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Klausimai apie Valdovų rumus Vilniuje

Nuotraukojc - Valdovų rūmų Vilniuje pietinis korpusas.

£Sį". Lietmma Įvykių apžvalga
Aukštos 

vaistų kainos 
ir žemos 
biudžeto 
pajamos
Lietuvoje,kaip 

ir daugele pasau
lio šalių, žmonės 
skundžiasi, kad

vaistai, o ypač vaistai, pagaminti kai kurio
se Vakarų šalyse, yra per brangūs. To pasė
koje žmonės vaistus perkasi ir įsiveža ne
legaliai iš Rytų šalių, ypač iš Rusijos.

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI), 
baigusi tikrinti kelias I Jetuvoje veikian
čias bendroves, priklausančias didžiosioms 
pasaulio vaistų gamintojoms, kaip “Pfizer” 
iš JAV ir “AstraZeneca” iš D. Britanijos, 
pareiškė, jog šios bendrovės naudojosi tei
sės aktų spragomis, todėl į biudžetą jos 
mokėjo kelis kartus mažiau mokesčių nei 
iš tikrųjų privalėjo.

Kaip aiškina dienraštis “Lietuvos rylas”, 
triukšmas dėl tarptautinių vaistų bendrovių 
veiklos iškilęs jau nuo 2004 m. Bendrovės 
Lietuvoje veikia arba per atstovybes, arba 
per rinkodaros veiklą deklaruojančias ben
droves. Dėl to ir mokesčiai į valstybės biu
džetą mokami tik nuo rinkodaros veiklos, 
o ne vaistų pardavimo.

“Mes parduodame ne vaistus, o idėjas. 
Prie vaistų ncprisiliečiame”, - teigė ben
drovės “AstraZena Lietuva” gcn. direkto
rius Saulius Saubūnas. “Mes tik teikiame 
rinkodaros paslaugas savo savininkei-vais- 
tų gamintojai “Astra Zcneka”.

Manoma, jei valdžia teisės aktais pri
verstų farmacijos bendroves deklaruoti 
prekybinę veiklą, laimėtų ne tik biudžetas, 
bet ir vaistų pirkėjai.

Mokesčių inspektoriai farmacijos ben
drovėms jau įteikė patikrinimo aktus. Juo
se vien per 2005 m. priskaičiuota kelių 
šimtų tūkstančių litų pelno mokesčių su
ma. Tai apie 3 kartus daugiau nei tais me
tais jos sumokėjo į biudžetą.

Bendrovės “AstraZeneca Lietuva” fi
nansų direktorius Vaidas Mickus teigė, kad 
VMI priskaičiuota mokesčių suma nėra 
didelė, bet bendrovei nepriimtinas mokes
čių apskaičiavimo būdas. Remiantis to
kiais metodais, reikėtų mokėti mokesčius 
ne tik Lietuvoje, bet irDidž. Britanijoje.

Sveikatos apsaugos ministerijos įsaky
mu buvo suburta grupė, kuri turi parengti 
pasiūlymus, kaip išspręsti susidariusias 
problemas farmacijos rinkoje. Atrodo, jog 
valstybės vadovai šį reikalą privalo spręs
ti skubos tvarka. Sprendimas ne eilinis - 
turima reikalų su tarptautiniais vaistų ga
mintojais.

Lietuvos karių pagalba 
Afganistanui

Lietuvos vadovaujamos Afganistano 
Goro provincijos atkūrimo grupės PAG-5 
kariai iš savo lėšų nupirko ir padovanojo 
provincijos Saugumo Departamentui 12 
motociklų. Dovaną ypač vertina provinci
jos policijos departamento pareigūnai, nes 
ten keliai gan blogos kokybės, daug stačių 
šlaitų, o po žiemos šalčių keliai būna net 
išardyti.

Dovanojimo ceremonijoje dalyvavęs 
PAG-5 pulkininkas Dalius Polekaitis tei
gė, kad saugumo užtikrinimas provinci
joje yra būtina sąlyga siekiant sėkmingo 
provincijos vystymo, tad tikimasi, kad mo
tociklai sustiprins Saugumo Departamen
to veiklos intensyvumą ir geriau užtikrins 
vietos gyventojų saugumą.

Lietuvos vadovaujama PAG misija Af
ganistano Goro provincijoje pradėjo veikti 
2005 m. birželio mėn. Jos tikslas - padėti 
Afganistano valdžiai plėti įtaką provinci
joje, užtikrinti saugumą ir sudaryti tinka
mas sąlygas provincijai atkurti.

Liepos pabaigoje PAG padovanojo Go
ro valdžios administracijos institucijoms 
penkis komplektus kompiuterių su spaus
dintuvais.

Prieš pora savaičių Goro provincijos 
policija turėjo knivinų susirėmimų su vietos

Nukelta į 2 psl.

(ELTA). Valdovų rūmų atkūrimo ir 
paskirties komisijai vadovaujantis Algir
das Brazauskas mano, kad keli šimtai 
milijonų litų rūmams atstatyti nėra per 
didelė suma, o viešai skelbti eksponatų 
kainas, anot kadenciją baigusio prezidento, 
nėra tikslinga.

Eksponatams Įsigyti Vyriausybė prieš 
mėnesį iš Privatizavimo fondo skyrė pus
ketvirto milijono litų. Iš viso šiemet Val
dovų rūmams skirta jau per 40 mln., o nuo 
statybų pradžios įjuos investuota daugiau 
nei 100 mln. litų. Algirdo Brazausko 
teigimu, rūmams užbaigti reikės dar 
maždaug tiek pat.

Žurnalistų paklaustas, ar kelis šimtus 
milijonų liti) kainuojantys rūmai nėra per 
brangus objektas valstybei, A. Brazauskas 
atsakė manantis, jog ne. “Manau, kad to
kie rūmai yra vieninteliai ir unikalūs (...).
Jeigu valstybė per metus socialiniams 
reikalams moka tautai apie 10 milijardų 
litų, tai šiemet rūmams skirta per 40 mln. 
litų, t. y pusė procento socialinio draudi
mo įmokų. Ar čia daug?” - sakė jis.

A. Brazauskas taip pat pritaria tam,

Studentu paskoloms -10 mln. litų
(ELTA). Nuo rudens studentų pasko

loms bus paskirstyta 10 mln. litų. Lietu
vos valstybinis mokslo ir studijų fondas 
sumažino teikiamų dokumentų skaičių 
bei supaprastino procedūras. Prašymus 
galima pildyti elektroniniu būdu tinkla- 
lapyje www.vmsfondas.lt/studentai. 
Studentai gali prašyti gauti trijų rūšių pa
skolas: studijų įmokoms mokėti (iki 520 
Lt per semestrą), gyvenimo išlaidoms (iki 
4,680 Lt per metus) ir dalinėms studijoms 
pagal tarptautines sutartis ir susitarimus 
(iki 4,680 Lt už semestrą).

Šį rudenį daugiausia lėšų - 8.75 mln..

Mykolo Biržiškos memorialinis kambarys
(ELTA). Rugpjūčio 22 dieną Signatarų 

namuose Vilniuje buvo atidarytas Vasario 
16-osios Nepriklausomybės Akto signataro 
Mykolo Biržiškos memorialinis kambarys. 
Kambarys atidarytas jo 125-ųjų gimimo 
metinių sukakties proga. Jis gimė 1882 m. 
rugpjūčio 24 d. Mažeikių apskrityje, 
Viekšniuose. Mirė 1962 m. rugpjūčio 24 d. 
Los Angeles mieste.

Mykolas Biržiška - išskirtinė lietuvių 
mokslo, kultūros ir politikos asmenybė - 
Vasario 16-osios Akto signataras ir Lie
tuvos Tarybos narys (1917-1920), Vilniaus 
lietuvių Vytauto Didžiojo gimnazijos di
rektorius (1915-1922), Kauno (1926- 
1927) ir Vilniaus (1940-1944) universitetų 
rektorius.

Į Vilniaus lietuvių ir lenkų spaudą bei 
publicistiką M. Biržiška nešė kultūrinės 
tolerancijos tradicijas. Nuo 1905-ųjų, kai 
atvyko į šį miestą kaip socialdemokratų 
aktyvistas, iki 1922 m., kai Lenkijos vy
riausybės buvo iš jo ištremtas, M. Biržiška 
periodikoje paskelbė apie du tūkstančius 
publikacijų trimis kalbomis: lietuvių, len
kų ir rusų. Nuo 1903 iki 1938 m M. Biržiš
ka paskelbė 8,236 mokslo straipsnius, 

kad kainos, už kurias įsigyjami ekspona
tai, nebūtų viešai skelbiamos. “Tokių eks
ponatų negalima pirkti aukciono būdu, 
patys suprantate, kad tai ne turgus (...). 
Kainos yra sutartinės. Jei šias kainas vie
šai paskelbsi, bus labai sunku kalbėtis su 
kitais. Kainos neskelbiamos niekur, jos 
labai įvairios, priklauso nuo žmonių, jo
kių oficialių įkainių nėra”, - sakė A. Bra
zauskas. Jo teigimu, lėšų paskirstymą pri
žiūri Valstybės kontrolės auditoriai.

Susitikime su Prezidentu Valdu Adam
kumi taip pat dalyvavusios PLB pirmi
ninkės Reginos Narušienės teigimu, daug 
lėšų Valdovų rūmams atstatyti aukoja ir 
išeiviai. Šiuo metu ižde yra apie pusė mi
lijono dolerių svetur gyvenančių lietuvių 
paaukotų lėšų, tačiau dauguma iš tų, kurie 
pasiryžę aukoti daugiau, pageidauja fi
nansuoti atskirus objektus. “Pavyzdžiui, už 
vieną menę keli užsienio lietuviai pasi
ryžę sumokėti milijoną dolerių. Jiems da- 
bar reikia pasirinkti, kokią menę finan
suoti”. - sakė R. Narušienė.

Atkurtuosius Valdovų rūmus Vilniuje 
numatoma iškilmingai atidaryti 2009 me
ti) liepos 6-ąją, minint Lietuvos vardo 
tūkstantmečio jubiliejų. □

litų - ketinama skirti studentų gyvenimo 
išlaidoms. Pirmenybė gauti tokias pasko
las teikiama studentams iš socialinę pa
ramą gaunančių šeimų, taip pat našlai
čiams, neįgaliems studentams. 1 mln. litų 
numatytas paskolų studijų įmokoms, o 
dalinėms studijoms užsienyje - 250,000. 
litų.

Studentams teikiamų paskolų meti
nės palūkanos yra vienos mažiausių 
Lietuvoje, t.y. 5 %. Gautos paskolos stu
dijų įmokoms grąžinamos per 1.5-18 me
tų, o gyvenimo išlaidoms ir dalinėms stu
dijoms užsienyje - per 15 metų. □ 

nemažai folkloristikos darbų.
Gyvendamas Kaune M. Biržiška buvo 

išrinktas Vilniui Vaduoti Sąjungos pirmi
ninku, jo butas tapo Sąjungos būstine. Pe
rėmus iš sovietų Vilnių, 1940 m. sausio mė
nesį, Vilniaus universiteto taryba prof. M. 
Biržišką išrinko rektoriumi. 1944 m. lie
pos 13 d. M.Biržiška pasitraukė iš Lietuvos.

Nei amžius, nei sudėtingos gyvenimo 
sąlygos neužgožė profesoriaus visuomeniš
kumo. Jis įsitraukė į Los Angeles lietuvių 
visuomeninį gyvenimą, buvo Lituanistikos 
Instituto Čikagoje narys, brolio Vaclovo 
redaguojamos “Lietuvių Enciklopedijos” 
redkolegijos narys.

