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Sydnėjaus lietuviai sveikina Lietuvos istoriją
Mieli tautiečiai!

Liepos 6-ųjų minime ypatingų progą - mūsų tautos valstybingumo šventę - 
karališkąją datą Lietuvos istorijoje.

Per amžius buvome didinga ir stipri tauta. Iškelta galva atlaikėme ne vieną 
išbandymų, todėl šiandien galime didžiuotis ir džiaugtis savo ir savo valstybės laisve 
ir nepriklausomybe.

Šiemet minime Lietuvos vardo paminėjimo Tūkstantmetį. Tūkstantmetė mūsų 
šalies istorija-tai šaltinis, iš kurio semiamės išminties ir jėgų išlikti vieningiems 
ne tik džiaugsmingomis, bet ir skaudžiomis valstybei akimirkomis. Tik būdami 
vieningi ir susitelkę galime tikėtis, kad mūsų ainiai paminės dar ne vienų tokį 
garbingų jubiliejų.

Jūs. pasaulio kraštuose gyvenantys lietuviai, esate neatsiejama mūsų tautos ir 
valstybės dalis. Kiekvieno Jūsų patirtis svarbi ir reikalinga Lietuvai.

Džiaugiamės vis didėjančiu pasaulio lietuvių noni telktis, stengiantis išsaugoti 
savo šaknis ir tradicijas, domėtis kultūra, puoselėti kalbų, stiprinti ryšius su savo 
tėvų ir protėvių gimtuoju kraštu ir visiems kartu veikti Lietuvos labui.

Nuoširdžiai sveikindamas Mindaugo karūnavimo dienos proga norėčiau 
palinkėti, kad didžiuotumėtės savo valstybe, kurių tiek šimtmečių kūrė ir gynė 
mūsų tėvai ir seneliai, dėl kurios daugelis paaukojo gyvybe.

Švęskime Mindaugo karūnavimo dieną ir džiaukimės galėdami kartu kurti 
geresnę Lietuvą!

Vygaudas Ušackas. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras

Šiais metais sukanka lygiai Tūkstantis meti) nuo tos tolimos 1009—ųjq pavasario die
nos, kurių aprašydamas Kvcdlinburgo analuose kitos šalies metraštininkas parašė 
Lietuvos vardų Lituae. Dar daug turėjo praeiti metų ir šimtmečių, kol patys ėmėme jj 
rašyti ir teberašome taip, kaip per amžius tariame - LIETUVA. Sveikiname Lietuvų 
įspūdingo Jubiliejaus proga ir sakome: “Klcstėk per amžius, brangKI'ėvynę, Lietuvai”. 
Nuotraukoje - Sydnėjaus lietuvių atstovai sveikina Lietuva Tūkstantmečio paminėjimo 
proga. Lietuvos Nacionalinės Televizijos ir TV3 užsakymu nufilmuotas sveikinimo 
kiipas jau išsiųstas j Lietuvų. Jį rodys du kanalai LT irTV3.

Lietuvos Įvykių apžvalga

Prezidentas Barack Obama sveikina

Šventėje bus 
daug 

garbingų 
svečių

Kaip skelbia 
Prezidentūra, lie
pos 6-ųjų laukia
ma itin garbingų 
svečių. Be Švedi
jos karališkosios

poros, j Lietuvų planuoja atvykti Danijos 
karalienė Margrethe II, Norvegijos karalius 
Harald V. Iškilmėse taip pat planuoja 
dalyvauti Islandijos Prezidentas Olafur 
Ragnar Grimsson, 1 .atvijos vadovas Val
dis Zatlers, Lenkijos Prezidentas l.ech 
Kaczynski, Ukrainos Prezidentas Viktor 
Juščcnko, Suomijos vadovė Tarja Halonen.

Aštuntų valandų vakaro Prezidentūros 
ritmų vidiniame kieme prasidės oficialus 
priėmimas, j kurį pakviesta apie 2.500 
asmenų. Sudalyti svečių sąrašų - bendras 
visų Prezidentūros grupių darbas. Galiau
siai kvietimus peržiūri Prezidentas. Jau 
atskleista, kad priėmime tikrai dalyvaus 
Švedijos karalius Carl Gustaf XVI su 
karaliene Silvia. Tačiau negalės dalyvauti 
išrinktoji Prezidentė Dalia Grybauskaitė, 
nes jai tenka dalyvauti iškilminguose pie
tuose Taikomosios dailės muziejuje ir 
pasirodyti Vingio parke Dainų šventėje.

