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Aptarti ir išeivijos klausimai

Šių metų “Mūsų Pastogėje” nr. 25, psl. 3, buvo atspausdintas ALB Krašto Valdybos pir
mininkės Birutės Prašmutaitės laiškas iš Lietuvos, kuriame ji aprašė savo Įspūdžius, 
susitikimus ir kt. Dabar “M.P.” redakcija gavo nuotrauką, kurioje ALB KV pirmininkė 
Birutė Prašmutaitė (dešinėje) Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkei dr. Reginai 
Narušienei įteikia knygutę ir DVD apie Australijos Lietuvių Dienas Geelonge (2006 m.)

Vn!^IXs Lietuvos įvykių apžvalga

Du lyderiai sutaria dėl dvigubos pilietybės

Lietuvos ir
Lenkijos 
vadovai 

susitarė dėl 
energetikos

Su vizitu Len
kijoje viešėjęs I sie
tuvos Prezidentas 
Valdas Adamkus 
ir Lenkijos Prezi

dentas Lech Kaczynski sutarė, kad ar
timiausiu metu bus Įsteigta bendra Lietu
vos ir Lenkijos elektros tilto tiesimo ben
drovė. L. Kaczynski taip pat patvirtino 
Lenkijos suinteresuotumą dalyvauti nau
jos atominės elektrinės statytoje Lietuvoje. 

Prezidentai išreiškė viltį, kad įgyven
dinant naujos jėgainės projektą bus nau
dojamos modernios technologijos, užtikri
nančios visų Baltijos šalių integraciją į 
Europos elektros energijos tiekimo siste
mą (UCTE - Union for the Co-ordination 
of Transmission of Electricity). Susitikime 
kalbėta ir apie bendrus veiksmus plėtojant 
Europos kaimynystės politikos doktriną, 
kuri Ukrainai, Moldovai ir kitoms Kauka
zo šalims suteiks didesnių integracijos per
spektyvų su Europos Sąjunga.

Transporto infrastruktūros srityje, pre
zidentų nuomone, reikia neatidėliojant 
įgyvendinti strateginius “Rail Baltica” ir 
“Via Baltica” projektus ir kartu veikti ES 
institucijose dėl Augustavo aplinkkelio 
tiesimo.

Lietuva tęs misijas Irake ir 
Afganistane

Lietuvos užsienio reikalų ir krašto ap
saugos ministrai Petras Vaitiekūnas bei 
Juozas Olekas per susitikimus su aukšto 
rango JAV pareigūnais pažadėjo, kad Lie
tuva tęs misijaslrake-bei Afganistane. Jie

patikino šiuos pareigūnus, kad Lietuva ir 
toliau prisidės prie globalios kovos su 
terorizmu, tęsdama kovinio pobūdžio 
dalyvavimą operacijoje “Irako laisvė” ir 
didindama indėli į NATO operaciją Af
ganistane.

Ta proga Lietuvos ministrai JAV atsto
vams taip pat pabrėžė, kad stiprinant abie
jų šalių strateginę partnerystę ypač svar
bus žingsnis būtų įtraukti Lietuvą į JAV 
bevizių kelionių programą. Susitikimuose 
buvo aptarti ir kiti abiem šalims svarbūs 
tarptautinio ir regioninio saugumo klau
simai - Kosovo ateitis, Lietuvos siekis 
pirmininkauti Europos saugumo ir ben
dradarbiavimo organizacijai (ESBO), 
Baltijos valstybių oro erdvės apsauga, JAV 
priešraketinės gynybos planai.

P. Vaitiekūnas ir J. Olekas taip pat da
lyvavo projekto “New American Century” 
vadovo Bruce Jackson organizuotoje dar
bo vakarienėje. Bruce Jackson yra žino
mas kaip aktyvistas tokios JAV politikos, 
kurią įgyvendina dabartinis JAV prezi
dentas George W. Bush.

Eisena j Šiluvą
Sekmadienį, rugpjūčio 26 d., tikintieji 

iš visos Lietuvos pėsčiomis keliavo į Šilu
vą. Tradiciškai jau daugiau nei 40 metų 
vykstančiame piligrimų žygyje šiemet da
lyvavo keli tūkstančiai dalyvių. Žygis į 
Šiluvą susideda iš kelių grandžių. Apie 9 
vai. piligrimai keliavo iš Tytuvėnų, vado
vaujami vyskupo Eugenijus Bartulio, ir iš 
Raseinių pusės nuo Dubysos slėnio, kartu 
su arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi. Per 
kelias valandas tikintieji pasiekė Šiluvos 
Baziliką, kur vidurdienį buvo aukojamos 
šventosios mišios. Šiuo žygiu ir mišiomis 
tikintieji dėkojo Viešpačiui už Lietuvos 
laisvę ir Nepriklausomybę.
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Tėvynės sąjungos vadovas Seimo vice
pirmininkas Andrius Kubilius ir Social
demokratų partijos pirmininkas Premje
ras Gediminas Kirkilas ragina Seimą 
pritarti Pilietybės įstatymo pataisoms, 
kurios leis visiems lietuvių kilmės asme
nims išlaikyti Lietuvos Respublikos pilie
tybę, net jei jie yra įgiję kitos valstybės 
pilietybę. Jie taip pat stebisi Konstitucinio 
Teismo (KT) vadovų pareiškimais dėl 
pilietybės išsaugojimo.

“Visų pirma KT sprendimas dėl pi
lietybės turi vidinių prieštaravimų. Antra, 
įstatymuose yra spraga, nes, kaip reikalau
ja Konstitucija, nėra numatyta, kuriais 
atskirais atvejais Lietuvos pilietis gali tu
rėti ir kitos valstybės pilietybę. Siūlau šią 
spragą užpildyti, nurodant tuos atskirus 
atvejus. Pirmasis - visi lietuvių kilmės as
menys turi neatimamą teisę išsaugoti 1 Je- 
tuvos Respublikos pilietybę, net jei yra 
įgiję kitos valstybės pilietybę. Kitiems 
asmenims nustatysime kitokias sąlygas”. - 
Lietuvos radijui teigė Andrius Kubilius.

Pasak jo, priėmus tokias pataisas gali
ma pakartotinai kreiptis į Konstitucinį 
Teismą. A. Kubilius tikisi, kad “KT teisė
jams užteks sveiko proto suvokti, jog Lie
tuva - nedidelė šalis, turinti didelius išei
vių būrius”. Komentuodamas KT pirmi
ninko Egidijaus Kūrio pareiškimus, kuriais 
priešinamasi pilietybės klausimo sprendi
mui Seime, jis taip pat apgailestauja, kad 
“teisėjams Lietuvoje pritrūksta santūru
mo”. Jis pabrėžia, kad net jei dabartinis KT 
pirmininkas negalės nagrinėti šios bylos, 
nes yra išsakęs išankstinę nuomonę, tai yra 
“mažesnė bėda negu tai, kad iš lietuvių 
atimama teisė turėti Lietuvos pilietybę”.

Premjeras Gediminas Kirkilas teigia 
pritariąs A. Kubiliaus užregistruotoms įs
tatymo pataisoms ir ragina Seimą taip pat 
joms pritarti. “Šis klausimas nekelia ginčo 
tarp partijų. Visų partijrj lyderiai, kiek man 
žinoma, pasisako “už”. Šioms A. Kubiliaus 
pataisoms pritariu ir tikiuosi, kad pritars 
ir Seimas”, - sako Premjeras. Jo teigimu, 
“yra trys keliai, kuriais reikia eiti vienu 
metu. Pats trumpiausias kelias - tai Pi
lietybės įstatymo keitimas. Jeigu ne, tai 
ruoškimės keisti Konstituciją Seime. Jei 
ir tai netiks, tai ruoškimės referendumui,

Laikinai sustos “Mažeikių nafta
Kaip praneša DELFI, rugsėjo 22 d. ka

pitaliniam remontui stabdoma didžiausia 
Baltijos šalyse naftos perdirbimo gamykla 
AB “Mažeikhj nafta”. Į Mažeikius papil
domai atvyks apie 4,000 rangovinių ben
drovių darbininkų, 1,600jų bus iš Lietuvos 
įmonių, o likusi dalis atvyks iš Lenkijos.

„Mažeikių naftos” gen. direktorius 
Marek Mroczkowski po susitikimo su 
Premjeru Gediminu Kirkilu sakė, kad ben
drovei nepavyko Lietuvoje rasti reikiamo 
kiekio ir pageidaujamos kvalifikacijos 
darbuotojų. Jų buvo ieškoma net dedant 
skelbimus spaudoje, tačiau teko kviestis 
darbuotojus iš „Mažeikių naftą” valdančios 
„PKN Orlen” ir ten stabdyti kai kuriuos

•remonto darbus. „MesJaiKomėji nųoęnopės, , rųngan-ji uždirbę 8,4 mln. Lįt pęlųo,;

Andrius Kubilius ir Gediminas Kirkilas.

nes yra priešrinkiminiai metai. Pirmasis 
prioritetas yra įstatymas”.

Premjeras tvirtina taip pat nesupran
tąs KT atstovų pozicijos. “Nežinau, kodėl 
KT atstovai su tokiu užsidegimu ginčija 
šią galimybę. Svarbu yra ne tik teisės rai
dė, teksto interpretavimas, o ir geopoliti
nė šalies aplinka, jos situacija, dydis. Pats 
dalyvavau darbo grupėje, kurią buvau su
kūręs ir šiek tiek nustebau, kad Konsti
tucinio Teismo specialistai taip pavydžiai 
gynė tą savo sprendimą. Juk visi esame 
žmonės - klysta ir vyriausybės, ir seimai, ir 
teisėjai”, - teigia G. Kirkilas.

Darbo grupei vadovavo KT pirmininko 
patarėjas Egidijus Jarašiūnas, tačiau, 
Premjero teigimu, dabar Vyriausybė yra 
pavedusi įstatymo projektą parengti Vidaus 
reikalų ir Teisingumo ministerijoms.

Opozicija nesutinka
Tačiau opozicijoje esantys Artūro 

Paulausko socialliberalai teigia, kad 
Prezidento Valdo Adamkaus, Premjero 
Gedimino Kirkilo ir Tėvynės Sąjungos 
vadovo Andriaus Kubiliaus remiamas 
įstatymų keitimas, siekiant įteisinti dvi
gubą pilietybę, pažeistų Konstituciją.

Socialliberalų nuomone, dvigubos 
pilietybės klausimas gali būti sprendžia
mi tik referendumu, 'lokį patį reikalavimą 
pabrėžia ir Konstitucinis Teismas. “So
cialliberalai pasisako už tai, kad dėl dvi
gubos pilietybės apsispręstų pati tauta. 
Taupant lėšas surengti referendumą šiuo 
klausimu būtų galima kartu su 2008 metų 
Seimo rinkimais”, - sakoma jų pareiškime.

Vėliausiomis žiniomis. Naujosios są
jungos frakcijos seniūnas Artūras Pau
lauskas Seimo posėdžių sekretoriate už
registravo Seimo nutarimo projektą, ku
riame siūloma pritarti referendumo dėl 
dvigubos pilietybės paskelbimui. □ 

kad yra geriau, kai dirba daugiau vietinių 
darbuotojų, nes mažėja išlaidos, susijusios 
su darbuotojų apgyvendinimu, aprūpini
mu maistu”, - sakė bendrovės direktorius.

Planuojama, kad remontas truks maž
daug pusantro mėnesio. Jo metu klientai 
Baltijos šalyse bus aprūpinami bendrovės 
produkcija, kurią ji tikisi sukaupti iki dar
bų pradžios. Remontas, kurio metu bus 
keičiama dauguma naftos perdirbimo 
bendrovės įrenginių, kainuos apie 82 mln. 
JAV dolerių. Taip pat informuota, kad 
pernai spalį per gaisrą sudegusi vakuumi
nė kolona yra atstatyta ir dirbti turėtų 
pradėti metų pabaigoje. Pirmą kartą po 
gaisro antrasis ketvirtis įmonei buvo pel-
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Trumpai iš visur Į Kauną sugrįžo viduramžiai
♦ Sunitams pasi
traukus iš Iraką 
valdančios koali
cinės vyriausybės 
keletą dienų ta
rėsi vyriausi šiitų, 
sunitų ir kurdų 
lyderiai. Rugpjū
čio 27 d. Irako 
vyriausybė pa
skelbė jų susita

rimo rezultatus. Vyriausybė sutiko paleis
ti apie 1700 kalinių, laikomų arešte be 
specifinių kaltinimų. Bus atšauktas įsta
tymas, kuris draudžia priimti buvusius 
Baath partijos narius į valdiškas tarnybas. 
Šie nutarimai tik dalinai patenkino suni
tų reikalavimus. Sunitai atsisakė grįžti į 
vyriausybę, iki nebus patenkinti visi jų 
reikalavimai, tačiau jie pažadėjo remti vy
riausybę Irako Parlamente.
♦ Rugpjūčio 27 d. Rusijos generalinis 
prokuroras Juri Čaika paskelbė, kad su
imta 10 policijos pareigūnų ar buvusių 
saugumo darbuotojų, kurie įtariami tal
kininkavę nužudant žurnalistę Anne Po- 
litkovskaja 2006 m. spalio 13 d. Prokuro
ro teigimu, žurnalistę nužudę čečėnai, gi 
policininkai jiems padėję, kažkieno už
sienyje įsakyti. Dalis suimtųjų policinin
kų buvo paleisti už kelių dienų.
♦ Rugpjūčio 28 d. per trečiąjį balsavimo 
ratą Turkijos parlamentas išrinko dabarti
nį užsienio reikalų ministrą Abdullah Gul 
naujuoju valstybės prezidentu. Jo išrinki
mui priešinosi įtakinga Turkijos kariuo
menės vadovybė, kuri vis dar įtaria jį kaip 
buvusį islamistinės partijos narį, bandymu 
paverstiHirkiją Islamo religine valstybe.
♦ Rugpjūčio 28 d. Taliban sukilėliai Af
ganistane sutiko paleisti jų dar laikomus 
19 pagrobtus Pietų Korėjos krikščionių 
darbuotojus. Pietų Korėjos vyriausybė su

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.