Į Signatarų namus iš JAV atkeliavo My
kolo Biržiškos baldai, knygos, asmeniniai 
rankraščiai, brolio Vaclovo, žymaus teisi
ninko ir kultūros veikėjo, rankraščiai. Nu
matoma eksponuoti M. Biržiškos pomirti
nę rankos ir veido kaukę iš bronzos, kuri 
buvo išlieta vaikaičių užsakymu. Signataro 
M. Biržiškos asmeninius daiktus Lietuvos 
nacionaliniam muziejui perdavė profeso
riaus vaikaičiai Venta Barauskaitė-Leon, 
Danutė Barauskaitė-Mažeikienė ir Vy
tautas Barauskas, gyvenantys JAV. □
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pffita Trumpai iš visur
♦ Nusiaubęs Ka- 
raibų jūros salas, 
uraganas Dean 
rugpjūčio 19 d. 
drąskė stogus nuo 
namų Jamaikos 
salos pietinėje da
lyje, užtvindyda
mas pakrantes. Gi 
rugpjūčio 21 d. jis 
pasiekė Meksikos

Jukatano pusiasalį su 265 km/val vėjo 
greičiu.
♦ Rugpjūčio 21 d. Irako teismas pradėjo 
svarstyti bylą, iškeltą penkiolikai buvusių 
Saddam Hussein pagalbininkų už nusikal
timus prieš žmogiškumą, žiauriai numalši
nant šiitų sukilimą 1991 m. Vienas iš kal
tinamųjų yra Saddam Hussein pusbrolis 
Ali Hassan al-Majid, jau nuteistas mirti už 
kitus nusikaltimus.
♦ Rugpjūčio 23 d. rusų archeologas Ser
gei Pogorelov paskelbė, kad netoli Jekate
rinburgo Sibire rasti jauno berniuko ir jau
nos moters kaulai greičiausiai yra caro Ni- 
kalojaus II sūnaus Aleksiejaus ir dukters 
Marijos palaikai. Prieš 10 metų caro, jo 
žmonos ir trijų dukterų palaikai buvo at
pažinti ir iškilmingai palaidoti, vis dar 
trūko sūnaus ir vienos dukters kaulų. Rug
pjūčio 24 d. Rusijos prokuratūra paskelbė, 
kad bus atnaujinami tyrinėjimai išaiškinti 
caro ir jo šeimos nužudymo 1917 m. liepos 
17 d. aplinkybes.
♦ Rugpjūčio 23 d. Amnesty International 
organizacija apkaltino Sudano vyriausybę 
taikos sutarčių laužymu, “panaudojant ką 
tik iš Rusijos gautus karinius sraigtaspar
nius Darfuro Srityje, nebojant Jungtinių 
Tautų draudimo. Sudanas tuo pat metu 
Ištrėmė Europos Sąjungos ypatingą pasiun
tinį ir vieną Kanados diplomatą “už kišimą
si į Sudano vidaus reikalus”.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
nusikaltėliais. PAG-5 karių pastangomis j 
Kabulą buvo evakuoti trys sunkiai sužeis
ti policininkai. Lengviau sužeistiems buvo 
vietoje suteikta pirmoji pagalba ir jie nu
gabenti į provincijos centro Čagčarano li
goninę. Vieno žmogaus sužeidimai buvo 
tokie sunkūs, jog pats PAG-5 chirurgas 
kapitonas Jonas Andriuškevičius su vietos 
daktarų pagalba atliko sunkią operaciją, 
nes kitaip žmogus nebūtų išgyvenęs. Vie
tos chirurgai tokios sunkios operacijos 
net nebuvo matę. Jie turėjo progą pamaty
ti kaip tai daroma ir gal ateityje galės iš
gelbėti savo žmonių gyvybes.

Rekordinis turistų antplūdis 
Kuršių nerijoje

Visoje Kulšių nerijos nacionalinio par
ko teritorijoje nuolat gyvena apie 3500 gy
ventojų. Vasaros metu čia gali poilsiauti 
apie 6000 atvykėlių. Tačiau šiemet karštą
jį rugpjūtį svečių susitvenkė bent trigubai 
daugiau. Per tris dienas keltais per Kuršių 
marias perplukdyta 14,540 automobilių ir 
65,000 žmonių. Dar tūkstančiai žmonių 
atplaukė laivais ir jachtomis. Neringą už
griuvęs poilsiautojų srautas jaudina nacio
nalinio parko prižiūrėtojus. Iki 40 litų 
pakėlė mokestį už automobilių perkėlą, 
bet antplūdžio nesustabdė.

Nakties metu visos viešbučių ir vasar
namių lovos užimtos. Užimti ir suolai, o 
likusieji suranda poilsio vietos parkuose, 
automobiliuose ir miškeliuose. Ryte su
rasti genis pusryčius taip pat sudėtinga. 
Dauguma svečių maistu pasirūpina iš 
anksto - atsiveža su savimi.

Jaunimą labiau vilioja per Kuršių neri

Musų Pastogė Nr. 34, 2007.08.29, psl. 2

♦ Graikija kovoja su gaisrais jau nuo bir
želio mėnesio, tačiau rugpjūčio 23 d. pra
sidėjo itin intensyvi gaisrų banga Pelopo
neso pusiasalyje. Per pirmas dvi dienas 
prasidėjo 170 gaisrų, žuvo virš 50 žmonių, 
jų tarpe du prancūzai turistai.
♦ Arklių gripo epidemija iš Japonijos 
persimetė į Australiją. Rugpjūčio 23 d. 
Eastern Creek karantino stotyje NSW 
valstijoje pastebėti ligos simptomai pas 
veislinį eržilą, atsiųstą iš Japonijos, o 
sekančią dieną nustatyta, kad užsikrėtę 
arkliai Sydnėjaus Centennial Park 
žirgynuose. Rugpjūčio 26 d. paskelbtas 
visiškas karantinas Australijos arkliams, 
nes liga jau buvo paplitusi po visą NSW 
Valstiją ir pasiekusi Queensland Valstiją. 
Atšauktos arklių lenktynės, uždraustas bet 
koks arklių transportas. Paskelbtos di
džiulės piniginės ir kalėjimo bausmės už 
karantino laužymą.
♦ Rugpjūčio 25 d. Hyderabad mieste In- 
dijoje sprogo trys bombos, dvi iš jų pra
mogų parkuose, trečioji maisto kioske 
gatvėje. Užmušti 43 žmonės, daug sužeis
tų. Po sprogimų policija surado daug už
delsto sprogimo bombų, paslėptų plasti
kiniuose maišuose, išskirstytų po visą 
miestą, [tariami musulmonų ekstremistai, 
bet kartais bombas sprogdina ir hindu 
fanatikai. 40 procentų Hyderabad gyven
tojų yra musulmonai.
♦ Indijos Vakari) Bengalijos provindijos
policija bando sustabdyti įsigalėjusią gal
vijų kontrabandą, nelegaliai pervedant 
karves į kaimyninę Bangladešo valstybę. 
Karvėms dabar išduodami tapatybės do
kumentai, jas nufotografuojant drauge su 
jų savininkais. Karvė tada dėvi šį plastiki
nį dokumentą, pakabintą ant kaklo ar ant 
ragų. Policija galės konfiskuoti neregis
truotas karves, apkaltinę jų savininkus 
kontrabanda. □ 

ją nusidriekę dviračių takai. Palapines sta
tosi miškuose, kopose prie pat jūros. Iš
taigingų viešbučių jaunimui nereikia.

Žmonių antplūdis kelia nerimą ir Na
cionalinio parko vadovei Aurelijai Stanci
kienei. Ji siūlo Kuršių nerijoje nerengti 
triukšmingi) festivalių, sąskrydžių, masi
nių švenčių.

Nida norėtų išplėsti vandens turizmą: 
išplėsti Nidos tarpiau tirų uostą - pastatyti 
naujas prieplaukas laivams ir jachtoms. 
Projektą stabdo Nacionalinio parko vado
vybė, atsisakiusi derinti jau parengtą uosto 
tvarkymo detalųjį planą.

Lietuvos karininkai tiria 
incidentą Gruzijoje

Du Lietuvos oro erdvės gynybos kari
ninkai iškviesti į Gruziją kartu su kitų ša
lių ekspertais tirti incidentą Gruzijoje, per 
kurį buvo pažeista šios šalies oro erdvė ir 
jos teritorijoje numesta raketa. Lietuvos 
ekspertai, kartu su NATO šalių ekspertais 
atliks nepriklausomą tyrimą. Lietuva ak
tyviai remia šio incidento visapusišką iš
tyrimą, taip pat kelia šį klausimą Europos 
Sąjungos ir NATO susitikimuose.

Įvykio tyrimą taip pat atlieka Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo Organiza
cija (ESBO). Gruzija anksčiau pareiškė, 
kad du Rusijos reaktyviniai lėktuvai pažei
dė šalies oro erdvę ir numetė 700 kg bom
bą, bet ji nesprogo. Bomba buvusi numes
ta ant Citclubanio kaimo, už 65 km į šiau
rės vakarus nuo Gruzijos sostinės Tbilisio.
Rusijos atstovai paneigė pažeidę Gruzijos 
oro erdvę. Gruzija paprašė Lietuvos ir kitų 
užsienio šalių pagalbos objektyviai ištirti 
ir įvertinti šį įvykį.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS, LGITICir “Bernardinai”.

Airijos lietuviams
(ELTA). Airijos lietuviams ateityje bus 

lengviau gauti diplomatinę pagalbą - 
nusikaltusių ar nusikaltimų aukomis 
tapusių emigrantų reikalais rūpintis 
Lietuvos ambasadoje Dubline ketinama 
steigti policijos attache pareigybę.

Kaip Eltai sakė ambasados pirmasis 
sekretorius Napoleonas Baranauskas, šiuo 
metu Airijoje bausmes atlieka nemažai 
lietuvių, bet dėl diplomatų trūkumo am
basada praktiškai neturi galimybių su jais 
bendrauti. “Policijos attache taip pat pa
laikytų glaudesnius ryšius su vietos poli
cija. Jis pagelbėtų ir tiems lietuviams, ku
rie patys nukenčia nuo nusikaltėlių”, - 
nurodė N. Baranauskas.

Į Britaniją - lietuvių vis mažiau
Kaip rodo anglų statistika, mažėja 

lietuvių emigrantų, ieškančių darbo Di
džiojoje Britanijoje. Pagal vėliausius ofi
cialius britų duomenis, per pirmąjį šių 
metų pusmetį buvo patenkinti 7,110 Lie
tuvos piliečių prašymai įsidarbinti Didžio
joje Britanijoje. Per atitinkamą laikotarpį 
pernai tokių buvo 8,705.

Reikšminga tai, kad ilgą laiką antroje 
vietoje po lenkų pagal imigrantų skaičių 
buvę lietuviai šiais metais yra trečia di

Muzikinis filmukas apie Lietuvą
Lietuvos Instituto iniciatyva anglų 

kalba sukurtas nuotaikingas 6 minučių 
filmukas (“clip”) apie Lietuvą. Jame 
imituojama kelionė per didelę mažą šalį 
- Lietuvą. Siužetą sudaro pasakojimas 
apie parašiutu nusileidusį, nedaug apie 
šalį žinantį užsienietį, kuris atranda Lie
tuvą bei susipažįsta su lietuvių būdu. Fil
me nuotaikingai, kartais su autoironijos 
atspalviu atskleidžiamos lietuviškos 
savybės ir ypatumai: negalime pasigirti 
popžvaigždėmis ar dideliu gimstamumu, 
bet didžiuojamės, kad daugiausia Euro
poje kalbame mobiliaisiais telefonais ar

Krepšinio žurnalas
Kaip praneša DELF1, prekyboje pasi

rodė oficialus Lietuvos vyrų krepšinio 
rinktinės, besirengiančios 2007 metų Eu
ropos čempionatui, žurnalas - „Eurobasket 
2007“.

Sporto agentūros „Sporto zona“ išleis
tame 76 puslapių gausiai iliustruotame 
spalvotame žurnale - pažintis su Lietuvos 
rinktinės nariais, išsamus visų Europos 
čempionate dalyvausiančių komandų 
pristatymas, Lietuvos krepšinio federacijos 
prezidento Vlado Garasto, nacionalinės 
komandos vyriausiojo trenerio Ramūno 
Butauto interviu, informacija į Ispaniją

Kaune - gėlių paroda
Ketvirtadienį, rugpjūčio 22 d. Kaune, 

Girstučio kultūros ir sporto centre, buvo 
atidaryta respublikinė lietuviškų gėlių 
paroda. Jos rengėjai - Lietuvos gėlių se
lekcininkų draugija. Girstučio kultūros ir 
sporto centras į vasarą žydinčių skintų gė
lių parodą sukvietė ne tik naujų augalų 
veislių kūrėjus, bet ir kolekcininkus, gro
žio ir tradicijų puoselėtojus, gėlių mylė
tojus. Šią parodą Lietuvos gėlių selekcinin
kai, kaip Eltai sakė draugijos valdybos 
pirmininkė dr. Danutė Dainauskaitė, skiria 
Baltijos šalių vienybės “Baltijos kelyje” 
septynioliktosioms metinėms.

Gėlių selekcijos pradžia Lietuvoje, pa
sak dr. D. Dainauskaitės, siekia praėjusio

Lietuviai dalyvaus šokių “Eurovizijoje
Lietuvai šokių “Eurovizijoje” atstovaus 

Gabrielė Valiukaitė ir Gintaras Svistuna- 
vičius. Ši pora laimėjo 8 savaites vykusį 
šokių “Eurovizijos” nacionalinį atrankos 

daugiau pagalbos
Planus steigti policijos attache teigia

mai vertina ir Airijos Lietuvių Bendruo
menė. “Labai malonu, kad Lietuvos Vy
riausybė mato ir pripažįsta emigraciją bei 
padeda išvykusiems”, - sakoma Eltai 
atsiųstame Bendruomenės pranešime.