Paskutiniai šauktiniai
Privalomųjų pradinę karo tarnybų bai

gia paskutinei kariai. Pasak krašto ap
saugos ministrės Rasos Juknevičienės, visgi 
dar reikųt^ujaukti Konstitucinio Teismo 
išaiškinimo, ar teisėtai buvo sustabdytas 

šaukimas į privalomųjų pradinę karo 
tarnybų, ir tada nustatyti aiškių karo 
prievolės įgyvendinimo doktrinų.

“Esu giliai įsitikinusi, kad kariuomenė 
turi turėti rezervų. O kaip jį rengti- sava
noriškai ar privalomai - tai politikų ir ka
riškių diskusijos reikalas”. - sakė ministrė 
ir pastebėjo, kad karo prievolė neišnyko. 
Nuo praėjusiųjų metų rugsėjo 15 d. buvo 
sustabdytas šaukimas j privalomųjų pra
dinę karo tarnybą. Tačiau nebuvo nustaty
ta, kaip 1 Jetuvos piliečiai vykdys Lietuvos 
Konstitucijos straipsnį, teigiantį, kad vals
tybės gynimas nuo užsienio ginkluoto už
puolimo - kiekvieno 1 Jetuvos Respublikos 
piliečio teisė ir pareiga. Įstatymo nustatyta 
tvarka Lietuvos piliečiai privalo atlikti karo 
ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą.

Šiuo metu Lietuvoje išlieka karo prie
volininkų - vyru nuo 16 iki 45 metų ap
skaita. Registre įtraukta beveik 700,000 
karo prievolininkų. Pernai į profesinę karo 
tarnybą buvo priimta 1010 karių, o j priva
lomą pradinę karo tarnybą pašaukta 1184.

“Sodrai” suteikta 715 mln. litų 
paskola

Valstybinio socialinio draudimo fon
dui „Sodrai“ (prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos) suteikta 715 mln. litų 
paskola iki 2016 m. gruodžio 20 d. Paskola 
suteikiama iš valstybės vardu pasiskolintų 
lėšų. Už paskolą reikės mokėti 7.94% pa
lūkanas. “Sodra” pagal surenkamas pa
jamas šiuo metu atsilieka 490 mln. litų, 
primena ELTA. Planuojamas “Sodros” 
deficitas iki metų pabaigos yra apie 1.5 
mlrd. litų. Nukelta j 2 psL

JAV Prezidentas Barack Obama pasvei
kino Prezidentą Valdą Adamkų ir visus 
Lietuvos žmones Tūkstantmečio proga. 
“Šie metai yra ypatingi Jūsų tautai. Jūs 
švenčiate Lietuvos vardo paminėjimo 
rašytiniuose šaltiniuose tūkstantmetį, o 
Vilnius tapo 2009 metų Europos kultū
ros sostine. Abu šie įvykiai atspindi ne tik 
I Jetuvos ilgų ir turtingų istoriją, bet ir ne
paprastus Jūsų šalies pokyčius nuo tada, kai 
prieš 20 metų atkūrėte Nepriklausomybę”,

Tūkstantmečio albumas
Dvejus metus trunkantis didžiausios 

lietuviškos knygos - Tūkstantmečio 
albumo kūrimas savo kulminaciją pa
sieks I Jetuvos tūkstantmečio Dainį) šven
tės metu-liepos 1-6 dienomis.

Pasak rengėjų, albumas “LT 1000” taps 
didžiausia visų laikų lietuviška knyga, 
išleista Tūkstantmečio sukakčiai pažymė
ti. Tai bus rekordinio dydžio vienetinis 
spalvotas Lietuvos žmonių portretinių 
nuotraukų albumas, kuris savo apimtimi 
nurungs iki šiol išleistas visas didžiausias 
lietuviškas knygas, o nuo visuomenės ak
tyvumo priklausys, kokio storio jis bus.

Nuo 2007-ųjų šalies gyventojai, taip 
pat lietuviai, išsibarstę po kitas valstybes, 
kuria unikalių dovaną sau, savo vaikams ir 
visam pasauliui - rekordinio dydžio vie
netinį spalvotą Lietuvos žmonių portreti
nių nuotraukų albumą. Jo iniciatoriai ti
ki, jog šis portretų albumas - tai gyvoji 
Lietuvos atmintis, įkūnyta nuotraukose.

17-metis Andrius Belkus - golfo nugalėtojas
Golfas j Pasaulio lietuvių sporto žai

dynių programą įtraukiamas antrą kartą. 
Šiose golfo varžybose užsiregistravo 95 
dalyviai, tarp kurių buvo 23 užsienio 
lietuviai iš Australijos, JAV, Kanados, 
Prancūzijos, Suomijos. Švedijos.

