir 
toliau aukos tebepriimamos per Gretą 
klube „Dainava“, per Elę „Talkoje“ bei 
per Teodorą - paštu.

PJD Paramos Komitetas
(Sydney)

Aukos “Pasaulio
Jaunimo Dienoms”
$100- R. ir R. Švambariai.
$50- P. Jokūbaitis, V. ir N. Šalkūnai.
$ 30- V. Rutkauskienė.
$ 20 - Hunt Family.
Dėkoja visiems aukotojams,

Kun. A. Šimkus

Australijos 
Lietuvių 
Fondui 
aukojo:

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

ALJS

a.a. Mortai Kemešienei vietoj 
gėlių:
$50 - J. Balčiūnas ($4040)
a.a. Baliui Laytonui vietoj gėlių:
$50 - J. Balčiūnas ($4090)
a.a. Andriui Baltrūnui vietoj
gėlių:
$50 - J. Balčiūnas ($4140)

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Audrius Balbata, ALF iždininkas

Aukos “Mūsų Pastogei”
Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 

mūsų visų reikalas
Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 

pajamų mokesčio (Tax deductible).
Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 

Foundation Inc. 44 - 50 Errol St., North Melbourne, Vic. 3051. 
Tlirint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tel.: (03) 9578 4319.

A. Kramilius NSW $ 5.00 R. Burneikis NSW $ 50.00
Mrs J. Palaitis NSW $ 5.00 A. Auglys QLD $ 20.00
Mrs M. Linge
Mrs J. Mitkus

WA
QLD

$ 10.00
$ 10.00

“Gintaras” Tėvų 
Komitetas VIC $100.00

V. Juod NSW $ 10.00 Mrs V. Antanaitis NSW $ 20.00
Mrs G. Aras NSW $ 15.00 E. Vailokas NSW $ 35.00
Mrs S. Vaičius NSW $ 35.00 Mrs O. Abramavičius NSW $ 35.00
V Šeštokas VIC $ 15.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
Mrs S. Sauka NSW $ 10.00 “Mūsų Pastogės” Administracija

AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ PASTOGĖS”
PRENUMERATĄ?

Rašydami testamentq, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudų!
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Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija, Ine. ruošia

Koldūnu* popietę
sekmadienį, rugpjūčio 26 dieną, 1 vai. p.p., Lietuvių Sodyboje Engadine.

Kaina - $10 (koldūnai ir kavutė su pyragaičiais).
Maloniai kviečiame apsilankyti popietėje ir linksmai praleisti laiką gražioje 
aplinkoje. SLMSG Draugijos Komitetas

Saturday 1st September, Lithuanian House, North Melbourne, at 5.00 PM

BALTIC DANCING CONCERT
Three Lithuanian Groups: 

Gintaras, Šokdava and Linas.
Three Latvian Groups:

Ritcnitis, Spridišu Saime and Piektais Ritenis.
Concert admission $10, tickets at the door.

AFTER CONCERT DINNER DANCE at 7.30 PM
Live Band and Traditional Food. Dinner admission $30.

Limited tickets available, so please pre-book.
CONTACT: Nerija Žemkalnis: 0438 876 693, Dennis Gaylard: 59411402

DAIItA VA
LITHUANIAN CLUB

16 - 20 Meredith Street, Bankstown
Tel.: (02) 9708 1414 E-mail: contactus@Iithuaniancluh.org.au

www.lithuanianclub.org.au

Klubas veikia kiekvieną dieną nuo 11 vai. ryto.
Restoranas - kavinė “Europa” dirba:
Antradieniais - Šeštadieniais

Pietūs
Vakarienė

Sekmadieniais
(Sekmadieniais po 7.30 vai. tik užsakymo atveju).
Virtuvės šeimininkų tel.: Gary - 0400 401 703 Al- 0417 674 599

12.00 vai. - 2.30 vai. p.p.
5.30 vai. p.p. - 9.00 vai. p.p.
12.00 vai. - 7.30 vai. p.p.

HAPPY BIRTHDAY I
Dine Free!!!

Lunch 11.30-2.30 &
Friday to Sunday
Dinner 5.30-9.00

Free main course to the value of $ 25.00 & glass of wine or bubbly. This offer 
is extended to group bookings of 6 people or more.

Sydnėjaus lietuvių choras “Daina”
kviečia visus iš arti ir toli j

Pavasario Kavinę
sekmadienį, rugsėjo 2 dienų, 2 vai. p.p. Lietuvių Klube “Dainava”.

Bus trumpa programa. Kartu pagerbsime tėvelius ir bendrai padainuosime.
Įėjimas - $5. Bus įdomi loterija.

$16.50
$15.50
$17.90

Children’s meals:
Fish, Chips & Salads - 
Steak, Chips & Salad - 
Chicken Tenders, 
Chips & Salad -

$9.50 
$10.50

Choro “Daina” Valdyba

2 Meals far the price af 1
A choice of the following meals will aply to this promotion
Rump Steak -
Grilled Fish -
Lamb Shank -
Chicken Schnitzel-$14.50
Seafood Basket - $14.50
Available Lunch and Dinner Monday to Thursday
Conditions apply: Receive the lesser priced meal free. No Takeaway Meals.
Dinner orders must be placed by 7.30 p. m.

$9.50

Canberriškių dėmesiui
Primename, kad suorganizuota ekskursija į Sydnėjų sekmadienį, rugsėjo 2 

dieną, aplankyti “Dainavos” klubą, papietauti “Europos” restorane ir dalyvauti 
“Dainos” choro koncerte, kuris Įvyks Žvalp.p.

Išvyksime 8.30 val.ryto iš Lietuvių Būstinės ir grįšime tuojau po koncerto.
Dar yra vietų autobuse ir norinčius vykti į Sydnėjų prašome kuo greičiau 

užsisakyti vietas pas Laimų Žilinskienę tel.: 6248 0466.
Canberos Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

“Dainavoje” kiekvienų dienų žaidžiamas KEi\in 
Fridays - $50 Weekly Prize

Meat Raffles Every Friday Evening.
Tickets on sale from5.30 p.m. Raffle at 6.30 p.m.

Members Badge Draw Every Sunday Evening 
between 6 p.m. and 8 p.m. Club membership $5peryear.

CRIME
STOPPERS

1 800 333 OOO z-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

“Mūsų Pastogė” is a
proud supporter of

Crime Stoppers.
Mūsų Pastogė” remia 

Crime Stoppers.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Primename, kad jau laikas susimokėti Lietuvių Klubo 
“Dainava” metini nario mokestį, kuris 2007-2008 metams yra $5.00. Visiems 
nariams bus išduodamos vardinės magnetinės kortelės.

f
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ALJI& In Aasaolatlan with MLK and the State of Hawaii 
prosont

bell
Soul Contention 

44 Errol St. Mth Molbournū

1930hT5
27th Oct

“Pick the Joker” Every Friday at 8 p.m.
Currently stands at $350 (Unless won)

Foundation and Ordinary members of the Lithuanian Club are invited to 
nominate for the position of Director of the Lithuanian Club for 
the 2007/2008 year.
Nomination forms can be obtained from the Club’s Office during trading 
hours or from Club’s website wvvw.dainava.eom.au
Nominations must be forwarded to Club’s Office and close on Friday 31s1 
August at 4.00 pm. Board of Directors

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. 

Lietuvių Klubas “Dainava”, 16-20 Meredith Street, Bankstown.
Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 

Tinklalapis: wwwmsers.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.

Apmokami} 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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