Nutarimo projektą, kuriuo numatoma 
panaikinti policijos attache pareigybę 
ambasadoje Lenkijoje ir įsteigti ją amba
sadoje Airijoje, Vyriausybė svarstys ne
taikus. LR policijos attache, kuris atstova
vo Lietuvos policijos interesams Lenkijoje, 
buvo paskirtas 2003 metais. Pasibaigus tre
jų metų kadencijai buvo atliktas šios pa
reigybės tolesnio poreikio įvertinimas ir 
nuspręsta, kad ją galima panaikinti. □ 

džiausia imigrantų grupė iš 2004 m. Eu
ropos Sąjungos (ES) narėmis tapusių ša
lių. Daugiau nei lietuvių į Jungtinę Kara
lystę šiais metais atvyksta ir slovakų.

Lietuviai išsiskiria tuo, kad dažniau 
nei estai, lenkai, čekai, vengrai, slovakai ir 
slovėnai renkasi darbą žemės ūkyje. Šioje 
šakoje dirba maždaug kas penktas į Di
džiąją Britaniją po 2004 m. atvykęs Lietuvos 
pilietis. Tačiau dar dažniau už lietuvius 
žemės ūkį renkasi latviai. LGITIC 

turime puikų teatrą.
Keliautojas ne tik tradiciškai žavisi 

Lietuvos gamta, lengvu pajūrio smėliu, bet 
ir sužino apie lietuvių darbštumą ar mei
lę krepšiniui. Lietuvių savybės tarsi ste
bimos užsieniečio akimis - nekuriant jo
kių išankstinių standartų. Filme j lietuvių 
teigiamybes ir į kompleksus žvelgiama su 
švelniu humoru. Pirmą kartą klipas buvo 
demonstruotas jau šių metų gegužę Hel
sinkyje vykusiose Europos dienose. Jį ža
dama rodyti įvairių tarptautinių renginių 
metu, išplatinti jį Lietuvos diplomati
nėms atstovybėms. LGITIC 

palaikyti mūsų krepšininkų vykstantiems 
aistruoliams.

„Krepšinio gerbėjai iš Lietuvos rinkti
nės šiais metais tikisi labai daug, žurnalas 
jiems padės geriau pažinti nacionalinės ko
mandos narius, suteiks daug informacijos 
apie įvykius varžovų stovyklose. Turint šį 
žurnalą, stebėti Europos čempionatą bus 
patogiau“, - sakė Lietuvos krepšinio fe
deracijos gen. sekretorius Mindaugas Bal
čiūnas, pažymėjęs, kad rinktinės oficialus 
žurnalas išleistas pirmą kartą.

Žurnalo „Eurobasket 2007" kaina - 
4.99 litai. □ 

amžiaus šeštąjį dešimtmetį. Lietuvos gėlių 
selekcininkai yra sukūrę daug kardelių, 
jurginų, bijūnų, vilkdalgių, raktažolių ir 
kitokių gėlių veislių.

1980 metais įkurtas Lietuvos gėlių 
selekcininkų susivienijimas. Nuo 1986 
metų pradėta rengti kasmetes naujų gėlių 
veislių parodas įvairiuose Lietuvos mies
tuose bei miesteliuose. Parodose geriausiai 
įvertintos gėlės įtraukiamos į lietuviškų 
gėlių veislių registrą.

Kaune vykstančios ir panašių parodų 
tikslas, pabrėžia dr. D. Dainauskaitė, yra 
skleisti grožį, supažindinti visuomenę su 
Lietuvos selekcininkų sukurtomis naujo
mis gėlių veislėmis. LGITIC

n

konkursą. Juos išrinko Lietuvos televizijos 
žiūrovai. Pirmasis “Eurovizijos” šokių kon
kursas vyks Londone rugsėjo l'd. Be Lie
tuvos jame varžysis dar 15 Europos šalių.

2



Bendruomenės baruose
Žolinės Šventė Perth’e

ALB Perth’o Apylinkės Valdybos ruoš
tas Švč. Mergelės Marijos i Dangų ėmimo 
šventės minėjimas Įvyko š.m. rugpjūčio 12 
dieną, sekmadienį. Jis pradėtas su šv. 
Mišiomis Šv. Pranciškaus Ksavero baž
nyčioje. Prie gražiai gėlių puokštėmis 
M.Stankevičienės papuoštų altoriaus ir 
Rūpintojėlio, šv. Mišias aukojo kun. Paul 
Pilzen. Vargonais grojo V Francas, skai
tinius skaitė A. Malinauskas. Susirinku
siųjų giedamos per daugelį metų įprastos 
giesmės skambėjo gražiai.

Po pamaldų į Lietuvių Namus Žolinę 
švęsti atvyko virš 40 asmenų, įskaitant 
vaikus ir kūdikius. Vos įėjus įšalę, dėmesį
patraukė stalų papuošimas. Vietoj įpras
tų mums matyti ant stalų padėtų Lietuvos 
ir Australijos vėliavėlių, šį kartą jos buvo 
padėtos atskirai, o jų vieton paklotos ža
lios šakelės žiedo pavidalu, kurio vidury 
padėtas pilnas vandens stiklinis indelis su 
rausva gėlele viduje. Tai Žolinės šventės 
priminimas, sugalvotas ir įvykdytas Vyto 
Franco, kuris jau ir anksčiau yra pasižy
mėjęs meniškais gabumais.

Kaip lokys po gilaus žie
mos miego, prabudo ir Syd- 
nėjaus Tautodailės RatcEs. O jį, 
kaip ir galima buvo tikėtis, 
pradėjo “sukti” ne kas kitas, bet 
nuolatinė verpėja, juostų au
dėja ir dar kitų girdėtų ir ne
girdėtų “titulų” savininkė 
Martina Reisgienė. Visokios 
negerovės - virusai, operacijos 
- neįstengė “paguldyti Mar
tinos ant menčių”. Ji - nuo
latinė kovos prieš negalią, 
apatiją, apsnūdimą vedėja, 
nepailstanti lyderė. Jos motto: 
dirbt ir laimėt.

Tad štai - po nenutrūks
tamų skambučių telefonu, šių 
metų rugpjūčio 1 dieną Mar
tina sušaukė atgimstančio 
Tautodailės Ratelio pirmąjį 
susirinkimą. Į jos pakvietimą 
teigiamai atsiliepė būrelis 
Sydnėjaus moterų, tuomi su
darant ir savąjį veiklos komi
tetą. Jų tarpe gerai žinomos 
veikėjos, kaip antai: prie pačios
Martinos priekyje glaudžiasi Milda Kar- 
pavieienė, Margarita Kavaliauskienė, 
Marguerita Rotcaitė, Nata Liutikaitė ir 
Danutė Lee. Būti Ratelio globėju papra
šyta Sydnėjaus Apylinkės Valdyba, kuri 
noriai sutiko. Tai bene pirmas atsitiki
mas Sydnčjujc, kai susidariusi specifinė 
gmpė savo globėju pasirenka Bendruo
menės organą.

Ir dar vienas netikėtumas - į Ratelio 
komitetą taipogi pakviestas ir šio straips
nio autorius (su sąlyga, kad tiek viešu
moje, tiek ir užkulisiuose jis nebus pri
verstas nešioti sijoną).

Po truputėlį artėjant Lietuvių Dienoms 
(2008) Sydnėjuje, buvo apsvarstyti Rate
lio įsipareigojimai ir dalyvavimas šiame 
festivalyje. Nors pagrindinis Ratelio tiks
las yra propaguoti juostų audimą, susi
pažinti su lietuvišku audimu, kitų rūšių 
rankdarbiais, Kalėdų eglutės papuošalais, 
margučiais ir kitais “išradimais”, visgi

Pietų reikėjo kiek pa
laukti, bet buvo smagu 
bendrauti su atvykusiais, 
kurių susirinko net treč
daliu daugiau nei per 
Valstybės Dienos minėji
mą praėjusį mėnesį.

Pavalgius, ALB Perth’o 
Apylinkės Valdybos pir
mininkas A.Cižcika pa
sveikino susirinkusius šios 
šventės - būtent švč. 
Mergelės Marijos Dangun 
ėmimo proga, trumpiau va
dinama Žoline, ir palinkėjo
šios šventės popietę čia gražiai praleisti. 
Padėkojo maisto paruošėjoms, salės ir 
kiemo tvarkytojams, loterijos fantų ir 
pyragų aukotojams, visus juos išvardinda
mas. Pristatė į šventę pirmą kartą atvyku
sius ir seniau nematytus. Pagyrė Tiną Ačas 
už ilgalaikę pagalbą lietuvių radijo va
landėlei. Pranešė šios dienos programą, 
priminė apie katalikų bažnyčios ypatingą 
švč. Marijos garbinimą, apie kurį jau se

Suk, suk, ratelį...

norima visuomenei pateikti ir šiek tiek 
naujovių. O kokios tos naujovės? Na, tai 
tebūna laikina paslaptis...

Pastebėjau, kad susirinkimo metu 
Martina vis kažką tai niūniuoja. Paklausta, 
kas tai per dainelė, ji atskleidė dar vieną 
staigmeną - būtent dainelė yra “Linelius 
rauna ne viena, ne viena...” Norėdama tai 
patvirtinti, ji išdalino visiems dalyviams po 
pakelį linų sėmenų - tad štai, “auginkit 
savus linelius”, juos “raukit”, juos “iš
dirbki!”, o gautus “abrūsus” ar kitokias 
išmones dėkit į kraičio skrynią (jei ne per 
vėlu...).

Bet kol išdygs ir užaugs mūsų lineliai 
- luktelkim iki sekančio susirinkimo, ku
ris įvyks trečiadienį, rugsėjo 12 dieną, 12 
vai.- pietų metu Sydnėjaus Lietuvių Klube 
“Dainava”. Neužmirškite šios datos - 
Martina visur ir visada pateiks jums naujų 
“prašmatnybių”.

Teodoras J. Rotcas

Nuotrauko je - susirinkusieji j Perth’o Lietuvių Namus paminėti Žolinę.

niau yra kalbėjęs. Sakė, kad po jo paskai
tos bus pasveikinsti šį mėnesį švenčiantieji 
savo gimtadienius, loterija ir kavutė.

Priminęs, kad Lietuvoje Žolinė yra 
nedarbo diena ir ten daugelis vyksta į 
bažnyčias bei atlaidus, pirmininkas pra
dėjo skaityti savo šiai dienai pritaikytą 
paskaitą. Po paskaitos paprašė, kad dar 
nesusimokėję Sąjungos ir Bcndntomenės 
nario mokesčio, tai padarytų šiandien. Taip

Dr. Jonas Bučkis šypsosi
Vietinis dienraštis “The Geelong 

Advertiser” (Saturday, 4 August 2007) 
savo puslapyje patalpino gražią dr. Jono 
Bučkio nuotrauką su aprašymu. Straips
nis ir nuotrauka patalpinti dr. Jono Buč
kio išėjimo į pensiją proga.

Dar prieš savaitę aš gulėjau kėdėje 
daktaro kabinete ir jis į mano dantį įdėjo 
plombą. Nenuskausmino, nes prisiminė, 
kad danties nervas jau seniai buvo pašalin
tas. Aš Joną gerai prisimenu nuo to laiko, 
kai su tėvais atvažiavo į Gcelongą - tarp 
trijų lelijų - sesučių brendo vienas ąžuo
liukas. Mokslai jam sekėsi lengvai, buvo 
geras sportininkas. Pasirinko dantų 
gydymo profesiją. Baigęs mokslus ir at
likęs praktiką sugrįžo į Geelongą ir pra
dėjo profesinį darbą.

Jono akiratis buvo platus, jis norėjo 
efektingiau dirbti, panaudoti naujus išra
dimus, kurie palengvintų darbą ir paten
kintų klientų poreikius. Jonui su savo 
bendradarbiu pavyko tai padaryti, cituoju: 
“The purpose - built practice was the 
first of its kind in Victoria and is today 
one of the largest dental clinics in 
Australia.”

Darbo pradžia (1983 m.) nebuvo leng
va. Jo a.a. tėvas baiminosi, kada tas sū
nelis sugebės išmokėti paskolas. Bet Jo
no sumanumas ir sąžiningas darbas nu
galėjo visas kliūtis. Šeima užaugo. Atėjo 
laikas pakeliauti, žinoma, ir Lietuvą 
aplankyti. 

Dr. Jonas Bučkis šypsosi savo pacientų kėdėje.
Nuotrauka iš “The Geelong Advertiser”_________________________________________
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pat sakė, kad Tautos Šventės minėjimas 
įvyks rugsėjo 9 dieną, sekmadienį.