Piligriminės kelionės tradicijos siekia 
praėjusio amžiaus aštuntą dešimtmetį, 
kai dar sovietmečiu žmonės iš Tytuvėnų 
keliaudavo į Šiluvą. Sovietinė valdžia 
blokuodavo kelius, kitaip trukdydavo, o 
piligrimai vis tiek kasmet rinkdavosi pas
kutinį rugpjūčio sekmadienį. Atgavus 
Nepriklausomybę, jau septyniolika metų, 
tradicijos tęsiamos ir toliau. Tradiciškai, ši 
kelionė yra įžanga į rugsėjo viduryje vyks
tančius Šilinių atlaidus.
Kauno klinikose atlikta unikali 

operacija
Kauno medicinos universiteto klini

kose (KMUK) atlikta bene sudėtingiau
sia ir pirmoji Baltijos šalyse plaučių ir 
širdies persodinimo operacija. Įgimta šir
dies yda sergantis 29 metų vyras rugpjū
čio 28-ąją galėjo švęsti antrąjį savo “gim
tadienį” - gyvybę ir “naujo” gyvenimo gali
mybę jam suteikė persodinta tragiškai 
žuvusio paauglio širdis irplaučiai.

Kad būtų išsaugotos gyvybės ir sveika
ta kitiems nepagydomai ir sunkiai ser
gantiems pacientams, žuvusiojo mama 
sutiko paaukoti širdį, plaučius ir kitus 
organus. Trečią valandą nakties Kauno 
medicinos universiteto klinikose buvo 
baigta unikali širdies ir plaučių komplek
so persodinimo operacija, trukusi net 12 
valandų. Prof. Rimanto Bencčio vadovau
jama gydytojų komanda atliko pirmąją 
tokio sudėtingumo operaciją Lietuvoje ir 
Baltijos valstybėse.

Širdies ir plaučių komplekso persodi
nimo operacija yra unikali tuo, kad pa
saulyje atliekama gana retai.

Mūsų Pastogė Nr. 35, 2007.09.05, psl. 

tiko iš Afganistano atitraukti savo karius 
iki šių metų pabaigos bei sustabdyti reli
ginę veiklą Afganistane. Visi įkaitai gru
pėmis buvo išlaisvinti per keletą dienų. 
Pietų Korėjos vyriausybė paneigė žinias, 
kad turėjo sumokėti didžiulę išpirką Ta
liban vyriausybei.
♦ Rugpjūčio 29 d. Afganistano Kandahar 
provincijoje Taliban pajėgos užpuolė JAV 
ir Afganistano karių vilkstinę. Per ilgą 
mūšį nukauta virš 100 Taliban kovotojų.
♦ Rugpjūčio 27 d. įvyko pirmasis nau
josios Vatikano oro linijos skrydis. Iš Ro
mos Fiumicino aerouosto į Lourdes Pran
cūzijoje išskrido Vatikano Boeing 737 lėk
tuvas su 148 maldininkais. Jie grįžo atgal 
į Romą tą pačią dieną. Maldininkai nusi
skundė, kad oro linijos tarnautojai, griež
tai vykdydami saugumo reikalavimus, kon
fiskavo Liurdo šventinto vandens indus, 
didesnius už vieną dešimtąją litro.
♦ Rugpjūčio 29 d. Didžiosios Britanijos 
ministras pirmininkas Gordon Brown 
Londono Parlamento aikštėje iškilmingai 
atidengė Nelson Mandela bronzinę statu
lą, pagerbiant jį už jo pastangas kovojant 
prieš priespaudą. Parlamento aikštėje yra 
visa eilė statulų, jų tarpe Sir Winston 
Churchill, Abraham Lincoln, bet tai pir
moji statula gyvam žmogui. Nelson Man
dela pats dalyvavo šioje ceremonijoje.
♦ Sydnėjaus miestas ruošiasi priimti 21 
valstybės lyderius, atvykstančius į Azijos 
Pacifiko Ekonominės Kooperacijos 
(APEC) viršūnių konferenciją. Policija ir 
kariuomenė rūpinsis konferencijos daly
vių saugumu.
NSW valstija paskelbė rugsėjo 8 dieną 
valstybine švente Sydnėjuje Konferenci
jos proga, ne švęsdami Vytauto vainikavi
mo dieną, o tik vengiant eismo chaoso, dėl 
saugumo uždarius visą eilę gatvių Sydnė
jaus miesto centre. □

Valo “blogą energiją”
Kaip rašo “Respublika”, netrūksta lie

tuvių, kuriems trukdo “bloga energija”. 
Viena garsiausių Sibiro Samanių Tatjana 
Vasiljcvna Kobežikova prisipažįsta jau 
aštuonerius metus besilankanti Lietuvoje 
ir garsių verslininkų namuose atliekanti 
mistinius ritualus. Moteris pasakoja ir apie 
susitikimą su pašalintu Prezidentu Ro
landu Paksu bei pagalbą jam skandalo 
melu. T. V. Kobežikova, turinti pedagogės 
išsilavinimą, gyvena Rytų Sibire, taip pat 
lankosi Maskvoje ir Peterburge. “Respub
likos” žurnalistui šamane pasakojo turin
ti Lietuvoje “daug draugų ir senų klien
tų”. Pastik jos, Lietuvos verslininkai kvie
čiasi ją į savo namus, - “kad atlikčiau ša
manų ritualus, išvalyčiau blogą energiją, 
taip padėdama dar labiau pritraukti sėk
mę”. Ji prisipažįsta, jog suteikė pagalbą ir 
pašalintajam Prezidentui Rolandui Fak
sui, tačiau neišdavė-kokią.

Kas lietuviams nepatinka?
Pagal „Baltijos tyrimų” apklausą, lietu

viams labiausiai nepriimtina neištikimy
bė santuokoje (83%), homoseksualūs 
santykiai (83%), žmogaus klonavimas 
(78%), lažybos iš pinigų (76%) azartiniai 
lošimai (75%), genetiškai modifikuotų or
ganizmų naudojimas maisto produktų 
gamybai (74%), loterija (72%), mirusiojo 
palaikų kremavimas (62 %).

Neištikimybė šeimoje visiškai priimtina 
10% vyrų ir 6% moterų. Skyrybos visiškai 
nepriimtinos tik 10 %vyrų ir 15% moterų. 
Didžiausia problema lietuviai įvardijo nar
komaniją (47%), alkoholizmą (40%). 
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau- 

_da, EITA, BNS, LGITICir “Benuudinai”.
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Dvi dienas senoji Nemu
no prieplauka vėl buvo vir
tusi senoviniu miestu su 
kartuvėmis, amatininkais, 
riterių turnyrais.

Šeštadienį, rugpjūčio 25 
d., nuo pat ryto po Kauną 
vaikštinėjo puošniais seno
viniais drabužiais vilkintys 
pirkliai, klegėjo savo gami
nius siūlantys amatininkai, 
grėsmingai ginklais žvan
gino riteriai. Hanzos dienos 
savaitgalį sutraukė tūkstan
čius kauniečių. Pirkliais persirengę savi
valdybės darbuotojai į šventę atplaukė 
senoviniu laivu. „Tikiuosi, užsienio pirk
liai garbingai sumokėjo visus mokesčius ir 
neatvežė draudžiamų prekių - kanapių ar 
aguonų”, - juokavo miesto burmistrą vaidi
nantis meras Andrius Kupčinskas. “Manau, 
jie turės gerą progą pasimokyti iš mūsų 
puikiųjų amatininkų.“

Kalviai, puodžiai, medžio drožėjai, 
kovinių lankų gamintojai palapinėse mie
lai rodė savo amatų paslaptis, leido lan
kytojams patiems nusikalti pasagą arba 
išsižiesti puodą. Už kelis litus buvo gali
ma nusikaldinti Hanzos dienų monetą, 
išsiburti ateitį pas būrėjas Taro kortomis.

Prie vaško lentelių sėdėjusi kaunietė 
Ona Šmitaitė demonstravo viduramžių 
raštininko darbą. Ant pergamento ji raitė 
įmantrias raides ir piešė paraštes. „Tai 
mano hobis”, - pasakojo mergina. “Pati se
nuoju būdu gaminu dažus iš kiaušinio bal
tymų. medaus ir natūralių pigmentų, nau
doju dažantį brangakmenį. Žmonės pas ma
ne dažnai užsako parašyti viduramžiu sti
liumi sveikinimus, nupiešti bajorų herbus.“

Šventės dalyvius dažnai šaukė riterių 
turnyro trimitai. Keturios brolijos - „Vidur
amžių pasiuntiniai“, „Karališkoji gvardija“, 
„Šiaurinės šventyklos ordinas“ ir Kauno 
karo istorijos klubas grūmėsi tikrose ko
vose. Dvi dienas trukusio turnyro nuga
lėtojais tapo „Šiaurinės šventyklos or
dino“ karžygiai.

Lietuvos kūno kultūros akademijos 
studentai siūlė susikauti šiaudų maišais, 
pažaisti tinklinį su kopūstu, kai du žmonės 
iš skreito į skreitą mėtė daržoves, lenkty
niauti įlindus į bulvių maišus. „Šias rung
tis sugalvojome patys”, - sakė studentė Auš
ra Mereckaitė. “Manome, kad tokios 
rungtys galėjo iš tiesų būti.“

Daugybė žmonių grūdosi prie kartu
vių. Daugelis troško nusifotografuoti su 
budeliu arba mediniuose spaustuvuose 
ant kaladės su paruoštu kirsti galvą kir

Šiaurės Airijoje - dėmesys lietuviams
Remdamasis oficialia statistika, “Lie

tuvos rytas” praneša, kad kas dvyliktas 
vairuotojas, sulaikomas Šiaurės Airijoje 
dėl vairavimo išgėrus, - lietuvis. Kas de
šimtas nusižengęs vairuotojams skiriamų 
alkoholizmo reabilitacijos kursų lanky- 
tojas-rytų europietis. Lietuvio vairuoto
jo girtumas ten vidutiniškai triskart vir
šija leistiną normą. Kovai su tokiu įpro
čiu, policijos pareigūnai parengė seriją 
informacinių plakatų ir lankstinukų lie
tuvių, rusų ir lenkų kalbomis. Juos dalins 
siekdami aiškinti vairavimo išgėrus pa
vojus. Šiaurės Airijos valdžia ketina pake
lėse statyti ir kelio ženklus šiomis kal
bomis, kad rytų europiečiams primintų 
apie vairavimą kairiąja kelio puse bei 
draudimą vairuoti išgėrus.

Girti ir greiti vairuotojai iš Lietuvos 
pastebimi ir kituose Europos kraštuose 
Pernai užsienyje buvo sulaikyta per 500 
Lietuvos piliečių vairuotojo pažymėjimų. 
Absoliuti dauguma jų - 90% - dėl vaira
vimo išgėrus, - raportuoja Lietuvos polici

viu. Čia vyko ir inscenizuotos ištvirkėlio, 
vagies ir plėšiko mirties bausmės egzeku
cijos. Už nusikaltėlius meldėsi vienuolės 
ir kardinolas. Jį vaidinantis Kęstutis sakė 
specialiai į šventę atvykęs iš Anglijos, kur 
šiuo metu studijuoja. „Šventės lankyto
jams siūlau išpažinti nuodėmes“,-jupkėsi 
Kęstutis. ; 11 i,r

Daug kam buvo smagu paklaidžioti iš 
šiaudų kupetų sudėliotame labirinte. Iš 
daugiau kaip tūkstančio ritinių buvo su
dėtas didelis žodis - „Hanza“.

Renginio režisierius Andrius Žiuraus- 
kas džiaugėsi, kad trečią karą surengtose 
I lanzos dienose dalyvavo kelis kartus dau
giau amatininkų, prekybininkų, muzikan
tų. „Žmonių minios rinkosi jau nuo pat 
ryto,“ - sakė režisierius.