Absoliučiu nugalėtoju bendrojoje ir 
jaunimo kategorijose tapo Andrius Bel
kus iš Australijos (Sydney) - 78 smūgiai 
pirmų dienų ir 69 smūgiai antrą dieną. Jam 

- sveikinimo laiške rašo JAV Prezidentas.
Barack Obama pabrėžia, kad JAV 

didžiuojasi tuo, kad Lietuva yra viena iš 
artimiausių draugų ir labai patikima 
partnerė. “Mes tikimės ir toliau šią part
nerystę tęsti plėtojant taiką, demokratiją ir 
pagarbą žmogaus teisėms visame pasauly
je. Sveikinu Lietuvos laimėjimus ir nuo
širdžiai linkiu sėkmės Jums ir Lietuvai 
minint šią ypač svarbi;) istorinę datą”, - ra
šo JAV Prezidentas. □

Jis prisideda kuriant tautos bendrumo 
jausmą ir leidžia kiekvienam lietuviui pa
prastai ir kartu įdomia forma prisijungti 
prie bendros Tūkstantmečio šventės.

Projektas “LT 1000” startavo 2007 m. 
gegužę - tuo metu kelionėse po Lietuvą 
“LT 1000” komandos nariai pradėjo skelb
ti žinią apie artėjančią didingą sukaktį ir 
tapo vieni pirmųjų Tūkstantmečio šauklių. 
Per dvejus metus “LT 1000” komanda 
aplankė beveik visą šalį, viešėjo užsienio 
lietuvių bendruomenėse. Pasak rengėjų, 
projekte “LT 1000” jau įsiamžino kas 150- 
asis tautietis, tarp jų-įvairūs garsūs šalies 
žmonės. Projektas “LT 1000” vykdomas iš 
paramos lėšų.

Kiekvienas nusifotografavęs dalyvis 
paremia projektą 5 litų įnašu ir gauna 
Tūkstantmečio simbolį - apyrankę “LT 
1000”. Iki 2008 metų pabaigos Tūkstant
mečio albumui jau įsiamžino daugiau kaip 
20,000 žmonių. □ 

dar tik 17 metų, tačiau jis yra vienas iš aukš
čiausiai vertinamų golfo žaidėjų, kurie ka
da nors buvo atvykę į Lietuvą. A.Belkus 
69 smūgiais pasiekė „Sostinių golfo klu
bo” ir absoliutų Lietuvos golfo aikštynų 
vieno žaidimo varžybose rekordų.

Australijos atstovė Bimtė Knowles už
ėmė antrąją vietą bendrojoje kategorijoje ir 
trečiąją -senjorių kategorijoje. Kitus me
dalius išsidalijo Lietuvos golfo žaidėjai □
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Vytautas 
Patašius

♦ Mokslininkų 
apskaičiavimu. 
Negyvoji jūra vi
siškai išdžius iki 
2050 melų, jei jos 
vanduo nebus pa
pildytas dirbti
nomis priemo
nėmis. Birželio 
26 d. Pasaulinis 
bankas sutiko fi

nansuoti Izraelio ir Jordano sumanymą 180 
km. ilgio kanalu sujungti Negyvąją jūrą su 
Raudonąja jūra. Projekto darbų vykdymą 
drauge prižiūrės Izraelio, Jordano ir pa
lestiniečių vyriausybės.
♦ Birželio 28 d. D. Britanija atsiribojo 
nuo JAV pareiškimo, kad nebebus kovo
jama prieš opiumo aguonų auginimą Af
ganistane, nes tai neatneša rezultatų, o tik 
stumia afganų ūkininkus i Taliban sim- 
patikų eiles. Aguonų laukai bus ir toliau 
intensyviai naikinami. D. Britanijos kon
troliuojamoje Helmand provincijoje. Ko
va su aguonomis yra remiama Afganista
no vyriausybės.
♦ Hondūro Respu blika pergyvena krize. 
Jos konstitucija numato prezidentui tik 4 
metų kadenciją, be teisės kandidatuoti 
sekančiai kadencijai. Kairiųjų pažiūrų 
prezidentas Manuel Zelaya norėjo refe
rendumu apeiti šį draudimą, nežiūrint 
Kongreso, Aukščiausio Teismo ir kariuo
menės vadovybės pasipriešinimo.
Birželio 28 d. anksti ryte kariuomenė 
nuginklavo prezidento rūmų sargybą, 
suėmė prezidentą ir jį, dar pižamoje, iš
skraidino į Costa Rica valstybe. Tą pat 
dieną Kongresas balsavimu pašalino 
Manuel Zelaya iš prezidento pareigų, jo 
vietoje išsirinkdamas ir prisaikdindamas 
Kongreso pirmininką Roberto Micheletti. 
Beveik visos Amerikos valstybės, jų (arpe

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.