Po šių pranešimų jis pasveikino šį 
mėnesį čia esančius gimusiuosius, palin
kėjo jiems geriausios sėkmės bei paprašė 
visus atsistoti ir sudainuoti jiems “Ilgiau
sių metų”. Po gražiai nuskambėjusios 
linkėjimų dainos sekė bilietėlių parda
vimas, kavutė su pyragais, loterijos pra- 
vedimas ir bendravimas. A. Cižeika

Aš ir mano šeima lankėmės dr. Jono 
kabinete Geelonge nuo pirmųjų dienų. 
Geclongc man teko organizuoti apie 40 
balių ir vargu ar nors vieną Jonas su 
žmonele praleido. Gerai prisimenu vieną 
balių, kuris buvo suorganizuotas kaip 
“Parama Lietuvai Vajus” su šūkiu su
kaupti $10,000 dolerių. Artėjo vidurnak
tis, o mes vis dar negalėjome surinkti 
numatytos sumos. Jonas priėjo ir dripte- 
lėjo nemažą sumą. Jo pėdomis pasekė ir 
kiti tautiečiai. Taigi, tikslas buvo lengvai 
pasiektas.

Štai keletas atsitikimų iš jo praktikos. 
Apsilanko pas jį pagyvenusi lietuvė ir 
niekaip negali angliškai susikalbėti, nes 
nežinojo, kad Jonas lietuvis ir moka 
lietuviškai. Tada Jonas paklausė, kokia 
kalba ji kalba. Sužinojęs, kad ji lietuvė, 
Jonas pradėjo kalbėti lietuviškai, o tavos 
nenualpo iš džiaugsmo.

Kitą kartą svečias iš Lietuvos pa
skambino man šeštadienio rytą ir prašo 
paskolinti reples, nes skauda dantį ir vos 
ištvėrė visą naktį. Sako: “trauksiu pats”. Aš 
paskambinau Jonui ir paprašiau pagalbos. 
Nuvažiavome į jo kabinetą ir per pus
valandį dantis buvo ištrauktas, o skausmai 
dingo. Sąskaitos už darbą dar ir šiandien 
laukiu.

Po 37-erių metų atėjo laikas paspausti 
ranką, Jums daktare su žmonele, ir palin
kėti dar daug šviesių gyvenimo dienų.

Juozas Gailius

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

Skaityk “Mūsų. Pastogę“ — viską žinosi!
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Į Lietuviai pasaulyje
Lankėme tremtinių kapines Sibire

Aurimas Račiukaitis, Krasnojarskas

Rugpjūčio 1-ąją 22 žmonės Vilniuje įli
po į traukinį Vilnius - Maskva ir pajudėjo 
Sibiro link, į Krasnojarsko kraštą. Tai - 
misijos į Sibirą dalyviai, važiuojantys tvar
kyti apleistų lietuvių tremtinių kapų. Tarp 
misijos dalyvių daugiausia - jauni žmo
nės. Keliauja ir Lietuvos ambasadorius 
Didž. Britanijoje Vygaudas Ušackas su 
sūnumi. Ši išvyka į Sibirą - jau ketvirtoji 
per dvejus metus. Pernai jaunimas aplankė 
Irkutsko, Komijos ir Tomsko srities kapi
nes. Į vieną ekspediciją jaunimas negalėjo 
išvažiuoti, nes Rusija atsisakė išduoti 
ekspedicijos dalyviams vizas. Rusija pik
tinosi, kad lietuviai važiuoja politikuoti, o 
ne kapus tvarkyti. Šiemet organizatorių 
atstovai buvo pakviesti j ambasadą, kur 
jiems buvo paaiškinta, kad kapus Rusijoje 
jie gali tik lankyti, o tvarkyti juos užsienie
čiams draudžia Rusijos įstatymai.

„Misijos Sibiras 2007“ dalyviai iš lėk
tuvo Krasnojarsko oro uoste išlipo rugpjū
čio 3-osios ankstyvą rytą. Grupę pasitiko 
lietuvių bendruomenės atstovas, laukia jo 
parūpintas autobusas, darbui kapinėse 
paruošti įrankiai. Pirmiausia sustojimas 
parduotuvėje Krasnojarske - prisipirkti 
maisto. Tuomet apie šimto kilometrų 
kelionė Pimijos kaimo link. Ten - pirmo
sios kapinės, kuriose suplanuota tvarkyti 
lietuvių kapus.

Į kapines išėjome įsirengę stovyklavie
tę taigos pakraštyje, Sajanų kalnyno 
papėdėje. Prieš išvažiuodami iš Lietuvos 
kelionės vadovo Gintauto Aleknos nuo
traukų prisižiūrėję misijos į Sibirą daly
viai jau buvo susikūrę kapinių vaizdą, tad 
įžengus Į kapines buvo girdėti žodžių: 
„Tikėjomės, kad bus dar baisiau“.

Lietuviai Pimijos kaime palaidoti ben
drose kapinėse su kitų tautybių žmonėmis. 
Daugiau ar mažiau netvarkingi visi kapai, 
tačiau lietuviškieji - išsiskiria. Beveik ka
pinių centre žolių daugiausia, parvirtę 
mediniai kryžiai, pakrypę paminkliniai 
akmenys. Aukštoje žolėje mėtosi žmonių 
kaulai. Bet anot ekspedicijos vadovo 
G. Aleknos, kuris į Sibirą atvažiavo 23-čią 
kartą, kapus nuniokojo patys lietuviai, 
pradėję j tėvynę vežti artimųjų palaikus.

Per savaitę Sibire ekspedicijos daly
viai aplankė šešias lietuvių kapines. Be
veik visos šalia kaimelių - Pimijos, Narvos, 
Didžiojo ir Mažojo Unguto, Trečiojo kilo
metro. Beveik visose kapinėse lietuviai 
palaidoti kartu su tremtiniais iš kitų šalių. 
Daugumoje lankytų kapinių laidojama iki 
šių dicnų.Visose kapinėse - aukšta žolė, 
visur galima raslipasvinisių metalinių pa
minklų su penkiakampe raudona žvaigžde 
viršuje. Šalia - sukrypę ar visai nugriuvę 
kryžiai, išvirtusios tvorelės.

Vis dėlto daugeliui labiausiai įstrigo 
Podsobnojės kaimo kapinės. Iki jų teko per 
kalnus eiti apie aštuonis kilometrus. Vėliau 

Lietuvių tremtinių kapai Krasnojarsko srityje.
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dar tris ar keturis, palikus stovyklavietėje 
sunkias kuprines. Čia nėra jokių takelių, 
tad pirmieji einantys grupės nariai daug 
jėgų išeikvojo mindami virš galvos kylan
čias žoles. Trijų keturių metrų aukščio 
medinius kryžius pastebėjome keletą šim
tų metrų įlindę į taigą. Visi apsamanoję, 
tad beveik neišsiskiriantys iš miško aplin
kos, kai kurie tiesiai stovintys, kiti parvir- 
tę ant šono. Misijos dalyviams įstrigo, kad 
tvorelės aplink kapus - be vartelių.

Mediniai kryžiai nyksta ir bėgant me
tams neliks nė žymės, kad čia buvo kapinės. 
Todėl Podsobnojės kapinėse buvo planuota 
pastatyti metalinį kryžių, bendrą visiems 
kapams. Vietos lietuvių bendruomenė jo 
nespėjo padaryti, žadėjo atvežti vėliau.

Vieną dieną dalis ekspedicijos išsinuo
motu automobiliu išvažiavo į buvusį Re- 
vučių kaimą, NKVD lagerį Nr. 7, kur 1941 
m. buvo vežami pirmieji politiniai kali
niai iš Lietuvos. Vyrai čia kalėjo atskirti nuo 
žmonų ir vaikų. Nuo misijos į Sibirą sto
vyklavietės iki lagerio - apie 400 km.

Kelionė pirmyn ir atgal užtruko beveik 
parą. Tokių kelių kaip judri magistralė, 
kuria nuolat važiuoja vilkikų vairuotojai ir 
automobilius iš Japonijos varantys prekei
viai, Lietuvoje jau nepamatysi. Didelė ke
lio atkarpa - vien duobės. Šias kliūtis 
įveikdami vairuotojai net nekreipia dėme
sio, ar važiuoja savo, ar priešpriešine eis
mo juosta. Greitis tokiose atkarpose retai 
kur viršija 50 km per valandą Iki lagerio 
Nr. 7 likus keliems kilometrams mūsų 
automobilis užstrigo miško keliuko baloje. 
Vanduo veržėsi į automobilio vidų, tad nu
simovę batus visi išlipome stumti jo į 
sausumą. Vargu ar būtume tai padare be 
vietos gyventojų pagalbos, kurie važiuo
dami pro šalį sunkvežimiu „Ural“ sustojo 
padėti. Net ir su jų pagalba baloje prasi- 
murkdėme beveik dvi valandas.

Paskutinius kilometrus iki lagerio įvei
kėme pėsčiomis. Atradome tik laukymę. 
Praėjusio amžiaus dešimtojo dešimtmečio 
pradžioje čia dar stovėjusius pastatus ir 
sargybinių bokštelius nusiaubė miško 
gaisras. Liko tik viena apgriuvusi trobelė ir 
į krūvą sumestos lagerio sienų, gultų ir 
metalinių durų liekanos. Nuo laiko ap
trupėję sienų gabalai atskleidžia, kaip bu
vo saugomi čia kalinti politiniai kaliniai. 
Sienoje - spygliuota viela ir j vidų atlenk
tos aštrios vinys, kad betoną pralaužę 
kaliniai susižalotų rankas ir daugiau griau
ti sienos nesugebėtų. Miške - lietuvių trem
tinių kapinės. Lagerio kalinių kapai su
lyginti su žeme, o sovietiniais metais so
vietų kariuomenė virš jų buvo įsirengusi 
šaudyklą.

Kodėl jūs nemėgstate rusų? Tokį klau
simą buvo galima išgirsti iš visų Sibire 
sutiktų rusų. Net taigos glūdumoje prie 
upės įsikūrę žvejai mūsų to paklausė. O 
po to pridūrė - kodėl nugriovėte kario 
paminklą? Visiems teko aiškinti, kad ru

sus mes mėgstame, tik 
Rusijos valdžios - ne
labai. Pokalbis užsi
megzdavo iš karto. Ne
mėgstantys Kremliaus 
valdžios prisipažinda
vo ir vietiniai.

Tačiau tikro sibirie
čio sutikti neteko. Visi 
žmonės buvo iš kur 
nors atvežti - iš Lenki
jos, Ukrainos, Vokie
tijos... Sutikome net 
graiką. Sužinoję, kokiu 
tikslu lietuvių grupė 
atvyko į Sibirą, jie lin
guodavo galvą ir saky

davo: „Šventą darbą da
rote, vaikinai“. (“L.r.”)

Žygis iš Narvos kaimelio Podsobnoje kapinių link.

Diplomatas bus parvežtas karste
Tadas Ignatavičius, 

“Lietuvos rytas”

„Jis ilgai rymojo prie savo 
tėvų kapo“, - paskutinę 78 metų 
diplomato Kazio Lozoraičio 
viešnagę Lietuvoje prisiminėjo 
pusseserė Dalia Brazauskienė. 
Rugpjūčio 13 dieną jis mirė 
Romoje.

Profesorė „Lietuvos rytui“ 
pasakojo, kad liepos pradžioje 
ją Kaune aplankęs Kazys Lo
zoraitis kaip niekada ilgai vaikš
tinėjo po Petrašiūnų kapines, kur 
palaidoti kiti jo šeimos nariai. 
Nors K_Lozoraičio nuotaika tos 
viešnagės metu buvo gera, mėnesiu jau
nesnei giminaitei jis užsiminė, kad norėtų 
būti palaidotas šalia artimiausių žmonių. 
„Nežinau, ar šįkart taip kalbėti jį vertė mir
ties nuojauta“, - svarstė velionio pusseserė.

Kelionės metu buvęs ambasadorius 
prie Šventojo Sosto nesiskundė ir sveika
ta, tik šiek tiek būgštavo dėl netikėtai 
diagnozuoto diabeto. Apie tai, kad dip
lomatą užklupo sunki liga, paaiškėjo tik 
prieš keletą savaičių. Diplomatą įveikė 
vėžys. Pastaruoju metu jo būklė buvo 
sunki, Kazys Lozoraitis gulėjo ligoninėje, 
kur ir mirė. Pusseserė bandė palyginti abu 
brolius. Jai atrodo, jog Stasys Lozoraitis 
paveldėjo motinos savybes: „Stasys buvo 
impulsyvesnis, linksmesnis, o Kazys - ne
paprastai kuklus ir subtilus. Jis buvo la
biau panašus į tėvą. Galbūt jis šiek tiek 
buvo vyresniojo brolio šešėlyje“.