Lenkų turistai Adamas ir Margarita iš 
Varšuvos sakė susižavėję šurmuliu prie 
upės. „Pasijutome tikrame viduramžių 
mieste”, - sakė jie. “Viskas iki smulkmenų 
dvelkia senove, netgi lauko kavinės su 
kepama kiauliena ant laužo. Pirmą kartą 
netikėtai atsidūrėme tokiame renginyje, 
Lenkijoje tokių neteko regėti.“

Šiuo metu Hanzos sąjungai priklauso 
151 Europos miestas. Juose paeiliui ren
giamos tarptautinės Hanzos dienos. Šven
tėje sutiktas Seimo narys Kazimieras 
Starkevičius teigė, kad prieš dešimtmetį 
Norvegijoje, Bergeno mieste vykusiame 
tarptautiniame Hanzos dienų renginyje, jis, 
kaip tuometinis savivaldybės adminis
tracijos vadovas, pasirašė susitarimą 2011 
metais surengti visų priklausiusių pirklių 
sąjungaiEuropos miestų šventę Kaune.

Prieš kelis šimtus metų Kaune apsi
stodavo valdovai ir prekybininkai iš Vaka
rų Europos. 1441-1532 metais čia veikė 
I lanzos miestų pirklių kontora. Į Vakarų 
Europą Kaunas eksportavo medieną, 
grūdus, vašką, Aleksote veikė laivų statyk
la. Tai vienintelis šalies miestas, priklau
sęs Hanzos sąjungai.

Saulius Tvirbutas, “Kauno diena”

jos atstovas Gintaras Aliksandravičius.
“Lietuvos rytas” apžvelgia ir kitas lie

tuvių ydas. Paaiškėjo, kad Didžiosios 
Britanijos sostinės Londono kriminali
niame žemėlapyje Lietuva užima svarbią 
vietą. Indai, kinai, turkai, pakistaniečiai į 
policijos akiratį pakliūva gerokai rečiau 
nei lietuviai. Tai liudija oficiali nusikal
timų, įvykdytų Londone nuo 2007 metų 
pradžios iki birželio pabaigos, statistika, 
kurią paskelbė britų policija. Tačiau kol 
kas lietuviai gerokai atsilieka nuo kaimy
nų lenkų, kurie yra absoliutūs kriminali
nių sostinės suvestinių “čempionai”. Lon
dono policija paskelbė, kad per pirmąjį 
pusmetį Londone areštuoti ir apkaltinti 
įvairiais nusikaltimais 106,678 asmenys, 
daugiau nei penktadalis jų-užsienio vals
tybių piliečiai. Po somaliečių, rumunų ir 
nigeriečių šiame sąraše - Lietuva. Lietu
viai I .ondonc dažniausiai verčiasi prekyba 
žmonėmis, padirbinėja dokumentus, pla
tina narkotikus, vagia. Per pusmetį lietuviai 
Londone įvykdė net 856 nusikaltimus.
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Bendruomenės baruose
Keturios dienos “Kernavės bajorynėje”

Lilija Kozlovskienė,
ALB Krašto Valdybos vicepirmininkė 

kultūrai ir švietimui

Keturias dienas (rugpjūčio 6-9 d.) 
istorinėje Lietuvos sostinėje Kernavėje 
įsikūrusiame Konferencijų ir laisvalaikio 
centre “Kernavės bajorynė” vyko Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenių (PLB) Kraštų 
Valdybų pirmininkų ir Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos (PI JS) Kraštų Valdybų 
pirmininkų suvažiavimas, kuriame turėjau 
garbės atstovauti Australijos Lietuvių Ben
druomenei. Suvažiavimo dalyviai buvo 
įkurdinti išties bajoriškai: konferencijų 
salė, viešbutis, restoranas-viskas vienoje 
vietoje. Ir dar nuostabūs vaizdai už langų!

Iškilmingas suvažiavimas pradėtas Lie- 
tuvdš'lvalštybiniu Himnu ir prelato Ed
mundo Putrimo invokacija. Suvažiavimo 
atidarymą savo apsilankymu pagerbė Lie
tuvos Prezidentas Jo Ekscelencija Valdas 
Adamkus ir LR Seimo Pirmininkas Vikto
ras Muntianas. Po jų sveikinimo žodžių 
sekė PLB Valdybos pirmininkės Reginos 
Narušienės, PLJS Valdybos pirmininko 
Stasio Kuliavo ir Tau tinių mažumų ir išei- 
vijos departamento (TMID) gen. direko- 
riaus Anfūno Petrausko pranešimai.

Suvažiavimo darbas vyko pagal iš anks
to pateiktą programą, kurioje buvo nu
matyta 10 posėdžių, kiekvieno trukmė apie 
2 vai. Deja, visų posėdžiuose nagrinėtų 
temų neįmanoma sutalpinti viename 
straipsnyje, todėl plačiau apsistosiu tik ties 
labiausiai diskutuotais ir mūsų bendruo
menei aktualiausiais klausimais.

Toks buvo dvigubos pilietybės klausi
mas. Šį klausimą akcentavo ir suvažiavi
mo atidarymo metu pasisakę Prezidentas 
Valdas Adamkus bei Seimo Pirmininkas 
Viktoras Muntianas. Pagrindinė jų pasi
sakymo mintis - lietuvis, kur jis begyventų, 
turi turėti teisę būti Lietuvos piliečiu. Tai 
yra kiekvieno lietuvio prigimtinė teisė.

Gražina Pranauskicnė
Antradieniais Melbourne 

Lietuvių Namuose skamba 
chorinė muzika. Šaltais, žvar
biais žiemos vakarais “Dainos 
Sambūrio” entuziastai kan
triai ieško vietos mokamoje 
mašinų stovėjimo aikštelėje.

Rugpjūčio 14 dienos re
peticija skyrėsi nuo kitų ne
tikėtai gimusia tradicija. Vik
torijos Universitete valgio 
ruošimo kursus baigęs Povi
las Kviccinskas prikepė 
blynų!

-Pradėjau kepti5valan
dą (vakaro). Nupirkau 10 ki
logramų bulvių, tad turėtų vi-

Įspudingas blynų vakaras

Povilas Kviccinskas kepa blynus.
Ritos Mačiu laiticnės nuotrauka.

siems užtekti, - čirškindamas skanėstus 
sakė Povilas.

Kišdamas į orkaitę iškeptuosius, jis 
išdavė kulinarijos paslaptį:

-Visada šeimininkauju su kepure, kad 
kišdamas kepsnius į pečių nenusidegin
čiau plaukų. Ar žinot, kad dėl to ir šefai ne
šioja baltas aukštas kepures?

Choro vadovės Rita Mačiulaitienė ir 
Gražina Pranauskicnė, padėjusios gražinti 
stalus, nepaliko Povilo ramybėje.

- Mudvi su Rita turėtumėm paragauti, 
ar užtenka druskos, - šelmiškai derėjosi 
Gražina.

- Na gerai jau, gerai, - Povilas abiem 
įdėjo po blyną ir pasiūlė pasigardinti grie
tine ar uogiene.

- Kaip skanu! Druskos tai tikrai už

Dvigubos pilietybės klausimu kalbėjo 
PLB Valdybos pirmininkė Regina Naru- 
šienė ir grupė žinomiĮ Lietuvos žmonių - 
Pilietinės visuomenės instituto direktorius 
Darius Kuolys, LR Seimo narė Laima Mo- 
genienė, Žmogaus teisių stebėjimo institu
to direktorius Henrikas Mickevičius. Kal
bėjusiųjų nuomone, svarbiausias šio klau
simo aspektas - negalima atimti to, ką įgijai 
gimdamas. Konstitucinio Teismo sprendi
mas yra daugiau politinis ir, šiam klausi
mui išspręsti taip, kad užsienio lietuviai 
nesijaustų atstumti, trūksta tik politinės va
lios. LR Seimo ir PLB komisijos darbo
tvarkėje šis klausimas yra prioritetinis. 
Suvažiavimo dalyviai pritarė komisijos 
pateiktai rezoliucijai šiuo klausimu.

Ypatingas dėmesys skirtas ir lituanisti
niam švietimui, kaip tautinės kultūros ir 
tapatumo išsaugojimo pamatui. PLB Švie
timo reikalų komisija pateikė eilę siūly
mų, kaip antai: sudaryti nuolat atnaujina
mą lituanistinių mokyklų duomenų bazę, 
pagerinti lituanistinių mokyklų aprūpini
mą joms pritaikytomis mokymo ir vaizdi
nėmis priemonėmis, padėti įgyvendinti 
projektą “ Užsienio lituanistinių mokyklų 
ir Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų 
susigiminiavimas”, susisteminti ir išplatin
ti informaciją apie užsienio lietuvių mo
kymosi galimybes Lietuvos aukštosiose 
mokyklose ir eilę kitų.

Švietimo ir mokslo ministerijos sekre
torius Alvydas Puodžiūnas pažymėjo už
sienio lituanistinių mokyklų mokytojų 
kvalifikacijos kėlimo, o taip pat jų darbo 
užsienyje metų įtraukimo į bendrą darbo 
stažą svarbą.Tam tikslui lituanistinėms 
mokykloms išsiuntinėtos anketos, kurių 
duomenys bus reikalingi mokytojo statuso 
įvertinimui.

Lituanistinio švietimo srityje didžiulę 
paramą teikia Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamentas. Apie lituanistinį švie
timą, kaip prioritetinę veiklos sritį, pasi- 

tenka, - abi vienbalsiai gyrė kepėją, nedrįs- 
damos pasisakyti, kad norėtųsi ir už kito 
žando...

Repeticija atskirais balsais (Rita dirbo 
su vyrais, Gražina su sopranais, o niekada 
neatsisakanti padėti Zita Prašmutaitė su 
altais) prabėgo kaip sekundė. Jos metu ne 
vieno mintys sukos apie valgį.

Pagaliau, po geros valandos dainavimo, 
visi sugūžėjo į baro salę ir ėmė vaišintis.

- Aš tai nesu blynų mėgėjas, bet Povilo 
iškepti labai skanūs, - prisipažino tenoras 
Gediminas Statkus. Jam pritarė ir tenoras 
Saulius Bakaitis.

Bosas Valentinas Mačiulaitis, į repe
ticiją atskubėjęs tiesiai iš darbo, gardžia
vosi kiekvienu kąsniu.

- Tiesiog burnoj tirpsta! - valgydami

Posėdžiauja JAV Kanados ir Australijos regiono atstovai. Trečia iš dešinės - ALB Krašto 
Valdybos vicepirmininkė Lilija Kozlovskienė.
sakė TMID Užsienio 
lietuvių skyriaus švie
timo poskyrio vedėja 
Daiva Žemgulienė. 
Departamentas remia 
užsienio lietuviškas 
mokyklas, skatina 
naujų lituanistikos 
(baltistikos) centrų 
užsienyje steigimą, 
organizuoja mokyto
jų kvalifikacijos to
bulinimo kursus, re
mia lietuvių kilmės 
užsieniečių studijas 
Lietuvos aukštosiose 
mokyklose, aprūpina 
mokyklų bibliotekų 
fondus, organizuoja 
švietimo ir poilsio stovyklas Lietuvoje, re
mia nuotolinio mokymo įgyvendinimą ir 
daugybę kitų projektų. 2007m. TMID gavo 
371 užsienio liet, bendruomenių ir švieti
mo įstaigų prašymą. Parama skirta 309 
projektams, kurių finansavimui skirta 2 
milijonai litų. Skirstant paramą, prioritetai 
yra teikiami švietimui, kultūrai ir leidybai 
bei informacijai. Šią temą aptariau plačiau, 
nes ir mūsų bendruomenės Australijoje 
turi galimybę gauti TMID paramą ne tik 
kultūros, bet ir švietimo srityje.

Apie religinius reikalus ir tikėjimo 
reikšmę lietuviškoms bendruomenėms 
kalbėjo Sielovados reikalų komisijos pir
mininkas prelatas Edmundas Putrimas. Jo 
nuomone, kai tikėjimas tvirtas ir nuošir

gyrė choristai.
Deja, tirpte ištirpusių skanumynų kai 

kam vos nepritrūko... Rimas Sminga ne
patingėjo atidaryti baro, o choro iždinin
kui Rimgai Sližiui plačiai atlapojus kiše
nę, ten eilutė nemažėjo.

Šakučių ir peilių triukšme skambėjo 
lietuviškos melodijos. Rūpestingos mote
rys prinešė saldumynų, tarp kurių buvo ir 
šakočio kąsneliai, likę nuo Marijos ir Al
fredo Augustinų vestuvių. Juos pasveiki
nome užtraukdami “Ilgiausių metų”.

Garbingo jubiliejaus proga “Ilgiausių 
metų” ir bučinių nusipelnė ir ilgametė 
soprane, choro koncertų dekoracijų 
meistrė. Jūra Šimkienė. Taip pat “Ilgiau
siais metais” pagerbėme bosą Povilą 
Kviecinską. Be abejonės, tik nuo blynų jis 
turi tokį grietininį balsą!