“Sodros” biudžeto skylei užlopyti val
džia matė dvi galimybes: skolintis pinigų 
arba mažinti socialines išmokas. Be to, šiuo 
metu svarstoma galimybė, kad atsigauti 
šlubuojančiai “Sodrai”padėtų motinystės 
(tėvystės) pašalpos maksimalios ribos 
sumažinimas.

Sumažės valdininkų
Premjeras Andrius Kubilius pareiškė, 

kad nuo metų pradžios iki 2010-ųjų sausio 
1-osios valdininkų skaičius bus sumažin
tas 4,660. “Nuo metų pradžios jau yra su
mažinta 814 valdininkų etatų, o pagal jau 
priimtą mūsų Vyriausybės nutarimą vyk
domosios valdžios sektoriuje valdininkų 
skaičius nuo spalio 1-os dienos sumažės 
dar daugiau nei 3,500 etatų”, - sakė jis.

Vyriausybės kanceliarijoje ir tiesiogiai 
Vyriausybei atskaitingose įstaigose dar
buotojų skaičius jau yra sumažintas 128 
pareigybėmis. Įsteigus Energetikos minis
teriją, kaip ir buvo planuota, papildomų 
etatų nereikės.

Vyriausybė taip pat ieškos sprendimo 
būdų, kaip sumažinti valdininkų skaičių 
institucijose, kurios yra nepavaldžios Vy
riausybei, ir jau parengė įstatymo projektus 
ir teiks Seimui nustatyti maksimalų skaičių 
šalies savivaldybėse dirbančių valdininkų. 
Atnaujins sovietmečio skulptūras

Vilniuje ant Žaliojo tilto jau nuo 1952 
metų stovi sovietinio tipo iš ketaus išlie
tos skirtingų autorių skulptūros “Žemės 
ūkis”, “Pramonė ir statyba”, “Taikos sar
gyboje” ir “Mokslo jaunimas”. Sąjūdžio 
metu šias tilto skulptūras, kaip socialisti
nio realizmo reliktą, buvo siūloma nu
griauti. Tačiau dalis visuomenės ir intelek
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Trumpai iš visur
JAV, reikalauja, kad Honduras grąžintų 
Manuel Zelaya į eitas pareigas.
♦ Birželio 30 d. JAV karinės pajėgos 1 ra
ke pasitraukė iš Bagdado ir visų kitų mies
tų į karines stovyklas už miestų ribų. Ira
kiečiai patys perėmė visų miestų apsaugą.
♦ Liepos 1 d. Pasaulio Sveikatos Or
ganizacijos pranešimu pasaulyje kiaulių 
gripu sirgo 77201 žmogus, nuo šios ligos 
mirė 332 žmonės. Australijoje registruoti 
4320 susirgimų, 9 mirtys.
♦ 1 .iepos 2 d. Šiaurės Korėja, nebodama 
Jungtinių Tautų draudimo, iššovė 4 balis
tines raketas į Japonų jūrą. Išbandytos 
trumpų distancijų raketos, skrendančios 
nuo 400 iki 500 km. Liepos 4 d. iššautos 
dar 7 balistinės raketos. Prieš šiuos ban
dymus protestavo daug valstybių, jų tarpe 
Australija.
♦ Nuo liepos 2 iki liepos 4 d. JT gene
ralinis sekretorius Ban Ki-moon lankėsi 
Burmoje, neatsiekęs jokių rezultatų iš po
kalbių su Burmos chuntos vadovu “vy
resniuoju generolu” Than Shwe. Jis neiš- 
gavo jokių pažadų pravesti demokratiš
kas reformas ar laisvus rinkimus sekan
čiais metais. Po ilgesnio svarstymo chun
ta atmetė ir Ban Ki-moon prašymą jam 
leisti pasimatyti su kalinama opozicijos 
lydere Suu Kyi.
♦ Kinijoje šeši “Šeimų planavimo” pa
reigūnai buvo nubausti už pagrobtų vaikų 
siuntimą į užsienį. Negavę kyšio, pareigūnai 
atimdavo vaikų perteklių iš šeimų ir ati
duodavo į našlaičių prieglaudas. Iš ten, 
suklastoję dokumentus, jie atiduodavo juos 
adoptavimui j užsienį, kaip tikrus našlai
čius, gautą premiją pasidalindami su 
prieglaudų administracija.
♦ Liepos 4 d. Washington mieste susirin
kę 33 - jų Amerikos Valstybių Organizacijos 
atstovai balsavimu pašalino Hondūrą iš šios 
organizacijos narių tarpo. □ 

tualų pasipriešino šiam sprendimui. Iš
kelti sovietmečiu pastatytas karių skulp
tūras siūlė ir nevyriausybinės organizaci
jos, kai Bronzinį karį iš Talino centro 
perkėlė estai, primena ELTA.