Buvęs kandidatas į Lietuvos preziden
tus Stasys Lozoraitis, kuris Lietuvoje dar 
buvo vadinamas Vilties Prezidentu, mirė 
1994 metų pavasarį. 69 metų garsų 
diplomatą mirtis taip pat užklupo staiga.

Ambasadoriumi prie Šventojo Sosto 
Kazys Lozoraitis buvo paskirtas 1992 m. 
Tuo metu jo brolis Stasys jau buvo žinomas 
diplomatas, dirbo ambasadoriumi JAV. 
Tuo metu, kai Stasys Lozoraitis buvo Lie
tuvos valstybės atstovas prie Šventojo Sosto. 
Kazys Lozoraitis jam talkino, buvo kance
liarijos vadovas. Ne vienas Lietuvos pilietis 
yra išsaugojęs Vatikane dar prieš nepri
klausomybės atkūrimą išduotus lietuviš
kus pasus, kuriuos pasirašydavo Kazys 
Lozoraitis. Šią pareigą diplomatas dažniau
siai atlikdavo, kai jo vyresnysis brolis iš
vykdavo tvarkyti reikalų įJAV ar kitur.

Per paskutinį apsilankymą Lietuvoje 
KLozoraitį lydėjęs Užsienio reikalų mi
nisterijos darbuotojas R.Morkvėnas irgi 
prisiminė, kad abu broliai buvo nepapras
tos asmenybės, bet skirtingos. Jo atmintyje 
Stasys - daugiau viešumos žmogus: „Ne
atsitiktinai S.Lozoraitis kandidatavo ir į 
Lietuvos prezidentus. Tuo tarpu Kazys buvo 
labai drovus ir delikatus žmogus. Kazys 
buvo jaunesnysis brolis, irtaijautėsi. Mū

sų atmintyje Stasys užgožė net savo tėvą, 
kuris buvo didi asmenybė“.

Tai, kad Kazys Lozoraitis buvo nepa
prastai kuklus, galima spręsti ir iš jo pa
ties žodžių. Beveik prieš metus duodamas 
interviu Lietuvos radijui buvęs ambasado
rius pareiškė nenorįs savęs girti. „Džiau
giuosi tik tuo, kad visą gyvenimą buvau 
nuoseklus“, - šiuo savo būdo bruožu di
džiavosi K.Lozoraitis, nevengęs pasakyti, 
kad šioje žemėje yra ir bus tik dulkė.

R.Morkvėnas mano, kad Kazys Lozo
raitis nujautė sergąs, tačiau apie ligas irgi 
nekalbėjo. Jis buvo Valstybės dienos pro
gai skirtame priėmime Prezidentūroje ir 
skundėsi sušalęs. Bet Romoje medikai 
nustatė, kad K.Lozoraičio liga rimtesnė“, 
- sakė R.Morkvėnas.

Bet per K.Lozoraičio viešnagę minis
terijos darbuotojas nepastebėjo jokių jo li
gos ženklų, niekas negalėjo nė įtarti, kad 
su šiuo žmogumi matosi paskutinį kart. Jis 
buvo geros nuotaikos.

Kazio Lozoraičio mirtis sukrėtė ir Pre
zidentą Valdą Adamkų. Diplomatą ir 
Prezidentą siejo artima bičiulystė. Jie kal
bėdavosi telefonu, buvo susitikę ir per 
paskutinę K.Lozoraičio viešnagę Lietuvo
je. Išgirdęs liūdną žinią V.Adamkus tuoj 
pareiškė, kad K.Lozoraičio netektis - 
didelis praradimas Lietuvai.

Ambasadoriaus prie Šventojo Sosto 
pareigas 2004 metais iš jo perėmęs buvęs 
užsienio reikalų ministras Algirdas Sau
dargas pastaruoju metu irgi nemažai ben
dravo su K.Lozoraičiu. Pastaruoju metu 
K.Lozoraitis dirbo Lietuvos ambasados 
Italijoje neatlyginamu konsultantu, jis nuo
lat užsukdavo į ambasadą. „Jis visą laiką 
buvo giedros nuotaikos. Į sunkius ar liūd
nus dalykus mokėdavo pažvelgti rašytojo 
Balio Sruogos romano „Dievų miškas“ per
sonažų akimis. Su lengva ironija“, - sakė 
A.Saudargas. Jis įsitikinęs, kad KLozorai- 
tis gerai jautė Lietuvos pulsą, bet į kai ku
riuos reikalus žvelgė pesimistiškai: „Lietu
vos raida per du dešimtmečius buvo labai 
duobėta ir jam labai skaudėdavo, jei Lie- 
tuvaikas nesisekė“. □
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Į Menas ir kultūra Vincas Kazokas
Nijolės Jankutės “Kelionė į Septintą stotį”

Neseniai mus pasiekė buvusios či- 
kagiškės, o dabar Sydnėjuje gyvenančios 
Nijolės Jankutės knyga “Kelionė į Sep
tintą stotį”, kurią šiais metais išleido 
leidykla “Gimtasis žodis” Vilniuje. Tai jau 
antrasis šios knygos leidimas. Viršelio 
dailininkė-Aida Janonytė, o pačią kny
gą iliustravo Nijolė Vedegytė-Palubins- 
kienė. Knyga išleista 1500 egz. tiražu.

Kaip rašoma knygos aplanke, “rašytoja 
išleido nemažai knygų vaikams ir jauni
mui: “Žebriuko nuotykiai miške”, “Da
nutė stovyklauja”, “Kaip Algiukas vėjo ieš
kojo”, “Šamo ežero sekliai”, “Nuo devy
nių iki pirmos”, “Karilė ir jos draugai”. 
Tačiau, pasak literatūros tyrinėtojo Kęs
tučio Urbos, pasaka “Kelionė j Septintą 
stotį” - bene iškiliausias Nijolės Janku
tės” kūrinys.

Vaikams patinka Nijolės Jankutės 
knygos ir jie dažnai atsiunčia jai padėkos 
laiškelius. Štai Monika Palūmaitė iš 5-to 
skyriaus rašo: “ Miela ponia Rašytoja, aš 
mėgstu Jūsų knygas. Jos įdomios ir juo
kingos. Ačiū, kad atėjote j mūsų klasę. Jūs 
labai graži”. Taip pat ir Darius Minkūnas 
iš 5-to skyriaus atsiuntė laiškelį, kuriame 
rašo: “Miela ponia Rašytoja, man patinka 
Jūsų knygos. Mano močiutė man paskai
tė “Kelionę į Septintą stotį” kai aš turėjau 
4 metus. Aš atsimenu. Labai malonu, kad 
gavau Jus pamatyti. Atsiminsiu visada”.

Tai vaikų atsiliepimai apie rašytojos 
Nijolės Jankutės knygą “Kelionė į Sep
tintą stotį”. O kaip knygą vertina suau
gusieji? 1973 metais pasirodžius pirmai 
knygos laidai, Pr. Visvydas parašė recen
ziją, kurią sutrumpintai pateikiame “Mūsų 
Pastogės” skaitytojams:

“Pavaduodamas mažuosius kritikus, 
noriu pasidžiaugti naujausia Nijolės Jan
kutės pasaka-apysaka “Kelionė į septintą 
stotį”. Knyga išsiskiria geromis vaikų 
literatūros savybėmis, švariu spaudos dar

bu, vykusiomis iliustracijomis, sklandžia, 
vaikams suprantama kalba, gyvais apra
šymais, išmone, humoru ir įdomiais vei
kėjais. Čia pasakiškų “grumtynių” plot
mėje susiduria gėrio ir blogio jėgos. Vie
noje pusėje: herojė Karilė, miegalis ka
tinas Spurgas, geroji ragana teta Teodora, 
Barzdyla, dėdė Veiksmažodis, jo broliai 
magikai Daiktavardis ir Būdvardis, kau
kai ir kt.

Kitoje pusėje: žiežula Faustina, pik
tasis burtininkas Zoga, Kapitonas Kablys, 
Piratas Vienaakis... (Žodžiu, vaikų progra
mose dažnai matoma kompanija).

Mažajai Karilei, didelei televizijos 
mėgėjai, galų gale atsibosta visokių nie- 
kadėjų ir piktybių prigrūsta programa. 
Besvajodama apie gerąsias laumes, Karilė 
susilaukia netikėtos viešnios - gerosios 
raganos Teodoros. Toji staiga išlenda iš

LAIŠKAI

Mūsų maldos yra kaip laiškai, 
Kuriuos mes rašome krauju ir ašarom. 
Mūsų maldos yra kaip laiškai, 
Kuriuos į paštą nešame be adreso 
Ir laukiame, ir laukiame atsakymo.

Ir nesulaukę rašom vis ir sakome, 
Kad jos bus išgirstos ir išklausytos... 
Mūsų maldos yra kaip laiškai, 
Krauju ir ašarom rašomi 
Ir siunčiami be adreso.

ekrano. Jos abi su katinu Spurgu įsitaiso 
ant butelio “7-Aukšlyn” (orlaivio) ir pasi
leidžia nuotykingon kelionėn: viršum 
Žargono girios, per Belinksnių kraštą, 
Vėtrungių miestelį. Tikslas - Septinta 
stotis, kur turi įvykti svarbus posėdis.

Suprantama, žiežula Faustina, savo 
sėbrų padedama, spendžia spąstus. Visgi 
po įvairių nuotykių keliautojai pasiekia 
stoties būstinę, įsmunka j posėdį, kuriam 
pirmininkauja rimtas ir labai punktua
lus direktorius Didžiabalsis. Nuo jo pri
klauso televizijos programos sudarymas.

Karilė išdrožia ugningą kalbą: ji ne
norinti programos su visokiais nieka- 
dėjais. Prajuokintas ir įtikintas Didžiabal
sis stoja Karilės ir Teodoros pusėn. Lai
mingiems keliautojams Vėtrungių mieste 
surengiamas padėkos paradas. Jie sugrįžta 
namo. “7-Aukštyn” išniro iš melsvo ekra
no lygkamštis iš vandens. Sėdėdama savo 
kambaryje Karilė prisimena Vėtrungių 
burmistro žodžius: “Pasakų šalį pasiekti 
nesunku. Tik reikia norėti pažvelgti į 
mėnulį...”

Kalbos meilės ugdymas ir yra bene 
svarbiausias Nijolės Jankutės kūrybos 

bruožas. Taip pat ji iškelia ir humanišką
sias vaikystės puses: draugystę, meilę 
gyvuliams, užuojautą skriaudžiamiems. 
Pabrėžia entuziazmą nuotykingai kelio
nei. Nijolės Jankutės pasakojime niekad 
nedingsta optimistinis šypsnys.

Smagu žiūrėti į dailininkės Nijolės 
Vedegytės-Palubinskienės iliustracijas. Jos 
puikiai derinasi prie vaizdingo teksto. 
Piešiniuose daug įvairumo ir taiklios 
išraiškos. Tik pažvelkime į tuos šokan
čius kaukus ar į žiežulą Faustiną, laikan
čią katiną Spurgą! Aktualėjam! - sušunka 
vaikai ir noriai įsigilina į knygą.”

* * *
Kaip rašoma knygos aplanke, pro

zininkė Nijolė Jankutė Užubalienė gimė 
1929 m. Panevėžyje, tačiau jos vaikystė 
prabėgo Kupiškyje. Čia pradėjo lankyti 
gimnaziją, kurią 1949 m. baigė Diepholz’o 
mieste, Vakarų Vokietijoje. Tais pačiais 
metais persikėlė j Čikagą, studijavo verslo 
administraciją, lituanistiką. Baigusi me
dicinos asistentės kursus, dirbo ligoninės 
raštinėje, o nuo 1987 m. - dienraštyje 
“Draugas”. Dabar gyvena Australijoje.

inf.

Prisilietimai prie tapybos meno
Isolda Poželaitė-Davis, 

AM
Aplankius 2007 metų 

Archibald, Sulman ir Wynne 
parodas ir užkopus į National 
Trust S.II.Ervin Gallery, taip 
pat atsiveria Salon des Refuses 
darbai. Tai yra atranka darbų, 
kurie buvo atmesti aukščiau 
paminėtose parodose.

Kaip visada, kilo klausimas: Kas yra 
tapyboj meno kūrinys? Bandysiu meno 
mėgėjos patirtimi ir studijomis pasidalin
ti mintimis su skaitytojais šiuo klausimu.

Sąvokos grožis - bjaurumas, kaip ir 
vertingas - nevertingas be i gražu - negražu 
tapyboj neturi apibrėžtų definicijų. Kū
rybinio pasaulio darbams nėra skaitytu
vų tokių kaip fiziniame pasaulyje. Grožio, 
blogio ir negražumo negalima matuoti ar 
sverti. Grožis ir bjaurumas yra pojūčiai 
kiekvieno individo savitai suprantami, 
savitai interpretuojami. Juos turi kiekvie
nas žmogus.