Bronė Staugaitienė dalinosi kelionės po 
tėvynę įspūdžius. Kas galėjo pagalvoti, jog 
ilgametė soprane yra aistringa žvejė! Bro
nės patirti lietingi Lietuvoje vykusios 
Dainų Šventės išgyvenimai sužavėjo 
Sambūriečius, o 2009 Pasaulio Lietuvių 
Dainų Šventė rodos dar labiau priartėjo.

Štai kaip eilinė choro repeticija sušil
dė ir kūnus ir sielas, o namo, kaip kitais 
vakarais, niekas neskubėjo.

- Kaip būtų gerai, kad atvažiavę į 
repeticiją galėtumėm pavalgyti lietuviškų 
patiekalų ir tada eitumėm dainuoti,

Kavos pertraukėlė. PLB atstovas Lietuvoje Gabrielius Žemkal
nis ir Švedijos LB pirmininkė Virginija lungbakk.

dus, tvirta ir bendruomenė. Monsinjoras 
Gintaras Grušas kalbėjo apie lietuvių ku
nigų stygių ir nuolatinius diakonus, kurie 
galėtų nors dalinai pakeisti kunigus (pri
vačiame pokalbyje prelatas Edmundas 
Putrimas pritarė mūsų, Australijos lietu
vių, nuomonei - mums būtinai reikalingi 
ne diakonai, bet lietuviai kunigai).

Priminęs artėjantį Švč. M. Marijos apsi
reiškimo Šiluvoje (ir pirmą kartą Europoje) 
400 metų jubiliejų, monsinjoras Gintaras 
Grušas kvietė visus pasaulio lietuvius iš
kilmingai jį paminėti savo bendruomenėse. 
Iškilmingas Jubiliejaus šventimas vyks 
2008 m. rugsėjo mėn. 13 -14 d.

Gan plačiai buvo aptarta ir vis didėjanti 
Nukelta į 7 psl.

Tam davė, tam davė, o tam neliko...
Iš kairės: Jūratė Šimkienė, Valentinas Ma
čiulaitis, Aldona Urbonavičienė ir Laima 
Ray. Ritos Mačiulaitienės nuotrauka.

svajojo skaidriu sopranu pasižyminti Lai
ma Ray.

Gal kas antradienį tokio malonumo 
nepatirsime, bet tikimės (Povilai, ar 
skaitai?), jog blynų vakaras taps nauja 
“Dainos Sambūrio” tradicija. □

Musų Pastogė Nr.35, 2007.09.05, psl. 3
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Į Lietuviai pasaulyje Į
Ispanijoje “lituanos” pagarsėjo ir šitaip

Siūlo įteisinti JAV lietuvių istorijos dieną

Kasmet Ispanijoje sulaikoma apie 1,000 
nusikaltusių lietuvių, šiuo metu jos ka
lėjimuose kali apie 200 mūsų tautiečių. 
Ispanijoje dirba net specialus Lietuvos po
licijos attache, Eugenijus Ušinskas. Pasak 
jo, „lituanos“ - dažnai Ispanijos civilinės 
gvardijos ir policijos pareigūnų lūpose 
skambantis žodis. Lietuviai išgarsėjo dau
gybe šiurpių nusikaltimų, sukrėtusių Is
panijos visuomenę. Po jų „lituanos“ tapo 
nusikaltėlių iš Baltijos šalių valstybių si
nonimu, visiškai užgožusiu „letonus“, t.y. 
latvius. Pastarieji Ispanijos policijos su
laikomi gerokai rečiau.

Ispanijos policija apibūdina nusikal
tėlius iš Lietuvos panašiai, kaip jų kolegos 
Vokietijoje. Akcentuojama, kad jie-nusi
kaltėliai „su galva“. Tuo norima pasakyti, 
kad lietuviai nepriskiriami prie smurtu 
garsėjančių galvažudžių, tačiau jų padary
tus nusikaltimus sunkiau ištirti.

Ispanijos civilinės gvardijos ir policijos 
vadovybė yra oficialiai pripažinusi, kad 
imigrantai, kurių šalyje yra kas dešimtas, 
taigi 4 mln. iš 40 mln. Ispanijos gyventojų, 
padaro apie 30% visų nusikaltimų. Neofi
cialiai šis skaičius siekia 70%. Lietuviai 
tarp Ispanijos imigrantų - tik salelė jūro
je. Oficialiai čia jų gyvena apie 10,000 
neoficialiai - 3 kartus daugiau. Tačiau 
Lietuvos policijos generalinis komisaras 
Vytautas Grigaravičius, kolegų Ispanijoje 
kvietimu, jau lankėsi joje 2 karius.

Attache Eugenijaus Ušinsko teigimu, 
būdami Ispanijoje kriminaline mažuma, 
lietuviai linkę šlietis prie marokiečių. Pa
starųjų Ispanijoje -per 1 mln. Jų rankose - 
pelninga prekyba hašišu, kurio Maroko 
kalnuose - ištisos plantacijos. Žinomas ne 
vienas atvejis, kai įsipainiojimas i šį versk) 
lietuviams kainavo gyvybę.

Almerijos provincijoje buvo rastas nu
šautas su marokiečių kontroliuojama pre
kyba hašišu sietas radviliškietis. Manoma, 
kad jis kažkurį marokietį bandė apgauti. 
Su pražūtingu narkotikų verslu siejamas 
dar vienas šiurpus nusikaltimas, kurį tiriant 
taip pat paprašyta E.Ušinsko pagalbos. 
Prieš porą metų tos pačios Almerijos pro
vincijos dykvietėje buvo rastas sudegintas 
automobilis „Audi“ su dviem neatpažįs
tamai sudegusiais lavonais. Vienas jų buvo 
bagažinėje. Nustatyta, kad prieš sudeginant 
nežinomieji buvo nušauti. Viena prielaidų 
- jie lietuviai. Prieš kurį laiką mūsų tau
tiečiai buvo sulaikyti už panašų nusikal
timą. Tada buvo nušauta ir panašiu būdu 
sudeginta moteris. Bandant identifikuoti 
nužudytųjų asmenybes, Lietuvos policija 
atsiuntė E.Ušinskui apie 200 lietuvių, ga
lėjusių dingti Ispanijoje sąrašą. Šiandien jis 
sumažėjęs iki 40 asmenų.

Pirmasis Lietuvos policijos atstovo Eu
genijaus Ušinsko „krikštas“ atvykus dirbti 
į Ispaniją buvo bene labiausiai lietuvius 
šioje šalyje „išgarsinęs“ nusikaltimas - tur
tingo verslininko iš Didžiosios Britanijos 
pagrobimas išpirkos tikslais. Jis buvo pa
grobtas Malagos provincijoje, kai trumpam 
sustojo su savo visureigiu degalinėje. Šis 
nusikaltimas sukėlė ant kojų visą Ispani
jos policiją. Į pagalbą jai atvyko Scotland 
Yard’o sekliai. Už pagrobtąjį reikalauta 1 
mln. eurų. Nemažą šios sumos dalį, sutin
kant verslininko artimiesiems, Ispanijos 
policija sumokėjo. Jis buvo išlaisvintas už 
poros savaičių vienoje nusikaltėlių išsi
nuomotoje Almerijos provincijos kaimo 
sodyboje. Šiuo nusikaltimu įtarti du kau
niečiai ir vieno jų draugė iš šiaurės Lietu
vos. Vienas įtariamasis vėliau sulaikytas 
Kaune ir perduotas Ispanijai.

Kitas ne mažiau garsus nusikaltimas, po 
kurio apie „lituanos“ kalbėjo visa Ispanija, 
buvo įvykdytas Almerijos provincijoje: Vie
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nos firmos darbuotojai ryte rado pakartą 
sandėlius saugojusį panevėžietį ir išplėštą 
seifą. Nusikaltėlių grobis, kainavęs sargo 
gyvybę, buvo ne kažin koks. Už šį nusi
kaltimą sulaikyta jungtinė išeivių iš Kė
dainių bei Kretingos grupė. Jos nariai 
nežinojo, kad jų daromą nusikaltimą 
filmuoja firmoje įrengta slapta kamera.

Attache Eugenijaus Ušinsko duome
nimis, kasmet Ispanijoje sulaikoma apie 50 
nuo Lietuvos policijos besislapstančių 
mūsų tautiečių. Jiems tapo ypač riesta 
Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą. Iki tol 
iš Lietuvos pabėgę nusikaltėliai jautėsi šio
je svetingoje Viduržemio jūros valstybėje 
kaip žuvys vandenyje. Lengva jiems buvo ir 
todėl, kad vietinė policija prastai žino 
lietuviškų pasų specifiką: dauguma bėglių 
turėjo padirbtus asmens dokumentus. 
Manoma, kad ne vienas šiuo metu Ispa
nijoje kalintis Lietuvos nusikaltėlis atlie
ka bausmę ne savo pavarde.

Kita jų gudrybė, kurią Ispanijos teisė
saugininkai perprato ne iš karto, - automo
bilių valstybinių numerių kaitaliojimas. 
Atsivežę jų krūvas, lietuviai važiuodavo 
dalyti nusikaltimų, užsidėdami vis kitus 
valstybinius numerius. Vietinei policijai tai 
buvo iki tol negirdėtas dalykas, o nesant 
bendrai su Lietuva duomenų bazei, šių 
numerių identifikavimas vyko Interpolo 
kanalais, tai ilgai užtrukdavo.

Anot Eugenijaus Ušinsko, nelabai į 
smurtą bei nusikaltimus linkusius ispanus 
šokiravo ir imigrantų elgesys su savo tau
tiečiais. Jiems buvo sunku suprasti, kodėl 
atsilyginus už įdarbinimą lietuvis dar 
reikalauja iš kito lietuvio, kad šis ir toliau 
jam mokėtų kas mėnesį.

Plačiai nuskambėjo ir tokie atvejai, kai 
ispanui nusamdžius lietuvį surinkti derlių 
jam priklausančiame 10 hektarų plote, šis 
pasisamdydavo tautiečius, kuriems mokė
davo per savaitę vos 20 eurų, o visą likusį 
atlygį, gautą iš plantacijos šeimininko, pa
silikdavo sau. Arba negarbingas senesnių 
imigrantų iš Lietuvos elgesys su ką tik at
vykusiais tautiečiais. Įkūrę savo firmas jie 
samdydavo atvykėlius, paspęsdami šiems 
spąstus klastingomis darbo sutartimis. Jose 
buvo numatoma, kad mokesčius valstybei 
mokės pats samdinys, kuris apie tai nebu
vo informuojamas. Po kurio laiko apgau
tasis gaudavo iš Mokesčių inspekcijos pra
nešimus apie tūkstantines skolas.

Lietuvos nusikalstamo pasaulio atsto
vai rado Ispanijos įstatymuose ir daugiau 
patogių skylių. Pvz, jeigu vagystės grobis 
neviršija 100 eurų, tai Ispanijoje - ne nusi
kaltimas. Tuo ypač naudojamasi, vagiant iš 
parduotuvių. Spekuliuojama darant šiuos 
nusikaltimus ir ispanų geraširdiškumu. 
Dažnas ispanas linkęs atleisti už dešros 
vagystę nutvertam vargšui imigrantui.

Tačiau Ispanijos įstatymai turi kitų 
spąstų. Pavyzdžiui, Lietuvoje leidžiama 
sulaikyti įtariamąjį 48 valandas, bet Ispa
nijos teismai suima įtariamuosius be ter
mino. Ten galima laikyti įtariamąjį be 
teismo už grotų iki 2 metų. Labiausiai ši 
skaudi rykštė plaka imigrantus. Juos teis
mai leidžia suimti besąlygiškai.

Tačiau labiausiai I .ietuvos policijos at
stovui imponuoja Ispanijos valstybės po
litika, kurios dėka žuvusiųjų skaičius ša
lies keliuose pastaraisiais metais suma
žintas iki 1969 m. lygio. Pvz., į šviesoforus 
miestų prieigose įmontuoti automatiniai 
greičio matuokliai. Viršijus leistiną greitį 
automatiškai užsidega raudonas šviesoforo 
signalas, kuris mašiną sustabdo. Tarp kitko, 
Eugenijaus Ušinsko duomenimis, lietuviai 
vairuotojai negarsėja Ispanijoje kaip kelių 
chuliganai. Vis dėlto per metus Ispanijos 
keliuose žūsta apie 10 lietuvių.

Greta Čižinauskaitė, “Kauno diena”

Lietuvių kilmės JAV rašytojas ir isto
rikas William C. Kashatus įsitikinęs, kad 
lietuviai yra nepakankamai įvertinti JAV- 
jose, ir ragina įteisinti Amerikos lietuvių 
isto-rijos dieną.