Aišku, kas vienam yra gražu, gali ki
tam visai nepatikti. Nuo to meno kūrinio 
gerumas bei vertingumas nei padidėja, nei 
sumažėja. Tai kas nusprendžia kūrinio 
gerumą ir vertingumą?

lenką girdėti per televiziją ir laikraš
čius, kad tokio ir tokio pripažinto dai
lininko paveikslas buvo parduotas auk- 
cijonc už “ astronomišką” kainą. Ne, nuo 
to jo kokybės gerumas nepasikeičia. 
Daugeliu atveju, tai yra užkulisinių ma
chinacijų, intrigų, ar “nešvariai” įsigytų 

pinigų “plovimo” padarinys 
ar dar kitos priežastys. Todėl 
“ jeigu brangus, tai vertingas” 
irgi nėra patikimas mastelis.

Yra kiek nerimta sku
botai vertinti kūrinį lako
nišku “ gražu”, “ negražu”. Ką 
gi turime omenyje taip sa
kydami? Argi ne visai kitą 
prielaidą? Būtent: “mangra- 
žu - man patinka” arba “man 

negražu—mannepatinka”. Deja.perdaž- 
nai individas yra sau svarbiausias au
toritetas. Tai nereiškia, kad negalime tu
rėti savo nuomonės. Galime, bet nuo to 
meno paveikslo gerumas, vertingumas ir 
t.t. nepasikeičia.

Tai kas gi nusprendžia paveikslo ver
tingumą, gerumą? Plačiosios publikos 
nuomonę įtaigoja išsilavinimo lygis me
ne, kritikų recenzijos, žinovų nuomonės, 
aplinkos ir vyraujančios meno “mados” 
poveikiai. Kritikai profesionalai ir žinovai 
sprendimuose vadovaujasi to laikotarpio 
meno kriterijais, kuriame sukurtas kū
rinys. Betgi ir jie gali klysti.

Cituoju iš prancūzų impresionistų 
priešpriešos akademizmui:

“...the French impressionists held a 
breakaway exhibition from the French 
Academy in the annual Salon exhibition 
inl863.Thc Academy rejected 2.800 
canvasses.” ( Salon des Refuses brochure 
2007).

Tad ir meno kritikų nuomonės gali 
būti sustabarėjusios ir įtaigojančios jų 
nuosprendžius.

Čia norėčiau atskirti meno pajautimą 
nuo meno supratimo. Tai yra du skirtin
gi pasauliai.

Pirmosios prielaidos daigai yra uni
versaliai paplitę žmonijoje. Žinoma, 
kiekvienos tautos kultūra turi savitą 
pajautimą ii' standartus menui.

Antroji propozicija remiasi ne tik stip
ria meno trauka, bet ir teoretinėmis, 
praktinėmis ir technikos žiniomis ir nuo
rodomis į skirtingų kultūrų meno vysty
mosi etapus.

Tačiau man įstrigo seniai skaityta kun. 
Prano Gaidos nuomonė straipsnyje 
“Vertintojai ir vertinamieji” apie visuoti
nių kriterijų buvimą.

“Dvasiniame-kultūriniame pasaulyje, 
kur vyrauja didelis įvairumas bei sub
jektyvumas, yra tam tikri standartai, dau
gumos priimti, kuriais tenka vadovautis 
vertinant kū rybiškas apraiškas.”

Jei yra “standartų”, o gal tiksliau pa
sakius “gairių,” tai pravartu su jomis 
susipažinti. Be to, atrodo, kad yra svarbu 
vertinti paveikslą ne su savo, t.y. šiuolai
kine, suponuota estetine pažiūra, bet tų 
laikų, kada paveikslas buvo sukurtas.

Be to, ką mes pasisemiame žiūrėdami 
į meno kūrinius, priklauso nuo to, kaip į 
juos žiūrime. Nuolatinis “ kodėl” ir ana
lizė, bandymai surasti atsakymus į 
klausimus: “kodėl man patinka - kodėl 
man nepatinka?” - brandina kūrinio 
suvokimą, nes meno pajautimas auga 
pamažu, mažomis dozėmis ir dažnais 
pasinėrimais į šį pasaulį.

Geresniam supratimui to “kodėl” 
pasigilinkime j keletą akivaizdžių ganių 
iš lietuviško dailės žodyno leidinio. Ži

noma, tų gairių yra ir daugiau:
• Forma - “Dailės kūrinio išraiškos 

priemonių visuma, plastinių (lengvai 
priimančių bet kokį pavidalą) elementų 
sandara, vaizdavimo būdas. Individuali 
dailininko vaizduotė ir profesiniai įgū
džiai, pasirinktos meninės technikos ir 
medžiagos savybės” (D.Ž.psl. 128)

• Erdvinė perspektyva yra paveiks
luose matoma trimatė pasaulio, žmogaus, 
gamtos, pastatų ir kt. perspektyva, perduo
ta and dvimatės plokštumos.

Erdvės iliuzija grindžiama: kintančiu 
objektų ir kt. dydžiu; laipsnišku spalvų pe
rėjimu; spalvų intensyvumo mažėjimu; 
tonų skale. “Spalvų pokyčiai priklauso nuo 
oro sluoksnio, skiriančio žiūrovą ir ste
bimą objektą”:

1. “Tolimuosius objektus erdvė nu
spalvina pilkais, melsvais atspalviais.

2. Nyderlandų tapytojai suformavo 
tridalę paveikslo kolorito schemą: pirmasis 
(artimasis) planas - šiltas rudas, antrasis 
(vidurinysis) planas - šiltas žalias, trečiasis 
(tolimasis) planas - šaltas mėlynas.” (ibid 
psl.l 16)

3. Raudonos, oranžinės spalvos - šiltos 
ir artėja j žiūrovą, šaltos mėlynos ir žalios 
spalvos - tolsta nuo žiūrovo.

• Kompozicija - “simetriška ir asi
metriška.

Asimetriškoj komozicijoj yra neto
lygus (neišlaikantis vienodus matmenis) 
meninio vaizdo elementų išdėstymas 
centrinės ašies arba centro atžvilgiu ir 
priešingybė simetriškajai. (ibid psl.44).

• Linija dažnai vad. ir štrichavimu,
Tęsinys kitame “M.R” numeryje
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Sportas
Vidmantas Urbonas pagaliau įveikė Baltijos jurą

“Planas įvykdytas su kaupu - vietoj 
planuotų 209 kilometrų nuplaukiau apie 
250, nors šį kartą grįžti į jūrą ir vėl ban
dyti ją įveikti psichologiškai buvo kur kas 
sunkiau”, - antradienį, rugpjūčio 21 d., 
vakare, iš Gotlando salos grįždamas į 
Lietuvą, sakė triatlonininkas Vidmantas 
Urbonas. Buvusiam pasaulio ultratriat- 
lono čempionui, nors ir iš antro karto, 
pavyko įgyvendinti užsibrėžtą tikslą - per
plaukti Baltijos jūrą. Sekmadienį, rugpjū
čio 19 d., ryte iš Latvijos startavęs sporti
ninkas pirmadienį vakare pasiekė Gotlan
do salą, įveikęs apie 145 km.

Liepą šturmuoti Baltijos jūrą V. Ur
bonas psichologiškai buvo geriau pasi
ruošęs, o šį kartą jam labiau padėjo gamta. 
Abi dienas vėjas pūtė j nugarą, antrąją die
ną - net stipresnis nei pirmąją.

“Dabar buvo žymiai geresnės oro są
lygos, šiltesnis vanduo - vietomis buvo ir 
19 laipsnių, padėjo nešančios bangos, nors 
būčiau perplaukęs ir be jų. Pirmą kartą 
vėjas' pūtė iš priekio, iš šono. Tačiau tada 
buvau labiau nusiteikęs plaukti. Ar aną

Vidmantas Urbonas.

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

Kaip KGB kontroliavo: du aspektai
Arvydas Anusauskas

Tęsinys iš “M.P.” nr. 33.

Politinio patikimumo 
laipsniai

Remiantis to meto 
komunistinės ideologijos 
vertinimu dėl neigiamos 
Vakarų įtakos (sovietiniam 
žmogui) ir dėl potencialių „socialistinės 
sistemos priešų“ (ir tuometinių, ir už
silikusių iš praeities), Sovietų Sąjungos 
visuomenė iš anksto buvo padalinama - i 
patikimus, nelabai patikimus, nepatiki- 
mamus ir priešus.

Išankstinė atranka į patikimųjų sluoks
nį (pavyzdžiui, turinčių teisę dirbti su slap
ta informacija, o I -ietuvoje turėjusių teisę 
dirbti su ypatingos svarbos ir visiškai 
slaptais dokumentais buvo 14,000žmonių; 
turinčių teisę laikinai išvykti j užsienį - iki 
18,000 žmonių kiekvienais metais; turin
čių teisę dirbti tam tikrose profesijose 
(jūrininkų, lakūnų); tarnauti tam tikrose 
kariuomenės rūšyse (specialios paskirties 
daliniuose irpan.)) -charakteristikų, slap
to informacijos rinkimo ir patikrinimo 
pagalba, leido per KGB išfiltruoti nemažą 
dalį žmonių. Dalis visuomenės iš anksto 
buvo priskiriama taip vadinamajai „nei
giamai aplinkai“- apie 80% buvusių poli
tinių kalinių, tremtinių, pasipriešinimo 
dalyvių (legalizuotų buvusių partizanų). 
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sykį netrikdė didžiulis visuomenės ir 
žiniasklaidos dėmesys? Ne, aš nuo to 
atsiriboju”, - tikino V. Urbonas, nors dar 
anksčiau žadėjo antrą kartą į Baltiją 
išplaukti ramiau, be didžiulės lydinčios 
žurnalistų komandos.

Iš viso vandenyje triatlonininkas pra
leido apie 40 valandų. Miegui jis skyrė vos 
porą valandų, poilsiui ir pasistiprinimui- 
po kelias minutes kas valandą. Žygyje V. 
Urboną lydėjo dvi jachtos. Šį savo žygį per 
Baltijos jūrą Vidmantas pavadino sėk
mingu: ‘Tiesa, dar negaliu taip tvirtinti, nes 
esu apie pustrečios valandos nuo Klai
pėdos. Maža kas gali atsitikti”.

Paklaustas, ar nesigaili užsimojęs Įveik
ti palyginti šaltą ir banguotą jūrą, V. 
Urbonas atsakė neigiamai: “Taiyra mano 
gyvenimas. Plaukimas turėjo ekologinį 
aspektą, bet ir man pačiam to reikia”.

Dar nepasiekęs Lietuvos krantų, spor
tininkas jau pradėjo galvoti apie antrą 
bandymą perplaukti Lamanšo sąsiaurį. 
Prancūziją ir Didžiąją Britaniją skiriantį 
sąsiaurį jis bandė įveikti pernai, tačiau dėl 

prastų oro sąlygų buvo pri
verstas plaukimą nutrauk
ti. “Lamanšas - artimiau
sias mano planas”, - sakė 
Vidmantas Urbonas.

Plaukimu per Baltiją 
ultratriatlonininkas siekė 
atkreipti visuomenės dė
mesį į prastą šios jūros 
ekologinę būklę.

Tai buvo jau antras V. 
Urbono bandymas įveikti 
Baltiją. Liepos pabaigoje 
nuplaukti daugiau nei 200 
kilometrų jam sutrukdė 
prasti orai.

(Pagal Lietuvos spaudą)

Taip pat išskirti tu
rintys netinkamų ryšių - 
apie 800,000 turėjusių 
gimimų užsienyje, iš ku
rių daugiau kaip pusė 
milijono su jais susira
šinėjo ir 135,000 gavo 
siuntinius. Todėl ir išvy
kimas į užsienį reiškė 
daugiau negu eilinę ke
lionę. Tai buvo didelę 

reikšmę turėjęs socialinis reguliatorius: 
buvo atrenkami jei ne patikimiausi žmo
nės. tai bent neturėję valdžios akyse jokių 
nusižengimų sistemai. Valdžios pasiti
kėjimo išraiška galėjo būti leidimas vykti į 
užsienį, o tai visuomenės akyse reiškė, 
kad tas žmogus įgavo kitą statusą: yra 
„patikimesnis“ ar „ištikimesnis“.

Bet mechanizmas, kuris leisdavo 
peržengti vadinamąją „geležinę uždangą“, 
nebuvo toks paprastas. Žmonių teisių ir 
galimybių ribojimai susiję su migravimo, 
emigravimo ir asmeninių ar dalykinių ry
šių su užsieniu palaikymu nebuvo vien tik 
KGB reikalas.

Į šios užduoties realizavimą buvo 
įtraukta KGB - kaip pagrindinis veikėjas 
(tvarkęs slaptą informacijos apie asmenį 
surinkimą), LKP Centro Komiteto komi
sija kaip ne mažiau svarbus dalyvis (tvar
kęs draudimo leidimo politinę dalį), 
Vidaus reikalų ministerija (kaip oficialią 
techninę draudimo realizavimo ar leidi
mo davimo dalį tvarkiusi institucija).

Oficialiai nuo 1970 metų rugsėjo 22

Studentų krepšinio rinktinė - Universiados čempionė

Nuotraukoje - Vilniaus oro uoste sugrįžę studentai krepšininkai pagerbti ąžuolų vaini
kais. Centre - krepšinio rinktinės treneriai - Mindaugas Lukošius ir Rimantas Grigas.

Baltas limuzinas „Hummer“ oro uoste, 
žaliuojantys ąžuolų vainikai, šampano 
taurės Vyriausybėje, Ministro Pirmininko 
padėkos žodžiai ir 180,000 litų premija. 
Iškilmingai ir pakiliai pirmadienį, rugpjū
čio 20 d., sutikta Mindaugo Lukošiaus ir 
Rimanto Grigo treniruojama studentų 
krepšinio rinktinė, šeštadienį,rugpjūčio 18 
d.. Tailando sostinėje Bankoke tapusi 
universiados čempione.

Lietuviai krepšinio turnyro finale 
85:66 sutriuškino Serbijos rinktinę ir 
iškovojo aukso medalius. To iki šiol ne
buvo pavykę pasiekti nė vienai nepriklau
somos 1 .ietuvos komandai.

“Su tokiu tikslu ir važiavome - laimėti 
aukso medalį. Žinoma, sunku buvo, tačiau 
parodėme charakterį ir iškovojome per
galę. Įrodėme, kad neveltui lietuviai esa
me”. - švytėjo R.Alijevas.

Gausaus būrio žurnalistų, krepšinio 
vadovų ir krepšininkų artimųjų su gėlėmis 
sutikti Lietuvos studentai tiesiai iš Vilniaus 
oro uosto buvo nuvežti į Vyriausybe, kur 
juos iškilmingai priėmė Ministras Pirmi
ninkas Gediminas Kirkilas. „Kai vyko 

dienos SSRS Ministrų tarybos nutarimu 
Nr. 801 priimta išvykimo ir atvykimo į 
Sovietų Sąjungą tvarka numatė, kad 
išvažiuoti neleidžiama tiems, kurių 
„išvykimas gali padaryti žalą Sovietinės 
valstybės interesams“.

Kad dar labiau būtų sumažintas iš
vykti siekusių žmonių skaičius - socia
listiniu principu nustatyta „eilė“: pa
kartotinis prašymas galėjo būti svarsto
mas ne anksčiau negu po metų. Į 
kapitalistines ir besivystančias šalis 
leidimus vykti privačiais reikalais išduo
davo ne dažniau kaip kartą per dvejus me
tus, o i socialistines valstybes - ne daž
niau kaip kartą į metus. LKP Centro 
Komiteto išvykimus Į užsienį kontrolia
vusios komisijos (vienas paskutinių vado
vų buvo Lionginas Šepetys) filtro dėl sa
vo politinių pažiūrų, praeities nepraeida
vo apie trečdalis žmonių.

Kai kas galėjo „geležinę uždangą“ 
Įveikti palyginti nesunkiai, jei pasinau
dodavo nuo 1956 metų egzistavusiu KGB 
visaip kontroliuojamų ryšių su užsieniu 
kanalu - kultūrinių ryšių su tėvynainiais 
užsienyje komitetu (toliau - Komitetas, 
„Tėviškės“ draugija), lai buvo Lietuvos 
KGB globojama organizacija.

SSKP Centro Komiteto sprendimu 
nuo 1976 metų Komiteto pirmininko 
pavaduotojais buvo skiriami veikiančiojo 
KGB rezervo karininkai. Pagrindinis 
tikslas, kurio buvo siekiama - tai ne tik 
atvykusių turizmo ar moksliniais tikslais 
lietuvių išeivių kontrolė, bet ir jų dc- 
politizavimas. atitraukimas nuo politinės 
veiklos ir Baltijos valstybių nepriklau

finalas, važiavau į susitikimą. Iš pradžių 
transliacijos klausėmės per radiją, tačiau po 
antrojo kėlinio, kai rezultatas tapo lygus 
42:42, sustojome pakelėje ir žiūrėjome 
rungtynes iki pabaigos. Buvo fantastiškas 
žaidimas - ačiū jums už tai“, - sakė jis.

Krepšininkai apdovanoti ne tik 180,000 
litų premija ir padėkos raštais. Atkaklių 
kovų ir ilgos kelionės išvarginti krepši
ninkai netrukus galės mėgautis poilsiu 
prabangiame Prancūzijos kurorte Saint 
Tropez. Tačiau vienas auksinės rinktinės 
narys Jonas Mačiulis neturėjo daug laiko 
švęsti ir galvoti apie poilsį, sekmadienį jis 
prisijungė prie Atėnuose Europos krepši
nio čempionatui besiruošiančios Lietuvos 
vyrų krepšinio rinktinės.

„Gerai turnyre žaidė ir Marius Preke- 
vičius, ir R.Alijevas“, - paklaustas, kuriuos 
krepšininkus siūlytų vyrų rinktinės tre
neriui R.Butautui, atsakė M.Lukošius.

Savo ruožtu, Lietuvos krepšinio fede
racijos prezidentas Vladas Garastas išreiš
kė viltį, kad dauguma šios rinktinės krep
šininkų ateityje vilkės nacionalinės rink
tinės marškinėlius. (“L.r.”) 

somybės bylos palaikymo, emigrantų 
antisovietinių organizacijr) vadovų kom
promitavimas.

Ryšių tarp emigrantų ir okupuotos 
gimtinės palaikymas buvo vertinamas 
kaip emigrantų, kurie ryšius vertino kaip 
šalutinį okupacijos fakto pripažinimą, 
politinės įtakos išbandymas. Tito pačiu 
metu siekta neutralizuoti tuos, kurie, 
nevengdami ryšių su okupuota gimtine, 
tai panaudodavo informacijai apie padėtį 
Sovietų Sąjungoje rinkti ir nacionalisti
nėms pažiūroms skleisti. Kiekvienas 
organizuotų emigrantų grupių atvykimas 
buvo kruopščiai parengiamas: iš anksto 
parenkami objektai, kuriuose bus lanko
masi, atrenkami gidai-vertėjai.

Ypatingą vietą Lietuvos santykiuose su 
užsieniu užėmė Lenkija, kuri, būdama 
komunistinio Varšuvos sutarties karinio 
bloko narė, vis dėlto buvo vienintelis lan
gas į išorinį pasaulį. Daug žmonių siejo 
tarpusavio giminystės ryšiai, iš Lenkijos 
vyko pusiau legalus vakarietiškų prekių, 
tarp jų ir literatūros importas.

Bet ir ryšiai su Rytų bloko narės pi
liečiais buvo kontroliuojami gana kruopš
čiai, pirmiausia atsižvelgiant į Lenkijos 
vidaus politinę situaciją. Taip 1981-1982 
m. atvykstančių iš Lenkijos srautas buvo 
sumažintas dešimtis kartų.

Prasidėjus „perestroikai“, pasikeitė ir 
požiūris j kontroliuojamus ryšius su 
užsieniu. Bet kontrolės sistema toliau 
veikė. Jos visiškas demontažas nebuvo 
numatytas, nors dalies apribojimų 
atsisakyta 1989 metais.

(“Akiračiai”)

6

http://www.ALJS.org


In memoriam
A4hA Liudvika (Vitkutė) 

Didžienė

At A Simonas Urbanavičius - 
Urban

1910.04.15

Mūsų motinos - Velionės Liudvikos 
(Vitkutės) Didžiūnės - gyvenimą galima 
būtų padalinti j tris etapus, kurie tęsėsi 
maždaug po 30 metų.

Pirmasis etapas apima vaikystės ir 
viengungystės metus. Ji gimė 1910 metais 
Varkalių kaime, netoli Plungės, paskutinė 
iš 11 vaikų. Tėvai buvo neturtingi ūki
ninkai, neturėjo daug žemės, ir ta pati bu
vo prasta, smėlėta. Tėvas mirė džiova jai 
būnant 4 metų, o po kelių metų mirė ir 
motina. Liudviką (geriau žinomą Liudos 
vardu) užaugino vyresnės seserys. Jos vai
kystė buvo varginga, ji prisimindavo per 
Pirmąjį pasaulinį karą patirtą badą, kai vo
kiečių kareiviai atimdavo maistą ir gyvu
lius. Vėliau seserys ją išleido į mokyklą 
Plungėje. Ji buvo vienintelė iš visos šei
mos, kuriai teko lankyti gimnaziją.

Baigusi 4 gimnazijos klases, Liuda 
įstojo į seselių mokyklą ir tapo akušere, 
dirbo Raudono Kryžiaus ligoninėje Kau
ne. Ši praktiška profesija jai labai patiko ir 
sekėsi. Būdama akušere ji susipažino su 
daktarais, seselėmis ir visokiais pacientais. 
Mėgo draugauti, mėgo sportuoti, ypač 
plaukioti baidare ir važiuoti dviračiu. 
Nerūpestingi viengungystės metai buvo jos 
laimingiausias gyvenimo laikotarpis.

1941 m. Liuda ištekėjo už dr. Valterio 
Didžio. Šeima apsigyveno Kaune, Balio 
Smogos name. Tačiau vedybinio gyvenimo 
pradžią aptemdė karo grėsmė ir veiksmai. 
Gimė sūnus Martynas, o netaikus ir duk
relė Jievutė. Užėjo rusai. Kai 1944 m. dr. 
Didžys gavo kvietimą prisistatyti į kažko
kį įtartiną pasimatymą, nujautė pavojų. 
Nieko nelaukęs, tą patį vakarą skubiai 
sukrovė į mašiną būtiniausius daiktus ir su 
žmona bei mažamečiais vaikučiais bom
barduojamais keliais spruko į Vokietiją. 
Galvojo, kad išvažiuoja tik laikinai, kol 
baigsis karas. Tačiau Vokietijoje šeimai te
ko išbūti 5 metus.

Pagaliau 1949 m spalio mėnesį laivu 
“Fairsea” šeima atplaukė į Melbourno 
uostą ir atsidūrė Bonegillos, o vėliau 
Williamstowno lageriuose. Vyras turėjo 
dirbti avių skerdykloje, Footscray. Išėjusi 
iš lagerių šeima laikinai prisiglaudė prie 
Malakūnų šeimos, kuri kiek anksčiau buvo 
apsigyvenusi apleistame ūkininko namuke 
Lavertono laukuose. Po to persikėlė į pri
mityvų dviejų kambarėlių butą Altonoje. 
Taip šeima ir pasiliko gyventi Altonoje. 
Pasistatydino namą, kuriame Liuda išgy
veno iki pat mirties. Pradžioje vyras mažai 
uždirbo, tad Liudai teko dirbti įvairiuose 
fabrikuose. Dirbo dirbtinių gėlių fabrike 
tolimame Hawthorn priemiestyje, vėliau - 
pas smulkų verslininką iš plunksnų gami
no moteriškus papuošalus. Kurį laiką 
dirbo Williamstowne buvusiame riešutų 
(peanuts) ir bulvinių traškučių (chips) 
fabrikėlyje. Ilgiausiai išdirbo Spotswoodc 
esančiame plastikos fabrike, kol galt) gale 
vyras gavo pripažinimą ir galėjo dakta
rauti. Tik tada jos gyvenimas palengvėjo. 
Atsirado progų pakeliauti mašina, pasto- 
vyklauti, pasižiūrėti Australijos gamtos.

Liuda niekada nepriėmė Australijos 
pilietybės. Pasilaikė seną lietuvišką pilie
tybę ir niekada neišmoko anglų kalbos 
tiek, kad galėtų įsijungti j platesnį Austra
lijos gyvenimą. Liuda mėgo žmones, mėgo 
bendrauti, pajuokauti, tad anglų kalbos 
nemokėjimas buvo vienas jos didžiausių 
negalavimų, kuris neleido artimiau ben
drauti su draugiškais kaimynais ir pasi
reikšti visokiems jos gabumams. Vaikams 
teko visur vertėjauti ir tarpininkauti.