“Atrodo, kad šioje šalyje specialia die
na ar mėnesiu prisimenama kiekviena 
etninė ar rasinė grupė, išskyrus 1.7 mi
lijono Amerikos lietuvių”, - rašoma istori
ko straipsnyje, kuris paskelbtas dienraš
čio “Philadelphia Daily News” interneto 
svetainėje. Straipsnio autorius primena lie
tuvių emigrantų vargus tėvynėje ir jau at
vykus į JAV bei jų nuopelnus Jungtinėms 
Valstijoms. “Amerikos lietuviai buvo tarp 
tų darbininkų, kurie pramonės eroje tapo 
darbo rinkos stuburu”, - teigia istorikas.

“Afroamerikiečiai turi Juodosios isto
rijos mėnesį, italai-Kolumbo dieną, airiai

Lietuviška šeštadieninė mokykla “Jonas 
Basanavičius” Berisso mieste - Argentinoje

Nuotraukoje - lietuviškos šeštadieninės mokyklos Berisso mieste mokiniai su mokytoju.

Lietuvių kalbos kursai Berisso mieste 
jau vyksta nuo 2005 metų. Jų vadovas Juan 
Ignacio Fourment Kalvelis seniai dirba su 
lietuvių jaunimo organizacija ir kaip lie
tuvių kalbos mokytojas. Šiuo metu kursų 
pavaduotoja yra Irene Andrunavičiūtė.

Mokyklos Juan Bautista Alberdi direk
torė leidžia naudotis patalpa, kurioje vyksta 
kursai. Mokslas tninka 3 metus. Mokyklo
je mokosi 2 mokinių grupės. Taikomas 
skirtingas darbo pobūdis dirbant su vai
kais ir su pagyvenusiais žmonėmis.

Apie Lietuvių Fondą - suglaustai
Minties apie Lietuvių Fondo įsteigimą 

pradininku reikia laikyti dr. Antaną Raz
mą, kuris paskelbė straipsnį apie milijo
ninio fondo reikalingumą. Daugelis prita
rė, bet buvo ir tokių, kurie jį laikė svajo
toju - tai tik “tymose šaukiančio balsas”. 
Tačiau jis pradėjo rinkti tūkstantines, no
rėdamas surasti tūkstantį lietuvių, kurie 
suaukotų milijoną. Pradžioje į jo šauksmą 
atsiliepė lietuviai gydytojai, aukodami 
tūkstantines. Vėliau įsijungė prekybinin
kai ir visi kiti.

Po daugelio pasitarimų su JAB LB va
dovais, pagaliau buvo surastas sprendimas 
ir Illinois valstijos įstaigose šis sąjūdis 1962 
m. kovo 14 d. buvo įregistruotas Lithuanian 
Foundation pavadinimu, o nuo JAV fe- 
dcralinių mokesčių atleidimas gautas 1964 
m. gruodžio 7 d.

Sutvarkius Fondo teisinį pagrindą, lai
kinuoju Lietuvių Fondo Tarybos pirminin
ku išrinktas pats Fondo iniciatorius dr. 
Antanas Razma, o Valdybos pirmininku 
pakviestas Lietuvių Tautinės Sąjungos na
rys Teodoras Blinstrubas.

Reikėjo 13 metų pastangų, kol 1974 m. 
buvo pasiektas pirmasis milijonas. Antra
jam milijonui tereikėjo 6 metų, trečiam - 
irketvirtam-po ketverius, o penktasis mi
lijonas suaukotas per dvejus metus.

Lietuvybės išlaikymui atsivėrė žymūs 

— Šv. Patriko dieną. Net Amerikos lenkai 
turi specialią dieną pagerbti revoliucijos 
karo herojus Casimir Pulaski irThaddeus 
Kosciusko. O Kosciusko netgi nebuvo 
lenkas. Jis buvo lietuvis”, - rašo William C. 
Kashatus.

Šiuo straipsniu istorikas reagavo į dis
kusijas, kurios įsižiebė, kai Filadelfijos 
mokyklose buvo panaikintas Gėjų ir les- 
biečių istorijos mėnuo. “Jei gėjai ir lesbie- 
tės reikalauja istorijos mėnesio mokyk
lose, tada mano žmonės nusipelno Ame
rikos lietuvių istorijos dienos”, - rašo jis. 
Pensilvanijoje gyvenantis William C. 
Kashatus yra parašęs per 10 knygų. Jo 
straipsnius yra skelbę tokie garsūs leidi
niai kaip “American History Magazine”, 
“Christian Science Monitor”, dienraštis 
“The New York Times”. LGITIC

Stengiamės pristatyti lietuvišką kultū
rą, papročius ir tradicijas. Rodome filmus 
apie Lietuvą ir Vilnių, kad visi pamatytų 
šiandienos Lietuvos vaizdus. Mes norime 
papasakoti ir apie istoriją, patiekalus, pa
aiškinti apie dabartinę Lietuvos padėtį, kad 
žmonės susidarytų vizualų vaizdą apie 
Lietuvą praeityje ir šiandien. Argentiniečiai 
taip pat domisi Lietuva ir retkarčiais 
atvažiuoja pažiūrėti filmų apie Lietuvą.

Juan Ignacio Fourment Kalvelis
Mokyklos vadovas

pragiedruliai. Mūsų kultūrinei tautinei 
veiklai sąlygos pagerėjo. Nors LF pelno 
skirstymas yra jautrus dalykas, kurį visuo
menė seka ir reiškia savo nuomones, tačiau 
iki šiol nesusipratimų nebuvo. Lietuvių 
Fondas lietuviškiems reikalams jau yra 
paskyręs beveik 14 milijonų dolerių. Šiuo 
metu Fondo kapitalas siekia beveik,16 mi
lijonų dolerių.

Šiais 2007-ais metais Lietuvių Fondo 
Taryba leido Pelno skirstymo komisijai 
paskirstyti 537,6.52 dolerius. Pelno skirs
tymo komitetas didžiausią pelno dalį — 
$150,518 - paskyrė JAV Lietuvių Ben
druomenės Valdybos veiklai, o Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės reikalams - 
$62,949. Prašymams iš JAV skirta $10,558, 
o iš Lietuvos - $28,860 ir prašymams iš 
kitų kraštų - $12,500. Lietuvių Fonde vei
kia ir mažesni “fondeliai” pagal aukotojų 
nurodymus, kam turėtų būti skirta para
ma iš jų suaukotų sumų. Iš jų šiemet pa
skirta $10,439.

Kadangi Lietuvių Fondas įsteigtas už
sienio lietuvių lituanistiniam švietimui, 
tautinei kultūrai ugdyti, jaunimo reikalams 
ir visai mūsų tautinei veiklai padėti, net ir 
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę lietuvy
bės išlaikymas ir toliau lieka pagrindiniu 
užsienio lietuvių tikslu.

S. Tūbėnas. JAV

4



Gintaras Radzivanas - jau Lietuvoje
Australijos lietuviai prisimena judrųjį scenos virtuozą Gintarą Radzivaną, kuris 

prieš keletą metų kaip meteoras ryškiai pagyvino čionykščio lietuviškojo jaunimo kūry
binį veiklą. Gimęs New York’e, ataugęs Perth’e, baigęs universitetą pusantrų metų pra
leido Sydnėjuje, tada beveik penkerius metus pragyveno Melbourne ir persikėlė gal me
tams į Londoną. Dabar trisdešimtmetis Gintaras atsidūrė Lietuvoje ir rengiasi ten 
apsigyventi. Su šia energinga ir ypatingų scenos bei meninių gabumų pilna asmenybe 
Lietuvoje kalbėjosi žurnalistė Deimantė Dokšaitė. Pateikiame kelias ilgo 
pokalbio ištraukas. Red.

Kodėl tiek daug gyvenamųjų vietų 
pakeitei?

Persikraustymas į Perth’!) nebuvo ma
no pasirinkimas, tėvai už mane nuspren
dė. Bet tolimesni pasirinkimai jau buvo 
mano. Perth’e lietuvių buvo labai mažai, iš 
jaunimo buvau tik aš ir mano brolis, man 
nebuvo su kuo bendrauti lietuviškai. Ži
noma, vykdavo visokie renginiai, bet ne taip 
intensyviai kaip kitur. Sydnėjuje lietuvių 
gyveno daugiau, be to, ten kaip tik turėjo 
vykti Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongre
sas, netrukus turėjo būti Olimpiada, kur 
turėjo dalyvauti ir Lietuvos sportininkai, 
tad pasinaudojau proga persikelti į Sydnė- 
jų. Kongrese Melbourno tautinių šokių 
grupės vadovė pasakė, kad aš neblogai šo
ku ir gal norėčiau su jais važiuoti į Lietu
vą, nes jie kaip tik planavo po pusantrų 
metų vykti ten su ansambliu. O aš, aišku, 
norėjau į Lietuvą, tad pamaniau, jei čia yra 
tas kelias, kuriuo turiu eiti, kodėl ne. Tad 
išsikrausčiau j Melbourną, kad galėčiau 
repetuoti ir 2002 m. su grupe atskridau j 
Lietuvą. Tuomet pagalvojau, kad atskristu 
čia Vėl 2003 m. ir pasiliksiu. Bet tada dar 
nebuvau tam pasiruošęs ir vėl grįžau j Mel
bourną. Jaunimas ten aktyvus, daug veik
los įvairios vykdo. Tačiau galiausiai aš vis 
tiek supratau, kad man reikia i Lietuvą. 
Pernai kaip tik turėjau progą atvykti į 
Europą, be to vyko Pasaulio I dėtuvių J ali
nimo Kongresas Kanadoje, Vokietijoje vy
ko Pasaulio futbolo čempionatas, kuržai-

Prisilietimai prie tapybos meno
Isolda I’ožclaitė-Davis, 

AM
Tęsinys iš “M.R” nr. 34.

• Linija, dažnai vad. ir 
štrichavimu, pvz. dailininko 
Georges Rouault figūrose, 
apibrėžia daikto, žmogaus 
Siluetą. “l inija būna tiesi, lenk
ta, vingri, laužyta, nutrūkstanti, 
stora, plona; emociniu požiū
riu - rami, ekspresyvi, šiurkšti, subtili, jaus
minga, geidulinga ir kt.” (ibid psl. 245). 
Linijos gali įtaigoti ramybę ir jėgą, ir jų 
variacijų galybė neribota. Linijos kryptis, 
taip pat, psichologiškai veikia žiūrovo 
estetinį pojūtį: vertikalė - pozityviai; ho
rizontalė -pasyviai; diagonalė suponuoja 
judesį, energetiškumą arba sutrikdytą 
pusiausvyrą.

• Paveikslo ašis gali būti vertikali, 
horizontali, diagonali. Kompozicijoje tai 
svarbus elementas. Priklausomai nuo to kas 
svarbu dailininkui iškelti į paviršių.

• Proporcija “Yra viena iš svarbiau
sių kompozicijos elementų, t.y. kūrinio da
lių arba visumos ir dalies dydžių santykiai, 
susiję su kūrinio ritmika ir harmonine struk
tūra. Tačiau proporcijų taisyklės įvairuoja 
šimtmečių bėgyje ir įvairiose kultūrose”, 
(ibid psl. 344). Modernioje tapyboje daili
ninkai tyčia pasikliauna dažnai aptinkama 
disproporcija. Tokiu būdu jie stengiasi at
kreipti žiūrovo dėmesį į svarbų, ypatingą 
paveikslo sudėtine dalį, ar židinio centrą, 
ar pabrėžti kūrinio pavadinimą ir kt.

• Šviesa ir Chiaroscuro “Yra for
mų modeliavimas šviesos ir šviesokaitos 
kontrastais (šešėliavimas)” (ibid psl. 81). 
Šviesa ir šviesokaita dailininkai vaizduoja 
žmones, gyvulius ir daiktus pasiekdami 
trimate iliuziją dvimatėj plokštumoje. Pvz.

Gintaras Radzivanas.

dė ir Australija. Bet ir vėl dar nebuvau pa
sirengęs apsigyventi Lietuvoje. Tad pagy
venau Vokietijoje pora mėnesių, tada 
Londone ir dabar jau esu 1 Jetuvoje.

Jei teisingai supratau, visą sąmoningą 
savo gyvenimą, neskaitant to persikraustymo 
iš New York’o į Perth ’ų, tu ėjai link Lietuvos?

Visą laiką buvo tas galvojimas kas ma
nęs laukia Lietuvoje. Gal niekas. Gali būti.

žmogaus figūra vaizduojama 
kaip skulptūros iliuzija.

• Spalvos. Spalvų pasi
rinkimas ir derinimas ar prieš
pastatymas yra labai svarbus 
ir savitas elementas dailininko 
tapyboj. Spalvos ir jų efektai, 
kurie sukelia žiūrove psicho
loginį estetikos pojūtį, yra: 
spalvų grynumas - tirštumas, 
tyrumas - ryškumas, intensy

vumas -jėga, ir, kaip jau aukščiau minėta, 
spalvų, niuansų ir tonų skalės bei jų šiltu
mo ir šaltumo savybės.

• Tekstūra tapyboje yra paveikslo pa
viršutinis sluoksnis. Šviesos efektai jį at
veria žiūrovui kaip: gruoblėtą, šiurkštų, 
nelygų, lygų, kietą, minkštą, blizgantį, 
prislopintą ir kt.

• Stilius. Dailininkas pasirenka ta
pybos stilių, kuris jam padeda spręsti jo 
minties, aplinkos impulsų, socialinės kai
tos. technikos pažangos, gamtos, žmogaus, 
daiktų ir kt. savitą vaizdavimą ir kuria to 
laikotarpio vyraujančiu stiliumi.

“Stilius yra viena prieštaringiausių 
įvairiais laikotarpiais skirtingai interpre
tuotų dailėtyros sąvokų. Jis tapatinamas 
su politinės, socialinės, kultūrinės istori
jos chronologija. Juo įvardijimas origina
lus, individualaus dailininko braižas.” (ibid 
psl.401). Žiūrovas, žinoma, turėtų vertinti 
paveikslą dailininko kuriamo laikotarpio 
meno dėsniais.Norint sau pačiam atsakyti 
į klausimą “kodėl” man patinka - nepatinka, 
reikia, matyt, daryti atranką. Čia kyla opus 
klausimas : kaip atskirti vertingą kūrinį, 
nuo menkaverčio darbo? Ir dar sunkiau: 
kaip atskirti originalios ir kūrybingos min
ties, bet neapvaldytos technikos kūrinį, nuo 
techniškai kompetetingo, bet lėkšto, sto
kojančio vaizduotės polėkių darbo? 

kad atvažiuosiu, pagyvensiu metus ir su
prasiu, kad man čia ne vieta. Bet kaip aš 
tai galiu žinoti nepagyvenęs čia? Išeivijos 
lietuviai, kurie yra mano amžiaus, jie dar 
yra užaugę tarybiniais laikais, kai dar ne
buvo aišku kokia bus Lietuvos ateitis, jie 
užaugo su ta mintimi, kad kažkaip reikia 
saugoti ta lietuvybę, Lietuvą. Dabar Lietu
va jau pati save saugo, bet negali labai 
greitai pakeisti savo supratimo, atsiradu
sio dar vaikystėje. Aš žiūriu iš to taško, kad 
aš neegzistuočiau šitame pasaulyje, jei Lie
tuva nebūtų buvusi okupuota. Kodėl? To
dėl, kad kitaip mano tėvai nebūtų susitikę. 
Mano mama užaugusi Australijoje, tėvas - 
New York’e. Jie susitiko Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seime New York’e. Tad jei 
ne lietuvybė, aš net neegzistuočiau.

Tai tu tarsi įpareigotas?
Taip, aš įpareigotas Lietuvai.
Gyvendamas Perth ’e nelabai turėjai ben

draamžių, su kuriais galėjai kalbėtis lie
tuviškai, bet dabar puikiai kalbi mūsų kalba. 
Kam už lai turi būti dėkingas?

Tėvams. Aš nežinau kaip jiems tai pa
vyko. Jie ne tik išmokė mane lietuviškai, 
bet kažkaip perdavė norą kalbėti lietuviš
kai. Čia yra skirtumas, nes yra žmonių, ku
rie moka lietuviškai, bet jiems tai nėra svar
bu, jie nekalba ir laikui bėgant praranda 
gebėjimą. O aš visad ieškau progų paben
drauti su lietuviais. Per tą bendravimą aš 
išmokstu naujo slengo, išsireiškimų. Kar
tais net mano tėvai nebesupranta kaip aš 
kalbu. Kalbam telefonu, o jie jau manęs 
prašo šnekėti lėčiau. Aš vis ieškau progų su 
jaunimu bendrauti. Man gal nelabai įdomu 
koks tas lietuvis buvo, man daug įdomiau 
koks tas lietuvis bus ateityje. Mano lietu
vybės klausimas irgi yra ateities klausimas.

Nelaikai savo situacijos neįprasta? Juk 
daugelis iš Lietuvos išvažiuoja, o tu nori čia 
apsigyventi. Ar aplinkiniai nesako, kad vi
sai pakvaišai?

Daug kas sako. Yra tiys pagrindinės 
priežastys, kodėl atvažiavau į Lietuvą. Pir

Techniška kompetencija neretai ban
doma užmaskuoti minčių, polėkių skur
dumą. 'lito tarpu dailininkas - kūrėjas yra 
lygus burtininkui. Naudodamas negyvą 
materiją - drobę, dažus ir kt. - sukuria iš 
jos gyvybingą kūrinį. Deja, ne kiekvienas 
dailininkas yra kūrėjas, kaip ir ne kiekvie
nas paveikslas yra meno kūrinys. Tad, kas 
yra gyvybingas kūrinys? Lengviausiai su
prantu šią problemą palyginusi meno kūrinį 
su fotografija. Kalbėdama apie fotografiją, 
turiu pastebėti, kad ir ji gali būti meniška, 
tačiau aš turiu omenyje tą dėžutę-aparatą, 
kurio viduje yra filmas ir patį mažiausią 
fotografo įnašą, taiyra - automatišką, ne
valingą mygtuko paspaudimą. Tokia prie
laida padaryta nuotrauka parodys lėkštą, 
be kompozicijos, nesuderintos šviesokaitos 
išviršinį gamtos ar žmogaus vaizdą. Tokioj 
nuotraukoj nebus gilumo efektų, minties, 
kompozicijos, išraiškos - nebus gyvybingu
mo ir originalumo.

Tuo tarpu dailininkas-kūrėjas išreiškia 
kūrinyje savo pojūčius, galvoseną, vaizduo
tės polėkius, pasąmonės srautą, ar per savo 
prizmę matomą realybę ir kt. Jis automa
tiškai padaro aukščiau paminėtų dėmenų 
atranką pasirinkdamas sau estetiniai pa
tenkinantį išraiškos būdą. Jo ranka ir tech
niškai išmiklinti pirštai yra jo inspiracijos 
interpretatoriai. Siela kuria, o ranka ir 
pirštai vykdo įsakymus, jei taip galima 
sakyti, nes jie visapusiškai jai pavaldūs. 
Kūrėjo darbe atsispindi jo estetinės as
menybės savitumas, originalumas, siužeto 
ir stiliaus atranka kaip ir išvystyta techni
ka, spalvų atranka ir kiti atributai. O kai 
kuria pirštai, skirtumas didelis. Miklių 
pirštų darbe matome bedvasį atrajojimą.

Pasąmonėje vis matau vaizdą iš Pary
žiaus laikų apie 1945-47 metus. Prisimenu 
I.ouvre, meno galerijoje meno studentus, 
kopijuojančius garsių menininkų paveiks
lus. Nesileisdami į diskusijas, kokiais pe

miausia - mano kilmė, mano šaknys. Antra 
- išvažiuojantys žmonės, aš niekaip jų 
nesuprantu. Aš išvažiavau iš Australijos, bet 
aš ten negimiau, nesu australas, aš nejau
čiu kažkokio ryšio. O kai iš Lietuvos žmo
nės išvažiuoja ir sako ne, kad gal grįš, bet, 
kad tikrai negrįš... Kaip taip galima kon
krečiai pasakyti? Aš noriu suprasti, kodėl 
jie taip sako. Trečia priežastis - kartais man 
lietuvybė trukdo. Kai aš noriu kažkam gy
venime apsispręsti vis ta lietuvybė išlenda, 
nusprendžia už mane. Aš norėčiau spręsti 
pagal savo asmenybę. Aš noriu, kad lie
tuvybė man nusibostų ir aš galėčiau pradėti 
gyventi kaip normalus žmogus. Ir jei man 
tinka kaip normaliam žmogui gyventi Lie
tuvoje - dar geriau.

Manai, kad šiuolaikiniame globaliame 
pasaulyje yra svarbu išlaikyti savo tautiš
kumą? Kodėl tie naujai į Londoną atvykę 
lietuviai turėtų išlaikyti tą lietuvybę?

Nes vis tiek lietuviai turi savo charak
terį. Irto negali atsisakyti, to nepakeisi. Tai 
atėjo iš šeimos, iš draugų, iš tavo vidaus. 
Galbūt tai tik mano fantazija, bet aš matau 
savo charakterį daugiau lietuvišką. Bet jei 
kas nors paprašytų paaiškinti kas tas 
lietuviškas charakteris, negalėčiau, nes nesu 
ekspertas. Aš tik matau tai, ką noriu maty
ti. Matau, kad lietuviai moka linksmintis. 
Jiems nebūtinai reikia daug, kad būtų 
linksma. Gal tai atėjo iš tų laikų, kai buvo 
sunku ir jie laikydavosi bent kažko mažo.

Dėl ko labiausiai bijai? Vis tiek yra kažkas 
dėl ko nerimauji apsigyvendamas Lietuvoje?

Turbūt daugiausia nerimauju dėl to. kad 
aš nesuprasiu sistemos, kaip čia viskas vei
kia. Įsivaizduoju, kad aš galėčiau apeiti 
visur, mokėti visą kainą, o kiti man sakytų, 
kad būtų galėję perdraugą padalyti pigiau; 
kad mane apgaus, nes esu užsienietis. Bai
su, kad nesusigaudysiu. Sako, kad algos čia 
nedidelės, bet vis tiek žmonės kažkaip 
pragyvena. Kas čia tokio yra, kadjievisine 
taip ir kenčia, ne taip blogai ir gyvena? Kas 
čia vyksta? Kaip man tai perprasti?... □ 

dagoginiais, estetiniais ar finansiniais prin
cipais tokia veikla yra pateisinama, at
kreipkime dėmesį į kopijavimo rezultatą - 
pagarsėjusio menininko paveikslo kopiją. 
Kadangi pati buvau studentė, tai nebuvo 
baisu prieiti užkalbinti ir pasižiūrėti į ko
pijas. Dažnai tokios kopijos buvo netiks
lios formų ir spalvų atžvilgiu. Net ir ge
resnėse kopijose jautėsi kažkoks lėkštu
mas, neapčiuopiama dvasinė anemija. 
Klausiau savęs, ar gal tik iš kokio snobizmo 
man taip pasirodydavo? Nežinau, betgi pa
stebėjau tą patį fenomeną lygindama ori
ginalą su kopija knygoje. Beje, kalbėdami 
apie kopijas, būtina išskirti atspaudus ir 
skulptūras. Pirmieji daromi iš grafikų ori
ginalių klišių (iškiliaspaudės ir kt. formų 
iliustracijai spausdinti) ir originalių gip
sinių modelių, jei tai liejybinė skulptūra. 
Skulptūros iš kietų medžiagų yra atlie
kamos drožybine, kalybine, o iš molio - 
lipdybine technika.

Tad kūryba yra originalus galvojimas, 
perduotas kokioje nors meno formoje. 
Originalumas reikalauja iš menininko sa
vistovumo, pasitikėjimo savo vidiniu bal
su-vizija ir estetikos pojūčiais. Įkvėpimas 
gali kilti iš jo asmenybės ar iš jį supančios 
tikrovinės aplinkos. Galiausiai, meno kū
rinys reikalauja aukščiau paminėtų dė
menų atrankos, suderinimo arperkompa- 
navimo. Tad dailininkai - kūrėjai mato 
realybę kitaip. Kūrėjai dažnai yra peržen
gę masės estetinę skalę. Jie yra, sakyčiau, 
kaip seismografai, kurie užfiksuoja dau
gybę naujų kasdienybės ir meno krypčių 
impulsus ir savitai juos perduoda publi
kai. Jų kūriniai yra originalios minties ir 
užfiksuotų impulsų išimtinis vaisius.

Bibliografija: Art Trough The Ages, 
Horst de la Croix & Richard G. Tansey, 
Harcourt Brace Jovanovich, Sydney, 1986.

Dailės Žodynas, Vilniaus Dailės akade
mijos leidykla, Vilnius. 1999.__________
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Sportas
Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas Osakoje

• Osakoje (Japonijoje) vykstančiame 
11-ajame pasaulio lengvosios atletikos 
čempionate antradienį, rugpjūčio 28 d., vy
rų disko metimo finalo varžybose trečio
jo pasaulio čempiono titulo iš eilės siekęs 
Virgilijus Alekna geriausiu - trečiuoju - 
bandymu diską nusviedė 65.24 m ir tarp 
12 atletų užėmė ketvirtąją vietą. Didžia
usias viltis Lietuvos lengvosios atletikos 
sirgaliams kėlęs atletas nutraukė net 37 iš 
eilės laimėtų varžybų seriją.

Pirmąjį savo pasaulio čempionato 
aukso medalj iškovojo Estijos disko me
tikas Gcrd Kanter, taip pat trečiuoju mė
ginimu diską nusviedęs 68.94 m. Sidabro 
medalis atiteko vokiečiui Robert Harting 
(66.68 m), bronzos - Olandijos atletui 
Rutger Smith (66.42 m).

• Daugiakovininkė Austrą Skujytė 
Osakoje kovojo kęsdama kojos skausmą. 
Įtarimus, kad sportininkė septynkovės var
žybose dalyvavo traumuota ir todėl pritrii- 
ko jėgų laimėti medalį, patvirtino Lietuvos 
lengvosios atletikos federacijos (LLAF) 
gen. sekretorius Eugenijus Burokas.