2007.07.14

Liuda mėgo daržą ir gyvulius. Daug 
metų kieme laikė bites, antis, vištas ir 
vienu metu net dvi kiaules. Paskutinę viš
tą jipalaikė gal 15 - 20 metų, kol padvėsė, 
nors seniai jau nebedėjo kiaušinių. Kieme 
ji pati iškasė ir betonu išgrindė tris žuve
lių baseinus. Anksčiau juose ilgai gyveno 
varlė ir vėžlys, šiandien teliko tik “auksi
nės” žuvys. Per tuos metus užaugo abu 
vaikai, baigė mokslus ir sukūrė šeimas. 
Liudos vedybinis gyvenimas baigėsi 1977 
metais, kai mirė mylimas vyras.

Po jo mirties sekė 30 našlystės metų. Ji 
retai beišeidavo iš namų. Beveik per visus 
tuos metus ji kentėjo nuo kojų sąnarių 
artrito. Skausmas ir negalėjimas laisvai 
judėtilabaisuvaržė jos gyvenimą. Tačiau ji 
niekada neatsisakė prižiūrėti ar priimti 
anūkų. Iš jos jie išmoko visokių žemaitiš
kų žodžių. Namuose ji megzdavo, siuvinė
davo, dirbdavo darže. Mielai dalyvaudavo 
šeimų išvykose į gamtą. Buvo Melbourno 
Lietuvių Klubo narė, lankydavosi lietuvių 
minėjimuose, koncertuose. Kiek galėjo, 
sekmadieniais lankė lietuvių bažnyčią. 
Liuda susilaukė 7 anūkų ir 6 proanūkų. 
Visos svarbesnės šeimos ir kalendorinės 
šventės buvo ruošiamos pas ją. Šeima vi
suomet be išimties pas ją susirinkdavo 
švęsti Velykas, Kūčias ir Kalėdas. Kol pa
jėgė, toms šventėms ruošė tradicinius lie
tuviškus valgius. Dar praėjusių Velykų 
proga gražiausiai išskutinėjo margučius.

Su laiku jai padarė tris operacijas. Kai 
nebegalėjo dirbti įprastų fizinių darbų, 
Liuda ėmė siuvinėti paveikslus, siūlais 
atkūrė visą ciklą Kazio Šimonio iliustra
cijų iš knygos “Eglė žalčių karalienė” bei 
kitų jo tapybos darbų. Jis vis turėjo planų 
ir svajonių ką nors pakeisti bei pagrąžinti 
namtj aplinkoje. Nežiūrint negalavimų, ji 
visuomet buvo gerai nusiteikusi, nesiskųs
davo, kiekvienam pasakydavo padrąsi
nantį žodį.

Eidama 98-tuosius metus, dar tebegy
vendama savo namuose, Liuda staiga 
nualpo prie pusryčių stalo ir daugiau ne
beatgavo sąmonės. Mirė liepos 14 dieną 
ligoninėje.

Liuda mėgdavo cituoti Maironio žo
džius: “Išnyksiu kaip dūmas, neblaškomas 
vėjo...” Laidotuvių liūdnoje valandoje tie 
lemtingi žodžiai tapo itin aktualūs. Tačiau 
išnykus kūnui, jos palikuoniij mintyse vi
sada liks gražūs prisiminimai apie mylimą 
motiną, senelę, prosenelę. Giliame liūde
syje lieka vaikai - Martynas ir Jieva su 
šeimomis.

Ilsėkis ramybėje, miela Mama.
J. A. ir M. D.

Birželio 19 dieną senelių namuose, 
McKeller Centre, ramiai užmigo Simonas 
Urbanavičius - Urban, sulaukęs 89 metų. 
Labai gražu, kad vaikai ir šeima pasi
stengė pakviesti lietuvį kunigą Algirdą 
Šimkų, kuris birželio 23 d. laidotuvių 
mišioms Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, 
Geelonge, atvyko iš Melbourno. Velionio 
karstą puošė spalvingas vainikas su Tri
spalvės kaspinu.

Kunigui atlikus bažnytines apeigas, 
šeimos vardu atsisveikinimo žodį tarė 
vyresnysis sūnus Arūnas - Peter, papa
sakodamas apie tėvo meilę šeimai ir jo rū
pesčius. Jauniausias sūnus Vytautas - Ed
mund tėvą prisiminė šiltais žodžiais ir 
pakvietė visus gedulingiems pietums.

Velionis palaidotas “Eastern Cemetery” 
kapinėse šalia žmonos Juliannos, kuri čia 
ilsisi nuo 1993 metų. Kunigui Algirdui 
Šimkui pašventinus duobę ir sukalbėjus 
maldelę, palydint lietuviškoms giesmėms 
karstas buvo nuleistas į duobę. Užpylė po 
žiupsnelį žemės ant karsto stebėjomės, 
kad aplinkui vien lietuviški kapai, kuriuo
se likimas priglaudė tautiečius, taip ir 
neišvydusius laisvos Lietuvos.

Simonas Urbanavičius - Urban gimė 
1918 metais ūkininkų šeimoje, netoli 
Šakių. Šeimoje augo trys broliai ir sesuo, 
kuri buvo jauniausia. Kai rusai okupavo 
Lietuvą, Simonas jau buvo subrendęs vyras. 
Nėra išlikusių žinių kaip Simonas pateko į 
vokiečių kariuomenę ir atsidūrė Afri
koje. Karui pasibaigus, buvo anglų ne
laisvėje ir sugrąžintas į Vokietiją. Čia 
susirado darbą vadinamų juodukų sargy
bos batalione. Tai liudija daugybė išliku
sių nuotraukų.

Gyvendamas Vokietijoje Simonas 
susitiko būsimą gyvenimo draugę Julian- 
ną, kurią netrukus vedė. 1951 m. su žmo
na ir dukrele Jenny emigravo j Australiją.

Pradžioje gyveno Cowra šeimų lage

Liūdna žinia
“Mūsų Pastogės” Redakcija gavo žinią, kad šių metų rugpjūčio 13 dieną Sydnėjaus 

Cronulla priemiestyje, Stella Maris slaugos namuose mirė Vanda Narušienė. 
Velionė palaidota rugpjūčio 17 dieną Rookwoodo kapinių lietuvių sekcijoje. “M.P.” inf.

Padėka
Mirus mūsų motinai a.a. Liudvikai Didžienei, dėkojame kun. Algirdui 

Šimkui už atlaikytas gedulingas apeigas Altonos kapinių koplyčioje, Ritai 
Mačiulaiticnei už giedojimą. Ačiū Velionės anūkams už jaudinančius atsisvei
kinimo žodžius. Nuoširdžiai dėkojame visiems, pareiškusiems užuojautas žodžiu, 
raštu, lietuviškuose laikraščiuose, gėlėmis. Dėkojame vietoj gėlių aukojusiems 
“Mūsų Pastogei” ir “Tėviškės Aidams”. Ačiū mieloms draugėms, iškepusioms 
šermenims pyragus. Ypatingas ačiū Vidai Rutkauskienei už moralinę ir praktišką 
paramą mūsų liūdesio valandoje.

Velionės vaikai - Jieva ir Martynas

Atf A Liudvikai Didžienei

mirus
po $10-Antanaičių šeima, Z. Prašmutaitė, Skeivių šeima;
po $20 - V. A. Baltrukoniai, A. Butkutė, G. Karazijienė, D. Lynikienė, 

I. Vilkišienė;
po $25 - T. G. Arai, M. E Sodaičiai;
po $50 - R. Eskirtas, R. Evans.

ATITAISYMAS. “M.P.” nr. 32, psl. 3, perspausdinant Janinos Vabolienės straips
nį “Adelaidės lietuvių radijui - 30 metų” padarytos kelios klaidos. Trečiame paragrafe 
turėjo būti: “Vėliau, kai Adelaidės Apylinkės Valdyba šiam reikalui paskyrė lėšas,...” ir 4 
skilties pirmame paragrafe: "Pastarieji skaitydami jiems iš anksto paruoštas žinias”. Red.

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

ryje. Privalomą darbo sutartį Simonas at
liko Bathurst geležinkelių žinyboje. Aus
tralijoje gimė dar trys sūnūs: Peter - Arū
nas, Frank - Alvidas ir Edmund - Vytautas.

1955 m. Simonas su šeima persikėlė į 
Geelongą, Norlane priemiestį. Gavo gerą 
darbą International Harvester. Pradžioje 
reikėjo dirbti daug viršvalandžių, kad ga
lėtų aprūpinti augančių keturių vaikų 
šeimą.

Simonas buvo labai darbštus, prižiū
rėjo namus ir šeimą. Nenuostabu, kad jau 
1956 m. talkininkavo Geelonge statant 
Lietuvių Namus. Skaitė lietuvišką spaudą 
ir mėgo politines diskusijas.

Mirus žmonai, sveikata pradėjo šlu
buoti ir Simonui. Paskutinius penkerius 
metus jis praleido senelii) namuose.

Mielas Simai, palikai gražią ir didelę 
šeimą, sūnūs jau aplankė gimtinę. Nors Tau 
ligos pastojo kelią pamatyti Tėvynę, ilsėkis 
Viešpaties karalystėje.

Juozas Gailius

“Mūsų Pastogei” aukojo:
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Sydnėjaus lietuvių choras “Daina”
kviečia visus iš arti ir toli į

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

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

Choro “Daina” Valdyba

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 2 val.p.p.

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

užsisakyti vietas pas Laimą Žilinskienę tel.: 62480466.
Canberos Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

The Victorian Immigration Museum, 400 Flinders St, Melbourne 
will be hosting a

“Ship Reunion”
on Sunday, September 30th, llam-lpm.

This will be the 60th anniversary of the ships that carried the first wave of 
displaced persons to Australia. Cost is $12 and bookings must be made with the 
Museum on 03-99272754. ALB Krašto Valdyba

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija, Ine.
praneša, kad 2007 melų

Metinis susirinkimas
įvyks sekmadienį, rugsėjo 16 dieną, 

Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava”, Bankstowne. 
Maloniaikviečiame visas nares gausiai dalyvauti. Taip pat lauksime ir naujų narių.

SLMSGD Komitetas

Naujovės Sydnėjaus Lietuvių Bibliotekoje
Sydnėjaus Lietuvių Biblioteka jau įsigijo ir taip vadinamas “kalbančias knygas” (talking 
books) - CD ir DVD. Tarp jų yra šie autoriai: Vytautas Bubnys “Žmogus iš tenai” (CD ir 
DVD), Antanas Vienuolis “Kryžkelės” (DVD), Aniclius Markevičius “Žaliaakė gyvatė” 
(DVD), Rimantas Marčėnas “Išdrąskytų lizdų gandrai” (DVD), Donatas Banionis 
“Memuarai” (DVD), Vincas Mykolaitis Putinas “Sukilėliai” (DVD).

Sydnėjaus Lietuvių Bibliotekos inf.

TALKA - SYDNEY
16-20 Meredith St., Bankstown (naujame Sydnėjaus Lietuvių Klube) 

Darbo valandos: sekmadieniais, nuo 12 vai. ryto iki 1430 vai. po pietų.
Elė Kains, Ph: (02) 9782 0082.

P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.

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

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

DAIHA fA
LITHUANIAN CLUB

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

www.lilhuanianclub.org.au

Klubas veikia kiekvieną dieną nuo 11 vai. ryto.

REDRUMB Restaurant
New Menu New Caterers New Cafe & Restaurant Function Rooms

“SEPTEMBER SPECIAL”
Lunch everyday from $5.50

Kids Eat for FrCC !!!
(Conditions apply)

Melbourne Cup Day - Book Now!
Function Rooms Available

Father’s Day TFeat - Book NOW!!
Sunday, 2nd September
Treat your Dad to a man-size Banquet at the Club, and he will receive a FREE 
local beer, kids also receive a complimentary soft drink.
Members $35.00 Non-Members $40.00 Children (under 10) $15.00
Phone the Club on (02) 9708 1414 to confirm your booking
Banquet served from midday till 2pm, 6pm to 8pm

Roasted Ribs with our own special sauce Chicken Wings marinated and
grilled Herring pickled Pork Dumplings with white cream sauce
Chorizo, European Sausage with wafer thin potato crisps Prawns 
cooked in garlic white wine sauce Salt and Pepper Calamari with
Tomato Chill Jam Lamb Skewers marinated served with Garlic
Aoli Potato Salad Garden Salad with traditional dressing 
Olive, tomato and red onionfried in garlic peppered oil 
Fresh breads Dessert plate

Full menu available including Tradional Selection.

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

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 www.dainava.com.aii
Nominations must be forwarded to Club’s Office and close on Friday 31" 
August at 4.00 pm. Board of Directors

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

Jurisdiction:...... New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras Sliteris, 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@chariot.net.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)9808 8300
Hours of Business: Fridays: 9.00 a.m. - 5.00 p.m. 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. 
Lietuvių Klubas “Dainava”, 16-20 Meredith Street, Bankstown.

Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: 5nvw.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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