“Iš tiesų Austrą kamavo Achilo saus
gyslės skausmas, jis paūmėjo prieš pat 
varžybas. Gali būti, kad įtakos turėjo tre
niruočių krūviai, kitokia nei Lietuvoje ja
ponų stadionų danga. Kojos maudulys 
ypač trukdė bėgimų bei šuolių į aukštį 
rungtyse”, - sakė H. Burokas.

Atėnų olimpiados vicečempionei Aus
trai Skujytei nepavyko Osakoje užkopti ant 
prizininkių pakylos-ji surinko 6380 taškų 
ir liko šešta.

“Austres pasirodymą specialistai ver
tina gerai. Ji pagerino asmeninį ieties 
metimo rekordą, pasiekė du geriausius šio

Kiyzių kalnas: tradicijų ir naujovių 
sankirtos

Vytenis Rimkus

Kryžių kalnas per pusantro šimto eg
zistavimo metų tapo visos I aetuvos ženk
lu, atveriančiu Lietuvą visam pasauliui. Jis 
išgyveno tylios, nuošalios meditacijos, 
prievartinės žūties, pasipriešinimo ir 
triumfo laikotarpius. Visa tai jau praeitis, 
suklosčiusi mitus ir legendas, taip pat ir 
daugelio žmonių matytus, menamus įvy
kius, realią, apčiuopiamą kalno dvasią ir 
buvimą. Atrodo, žinoma, daug, bet dar daug 
kas ir nežinoma. Čia, Kryžių kalne, dar 
daug paslapčių, dar daug faktų turi būti 
atskleista, o visuma laukia interpretacijų:

Kryžių kalnas tebeturi daug problemų. 
Jos yra keleriopos: pirma - tai išorinis 
Kryžių kalno egzistavimas, jo materialinė 
būtis, antra - vidinė, dvasinė Kryžių kalno 
raida, trečia - Kryžių kalno auros plėtotė 
pasaulyje.

Kryžiai ant Jurgaičių (Domantų) pilia
kalnio pirmą kartą paminėti 1850 m. XIX 
- XX amžių sandūroje Kryžių kalnas jau 
plačiai žinomas kaip šventa vieta. Jį lanko 
pavieniai žmonės ir grupės, vyksta orga
nizuotos ir stichinės pamaldos. Būtina 
pabrėžti, kad kryžiai ir ženklai (stulpai, 
koplytėlės, paveikslai, statulėlės, rožančiai 
ir kt.) buvo ir tebėra votyviniai, t.y., dėko
jama ar prašoma ko nors (sveikatos, grį
žimo iš tremties, blaivystės, laimingų ve
dybų), memorialiniai atmintiniai (susiję 
su žuvusiais, dingusiais, tremtiniais, nu
teistaisiais), skirti istoriniams įvykiams, 
jubiliejams ir kt.

Tarybinės okupacijos metais Kryžių 
kalno istorija ir likimas buvo dramatiški. 
Jis tapo nepageidaujama, draudžiama
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Disko metikas Virgilijus Alekna.

Daugiakovininkė Austrą Skujytė.

sezono rezultatus Lietuvoje - rutulio 
stūmimo bei šuolių į tolį. Sportininkės 
parengtumas leidžia neabejoti, kad kitąmet 
mūsų septynkovininkė bus viena realiausių 
pretendenčių į olimpinį medalj”, - teigė 
LLAF generalinis sekretorius. □ 

vieta, paženklinta “tamsumu”, “fanatiz
mu”, o kryžių vis gausėjo. Jų įrašus vie
tinė administracija laikė priešiškais, an
titarybiniais. Svarbų vaidmenį suvaidino 
tai, kad daug gyventojų iš apylinkių 1941 - 
1952 metais buvo ištremta į Sibirą, ištuš
tėjo ištisi kaimai.

Nuo 1956 m. žmonės pradėjo grįžti iš 
tremties ir lagerių, žuvusiųjų bei grįžimo 
atminimui pradė jo itin gausiai statyti nau
jus kryžius su atitinkamais įrašais. Atsira
do savotiškas tautos gyvenimo metraštis. 
Kryžių kalno mastai ir turinys pasidarė 
atvirai priešiški tarybinei ideologijai. Bu
vo mėginama panaikinti nuo paminklų 
nepageidaujamus įrašus, bet vietoj paša
lintųjų atsirasdavo vis daugiau naujų.

1961 m. pavasarį valdžia nutarė susi
doroti su Kryžių kalnu. Pasitelkus karei
vius, griežčiausiai saugant, visi paminklai 
su buldozeriais buvo nugriauti: mediniai 
kryžiai sudeginti, metaliniai nuvežti į 
metalo laužo sandėlius, akmeniniai ir 
betoniniai- užkasti. Mėginta teoriškai pa
grįsti šiuos veiksmus: kalbėta ir rašyta, 
kad piliakalniui sugrąžintas istorinis ir 
landšaftinis statusas, kad bū tina kovoti su 
“atgyvenomis”, su “dvasios spekuliantais”, 
“neteisėtais uždarbiautojais” ir t.t. Kryžių 
kalnas buvo įtrauktas į “karingojo ateiz
mo” sistemos arsenalą. Juo naudotasi 
šaipantis ir paneigiant “stebuklingas ga
lias” ir t.t. Deja, šis propagandinis vajus 
davė atvirkštinius rezultatus.

Keletą metų kalnas buvo saugomas, kad 
niekas nemėgintų statyti kryžių, tačiau iš 
to nieko neišėjo: naktimis atsirasdavo vis 
naujų, iš pradžių - mažų, vėliau - ir didelių. 
Keletą kartų paminklai buvo vėl “nušluoti”. 
.Įsisiūbavo toks “kryžių karas”. “Buldoze- 
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Trečiadienį, rugpjūčio 
29 d., vakare aukščiausi 
Lietuvos vadovai Vilniuje 
atidengė šalia „Siemens are
nos“ pastatytą pirmąją 
skulptūrą Lietuvos krepši
niui. Kr epšinio kamuolį lai
kančią ranką simbolizuo
janti kompozicija buvo ati
dengta prieš paskutiniąsias 
Lietuvos vyrų krepšinio 
rinktinės kontrolines rung
tynes, prieš išvykstant j Eu
ropos krepšinio čempionatą 
Ispanijoje.

Skulptūros atidengimo

Vilniuje - skulptūra krepšiniui

Nuotraukoje -1 Jeluvos vyri) krepšinio rinktinė ir treneriai 
prie paminklo krepšiniui.

renginyje dalyvavo LR Prezidentas Valdas 
Adamkus ir Premjeras Gediminas Kirki
las, buvęs Prezidentas Algirdas Mykolas 
Brazauskas bei Lietuvos krepšinio federa
cijos prezidentas Vladas Garastas.

Prezidentas V. Adamkus savo kalboje 
palinkėjo jaunajai kariai eiti keliu tų vyrų, 
kurių pavardės iškaltos skulptūroje ir ku
riais didžiavomės bei didžiuosimės.

Ministras pirmininkas G. Kirkilas ren
ginyje dėkojo skulptūros autoriui bei tei
gė, kad neįsivaizduoja geresnės išraiškos 
tautos pasididžiavimui - krepšiniui.

Skulptūros, kurios autorius Tadas Gu
tauskas, kompoziciją sudaro ant penkių

Lietuviai tiki savo krepšinio komanda
Lietuvos gyventojai tiki Lietuvos vyrų 

krepšinio rinktinės pajėgumu rugsėjo 3 d. 
prasidėsiančiame Europos čempionate 
Ispanijoje. Bendrovės “FONITEL” atliktos 
didmiesčių gyventojų apklausos respon
dentų yra įsitikinę, kad nacionalinė krep
šinio rinktinė senojo žemyno pirmenybė
se čempionate užims prizinę vietą, ga
rantuosiančią 1 .ietuvai kelialapi į Beidžin- 

Nuotraukoje - Kryžių kalnas dabar.

rinis ateizmas” truko apie dešimt metų. 
Mėginta ir užtvindyti teritoriją. Kryžių 
kalną paversti sunkiai pasiekiama sala. 
Bet visos šios pastangos žlugo, ir nuo 1985 
melų nusistovėjo sąlygiška taika.

Kryžių kalno istoriją galima jau ir 
periodizuoti. Atrodo, kad jam netinka 
įprastinis skirstymas į laikotarpius pagal 
visuomenines formacijas, pagal valdžias, 
pagal okupacijų ir nepriklausomybių lai
kotarpius. Bene geriausiai jo egzistavimą 
rodytų šios etapinės ribos: griovimų pra
džia ir popiežiaus apsilankymas.

Pirmasis etapas - tai būtų savaiminė 
Kryžių kalno raida be pastebimų valdžios 
ir Bažnyčios bei kitų instancijų invazijų; 
ta raida - lėtoka, uždara, lokalinio pobū
džio. Antrasis etapas - griovimų, drau
dimų, atstatymų, kovos (“kryžių karo”), 
Įvairiausių diskusijų, gerinimų, projektavi

kolonų iškeltas nerūdijančio plieno vei
drodinis rutulys. Įspūdingų matmenų - 6 
metrų aukščio ir 30 tonų svorio - figūrai 
granitas atgabentas iš Kinijos.

LKF prezidentas V. Garastas pažymėjo, 
jog tokia skulptūra krepšiniui yra pirmoji 
ne tik Lietuvoje, tačiau irvisoje Europoje.

Skulptūroje krepšiniui buvo iškaltos 
37-ių krepšinio aikštelėse pasižymėjusių 
asmenų sąrašas - 24 krepšininkai, 8 krep
šininkės ir 5 treneriai. Kas ketverius me
tus skulptūroje bus iškalamos naujos krep
šininkų pavardės ir Lietuvos krepšinio 
istorijai reikšmingi įvykiai, todėl savp 
vertėsji nepraras ir ateityje. (Pagal DELFI')

go olimpines žaidynes. Be to, 11 % respon
dentų tiki, kad Lietuva taps Europos 
čempione. 29.6% apklaustųjų sako, kad 
Lietuva pralaimės ketvirtfinalyje ir kovos 
dėl 5-8 vietų. Kaip rašo “Veidas”, svarbiau
siais Lietuvos rinktinės varžovais kovoje 
dėl aukso 38% apklaustųjų laiko turnyro 
šeimininkę Ispanijos rinktinę. Antroje 
vietoje-Graikija (18.4%) □ 

mų. dinamiško plėtojimosi laikotarpis. 
Trečiasis etapas - pasirengimas Popie
žiaus vizitui, jo apsilankymas, ir visa tai; 
kas vyko ir tebevyksta po to.

Kiekvienas iš tų etapų turi ir turės sa
vo istoriją. Jų suma ir bus Kryžių kalno 
istorija. Kol kas tos istorijos yra išorinio 
stebėjimo aprašymai ir emocijų išraiška 
(tai, beje, irgi labai svarbu). Trūksta doku
mentuotų publikacijų. Kur nors archy
vuose (gal gi nesunaikinti) yra anų metų 
valdžios organų (LKP CK, LTSR Aukščiau
siosios Tarybos prezidiumo ir kt.) posė
džių protokolai, nutarimai, jų vykdymo 
eigos ataskaitos, raportai. Stinga ir žmo
nių atsiliepimų. Žinoma, kad daugelį me
tų čia buvo saugomas įvažiavimas, regis
truojami automobilų numeriai, žmonės 
sulaukdavo visokių nemalonumų.

Tęsinys kitame MP nr.
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THE VICTORIAN HONOUR ROLL OF WOMEN -
Nominations for 2008 now open

In menturiam
The Victorian Honour Roll of Women 

recognises and celebrates the achievements 
ofwomen from all walks of life. It honours 
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 community is invited to 
nominate women and the Minister for 

t Lietuvos Baleto Bičiuliai
Friends of Lithuanian Ballet

Maloniai kviečia visus sydnėjiškius ir svečius iš toliau, pasižiūrėti filmą apie 
Lietuvos nacionalinės operos ir baleto teatro 2007 m. naujai pastatytą baletą 

‘Miegančioji gražuolė“

Šoka Miki Ilamanaka-Paiilauskicnė, Nerijus Juška, Eglė Špokaitė 
su pilnu Lietuvos baleto ir orkestro sąstatu. 

Muzika - Piotr Čaikovsky.
Choreografija - Marius Pet ipa, statytoja - Liudmila Kovaliova.

2 veiksmų 4 scenų “Miegančioji gražuolė” bus rodoma Sydnėjaus Lietuvių 
Klube “Dainava”, Bankstowne, ‘Function Room’ (įėjimas su auka). 

Sekmadienį, rugsėjo 23 dieną, 1.30 - 4.00 vai p.p.
Visų gausiailaukiame!

Keturios dienos “Kernavės bajoryneje”

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 ofWomen.

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.women.vic.gov.au
Hard copy versions can be forwarded 

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

September 2007 at 5p.m.

A f A Vincas Stanevičius
1925.01.01 - 2007.08.15

Šių metų rugpjūčio 24 dieną, po pa
maldų St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe, 
artimieji ir draugai atsisveikino su Vincu 
Stanevičiumi, kuris lietuvių bendruome
nėje buvo žinomas kaip talentingas dai
lininkas. Velionis palaidotas Rookwoodo 
kapinių lietuvių sekcijoje. Po maldų ka
puose, kun. John Alt kaip visada surado 
šiltų, užjaučiančių žodžių visiems lie
tuviams, nes yra gerai susipažinęs su mū
sų gyvenimu ir skaudžia praeitimi. Ačiū 
jam. Laidotuvėmis rūpinosi kaimynai - 
Onutė ir Algis Kapočiai. Visi susirinku
sieji į laidotuves buvo pavaišinti gedulin
gais pietumis Sydnėjaus Lietuvių Klube 
“Dainava”. Prisimindami Velionį, daugelis 
aukojo Lietuvos jaunimui, atvykstančiam į 
Pasaulio Jaunimo suvažiavimą kitais 
metais.

Vincas Stanevičius gimė 1925 m. sau
sio 1 dieną Kaune. Be jo, šeimoje augo 
brolis ir keturios seserys.

1945 m. Vincui teko nutraukti moks
lus ir bėgti iš Lietuvos. Antrą kartą grįž
tanti Raudonoji armija su nekaltų žmonių 
naikinimo mašina nieko daugiau neža
dėjo kaip terorą. Lietuvos inteligentijai te

Liūdna žinia
“M.P.” Redakcija gavo žinią, kad šių 

metų rugpjūčio 24 dieną Vacaville, Kana
doje mirė buvęs Australijos lietuvis Re
gimantas Pažemėnas.

Regimantas Pažemėnas gimė 1928 m. 
vasario 3 dieną Panemunėje, Lietuvoje. 
Šeimoje augo dar du broliai - Kęstutis ir 
Vytautas. Regimantas lankė mokyklą Šan
čiuose. 1944 metų vasarą pasitraukė j Va
karus. Pradžioje gyveno Schwaebisch 
Gmuend ir Geislingen Vokietijoje, o nuo 
1945 metų -Nuertingcnc. Toliau mokėsi 
Lietuvių gimnazijoje, grojo akordeonu.

1948 m. Atvyko į Australiją. Gyveno 
Bonegillos stovykloje. Du metus dirbo 
padavėju kolegijoje. Pats lankė ir baigė 
Meno mokyklą.

1948 m. vedė Liliją Liniauskaitę, su 
kuria susilaukė trijų dukterų - Ramunės, 

buvo vienas kelias - bėgti į Vakarus, gel
bėti save ir vaikus. Kartu su tūkstančiais 
bėgančių nuo teroro ir mirties lietuvių 
bėgo ir studentas Vincas.

1946 metais gyvendamas pabėgėlių 
stovykloje Vokietijoje. Vincas įstoja i Me
no mokyklą (Ecole des Arts et Metiers) 
Freiburg im Breisgau, kad pagilintų savo 
žinias.

1949 metais prasidėjus emigracijai, 
Vincas nutraukia mokslus ir atvyksta į 
Australiją. Privalomą dvejų metų darbo 
sutartį atlieka Victorian Harbour Trust. 
Po to ilgus metus - iki išėjimo į pensiją 
1990 metais - Vinca dirba dažytoju de
koratoriumi.

Išėjęs į pensiją Vincas neleidžia rūdyti 
savo talentui ir vienatvei. Piešia natūra
lius vaizdus ir gamtos grožį. Perka įvairias 
gėles ir jas piešia. Taip pat piešia ir port
retus. Savo darbus išstato parodose.

Tačiau staiga, per anksti, ligoninėje 
nutrūksta jo gyvybės siūlas.

Tau. mielas Vincai, toli nuo Nemuno 
pakrančių lai šlama draugiškos Australi
jos eukaliptai. Ilsėkis ramybėje jų pa
vėsyje. Akras

Lelijos ir Audros.
Regimantas priklausė Australijos Lie

tuvių Bendruomenei, buvo vienoje Valdy
boje. 1958 m. atvyko j Baltimore, JAV. Dir
bo kaip madų dizaineris. Priklausė Lietu
vių Bendruomenei, skautų organizacijai.

1963 m. persikėlė j Los Angeles, kur 
taip pat dirbo kaip madų dizaineris. Pri
klausė tautinių šokių grupei, skautams, 
buvo 1 ,B narys.

1965 m vėl persikėlė į Burlingame, kur 
taip pat dirbo kaip madų dizaineris - mene
džeris. Priklausė Lietuvių Bendruomenei, 
buvo jos pirmininku, grojo tautinių šokių 
grupei “Vakarų Vaikai”.

1996 m. jau kaip pensininkas persikėlė 
į Vacaville, kur gyveno iki mirties.

Laisvalaikiu mėgo groti akordeonu, 
medžioti ir žuvauti. “M.P.” inf.

Atkelta iš 5 psl.
emigracija bei su ja susijusios problemos: 
kaip naujiesiems imigrantams prisitaikyti 
prie radikaliai pasikeitusių gyvenimo są
lygų, kaip Įtraukti juos i lietuvių bendruo
menių gyvenimą, lietuvių požiūris j emig
rantus, mišrios šeimos ir jų palikuonys ir 
t.t. (Prelegentai: PLB atstovas Lietuvoje 
Gabrielius Žemkalnis, dr. Arūnas Teišers- 
kis, Norvegijos LB KV pirmininkė Daina 
Bogdanienė irki.).

Buvo diskutuota ir dėlTMID Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenei pateiktos “Ilga
laikės valstybės santykių su užsienyje gy
venančiais lietuviais 2008 - 2020 m. stra- 
tegijos”projekto. PLB Valdybos pirminin
kės Reginos Narušienės pateiktos pasta
bos ir kritika TMID atžvilgiu daugumos 
pritarimo nesulaukė.

Kiti nagrinėti klausimai: lietuviškos 
spaudos užsienyje reikalai; apygardų, ku
riose galėtų balsuoti užsienio lietuviai, 
skaičiaus padidinimas; finansų reikalai; 
socialiniai reikalai; užsienio lietuvių vaid
muo Lietuvos tūkstantmečio paminėjime; 
užsienio lietuvių bendruomenių vėliavos ir 
daugelis kitų.

Dešimtuoju posėdžiu ir PLB Valdybos 
pirmininkės Reginos Narušienės baigia
muoju žodžiu baigtas suvažiavimo darbas.

Aišku, ne tik posėdžiavome. Pirmosios 
dienos vakare -susipažinimo vakaronė su 
bajoriškomis vaišėmis ir armonikos mu

zika. Sekantį vakarą po vakarienės - eks
kursija po Kernavės apylinkes, vadovaujant 
archeologijos habil. dr. Algirdui Girinin
kui. Uždarymo vakaronė - su dar puikes
nėmis vaišėmis ir jau gausesniu muzikantų 
būriu. Ir paskutinį, ketvirtadienio rytą - šv. 
Mišios, kurias atnašavo prelatas Edmundas 
Putrimas. Deja, mūsų, įstengusių tą rytą at
sikelti truputį anksčiau, buvo tiek nedaug..

Belieka paminėti suvažiavimo daly
viams eksponuotus Lietuvos ypatingaja
me archyve saugomus unikalius Žemai
tijos apygardos partizanų dokumentus- 
jų spaudą, atsišaukimus, vadovybės įsaky
mus, įvairius raštus, fotografijas.

Siekiant išsaugoti šią Lietuvos doku
mentinio paveldo dalį, buvo sumanytas 
bendras Pasaulio Lietuvių Bendruomenės, 
Lietuvos ypatingojo archyvo ir Lietuvos 
archyviĮ departamento projektas „Lietuvos 
partizanų ir antisovietinio pasipriešinimo 
dokumentų kaupimas ir informacijos apie 
juos rinkimas”, remiamas Lietuvių Fondo. 
Šio projekto tikslas - rinkti ir kaupti in
formaciją apie Lietuvos partizanų doku
mentus, juos restauruoti, padaryti mikro
filmus ir surinktos informacijos pagrindu 
sukurti Lietuvos partizanų dokumentų 
kompiuterinę duomenų bazę, prieinamą 
visuomenei.

Ar projekto sumanytojams pavyks 
šiuos užmojus įgyvendinti, priklausys ir nuo 
kiekvieno iš mūsų. □

Australijos 
Lietuvių 
Fondui 
aukojo:

a.a. Mortos Kemešienės atmi
nimui:
$10- A&J Sunkai ($1205)

A t3 A Liudvikai Didžienei
Iškeliavus amžinybėn, reiškiame gilią užuojautą sūnui Martynui, buvusiam 

Fondo pirmininkui bei Valdybos nariui ir visai jo šeimai, dukrai Jievai Arienci- 
Mclbournc Lietuvių Bibliotekos vedėjai ir jos šeimai, artimiesiams ir draugams.

Kartu liūdime. ALF Valdyba

a.a. Audronės Kovalskienės 
atminimui:
$10- A. ir J. Šimkai ($1215)

B. Prašmutaitė ($3075)
a.a. Andriaus Baltrūno atmi
nimui:
$10- A. ir J. Šimkai ($1225)

B. Prašmutaitė ($3085)
Valdybos vardu dėkoju už aukas.

Audrius Balbata
ALF iždininkas

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. 
'litrini klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tol.: (03) 9578 4319.
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Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija, Ine.
praneša, kad 2007 metų

Metinis susirinkimas
įvyks sekmadienį, rugsėjo 16 dienų, 2 vai. p.p., 

Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava”, Bankslownc.
Maloniai kviečiame 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), Anielius Markevičius “Žaliaakė gyvatė” 
(DVD), Rimantas Marčėnas “Išdrąskytų lizdų gandrai” (DVD), Donatas Banionis 
“Memuarai” (DVD), Vincas Mykolaitis Putinas “Sukilėliai” (DVD).

Sydnėjaus Lietuvių Bibliotekos inf.

Advokatų D. Morkūnienės ir
R. Brazausko kontora

Konsultuoja ir teikia teisines paslaugas turto paveldėjimo ir tarptautinio 
įvaikinimo klausimais. Prašome kreiptis:

Advokatų I). Morkūnienės ir R. Brazausko kontora, 
Kaštonų g-vė Nr. 3, LT- 01107 Vilnius, Lithuania. 
Tel: 370 - 5 - 261 3833; Fax.: 370 - 5 - 212 7796. 
e-mail: advokatai@taide.lt http:/ www.estates.lt

I would like to invite you to my

Saturday 15th & Sunday 16th 
September 2007 from 9 am 

Come and sit in the garden under the
oak tree and sip champagne with 
pirozhki. Bring your friends.

Sale prices will start at $50. 
Sydney Harbour, Bondi Beach, gum
trees and musicians, abstracts etc.

Lecka Gruzdeff,
45 Hillcrest Ave., Greenacre. Ph.: 9796 8573. Mob.: 041 031 6916.

E-mail: lcckaartist@optusnet.com.au

DAIHA VA
LITHUANIAN CLUB

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

rvww.lithuanianclub.org.au

Klubas veikia kiekvieną dieną nuo 11 vai. ryto.

“Dainavoje” kiekvienų dienų žaidžiamas KEIXIO 
Fridays - $50 Weekly Prize

Meat Raffles Every Friday Evening.
Tickets on sale from 6.30 p.m. Raffle at 7.30 p.m.

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

“Pick the Joker” Every Friday at 8 p.m.

Informuojame narius, kad
šių metų spalio 14 dieną, sekmadienį, įvyks

Metinis Lietuvių Klubo “Dainava” 
narių susirinkimas.
Platesnė informacija narius pasieks paštu.

Primename, kad jau laikas susimokėti Lietuvių Klubo 
“Dainava” metinį nario mokestį, kuris 2007-2008 metams yra $5. Visiems 
nariams bus išduodamos vardinės magnetinės kortelės su nuotrauka.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ PASTOGĖS" 
PRENUMERATĄ? 

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

Apie nusikaltimus 
praneškite sava kalba. 
Skambinkite vertėjui 13 14 50, 
kuris sujungs su CRIME 
STOPPERS 
1800 333 000

TALKA - SYDNEY
16-20 Meredith St., Bankstown (naujame Sydnėjaus Lietuvių Klube) 
Darbo valandos: sekmadieniais, nuo 12 vai. ryto iki 14.30 vai. po pietų.

Elė Kains, Ph: (02) 9782 0082.
P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.

Į M0SU PASTOGĖ remia Crime Stoppers

“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.

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

Jurisdiction:...... New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras Sliteris, Honorary Consul-General
40 B Fiddehs Wharf Road ' Tbl.: (02) 9498 2S71
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: www.users.bigpond.com/mpastoge

Redaktorė Dalia Doniela
Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Kęstutis Protas, Vytenis Šliogeris 

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos 

ir leidėjų nuomone
Prenumerata metams $65.

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

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

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