Tačiau dabar Žaliojo tilto skulptūros 
bus atnaujinamos, o jų tvarkymo darbus 
numatoma pradėti jau šį rudenį. Vilniaus 
miesto savivaldybė buvo informuota, kad 
skulptūroms, esančioms ant Žaliojo tilto, 
reikalingas remontas - ištrupėjusios suvi
rinimo siūlės, sutrūkinėjusios ir pačios 
skulptūros. Pasak specialistų, būtina imtis 
neatidėliotinų veiksmų.
Pasai - jau su pirštų atspaudais

Visi norintieji įsigyti arpasikėisti pasus 
tai galės padaryti greičiau ir patogiau. 
Miestų migracijos poskyriuose sukurta 
nauja įranga, o didžiausia naujovė ta. jog į 
pasus bus dedami žmogaus pirštų at
spaudai. Pagal Europos Tarybos reglamen
tą. asmens dokumentus su papildomais 
biometriniais duomenimis nuo birželio 29 
dienos pradeda išdavinėti visos Europos 
Sąjungos šalys. Lietuvoje papildomi bio
metriniai duomenys - pirštų atspaudai - 
yra į elektroninį lustą įterpiami siekiant 
papildomai apsaugoti asmens dokumentus 
nuo klastojimo ar pasinaudojimo svetimu 
asmens dokumentu.

Atėjusiam žmogui nereikės kaip anks
čiau pildyti įvairių formų, pristatyti nuo
traukos, lūkuriuoti ilgose eilėse. Specialioje 
kabinoje bus galima nusifotografuoti, 
pasirašyti bei bus nuskaitomi pirštų at
spaudai. Ši informacija bus įrašoma 
pasuose ir asmens tapatybės kortelėse.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS, I-GITIC ir “Bernardinai ’

Algirdas Šemeta - eurokomisaras
Buvęs finansų mi- ----- ---------------------- -------

nistras Algirdas Šemeta 
(žiūr. nuotr. dešinėje) X" 
tapo Europos Komisi- ,/ s. 
jos nariu, atsakingu už u SL
Europos Sąjungos fi- 
nansinj programavimą 
ir biudžetą. Šias parei
gas I .ietuvos deleguotas Z ' 
komisaras oficialiai pra- B|Hr
dėjo eiti nuo liepos 1 
dienos, kai Europos , 
Komisijos pirmininko 
Jose Manuel Barroso 
pasiūlymui skirti Algirdą Šemetą Komi- vans Švedijos 
sijos nariu pritarė ES Taryba. A. Šemeta džiai skirtuose renginiuose.

Garbingi apdovanojimai
Užsienio reikalų ministras Vygandas 

Ušackas už nuopelnus I .ietuvos diploma
tijai Užsienio reikalų ministerijos garbės 
ženklu “Lietuvos tūkstantmečio žvaigždė” 
apdovanojo Prezidentą Valdą Adamkų. 
Diplomatinės tarnybos vardu ministras pa
dėkojo Prezidentui V Adamkui už puikias 
diplomatijos pamokas ir lyderystę, išmintį 
ir kantrybę, viziją ir bendrą darbą Lietuvos 
labui. “Lietuvos diplomatinė tarnyba iš 
Jūsų sėmėsi vakarietiškos patirties, stul
binančios energijos ir optimizmo, toleran
cijos ir supratimo. Nesuklysiu pasakęs, kad 
tik Jūsų tikėjimo ir atsidavimo Lietuvai 
dėka mūsų diplomatinė tarnyba susido

Šaulių sąjunga švenčia savo 90-metį
(ELTA). Vyčio kryžiaus ordino vėlia

vos pakėlimu Kaune. Vytauto Didžiojo 
karo muziejaus sodelyje, šeštadienio 
vidurdienį, birželio mėn. 27 d. prasidėjo 
iškilmingas Lietuvos šaulių sąjungos 
įkūrimo 90-mečio minėjimas. Į šaulių 
organizacijos 90-ąjį gimtadienį susirinko 
daug garbių svečių: Seimo, Vyriausybės 
narių, kariuomenės vadovybės atstovų, 
išeivijos šaulių, jų kolegų iš Jungtinės 
Karalystės, Latvijos bei Estijos panašių 
organizacijų.

I .ietuvos šaulių sąjunga įkurta Kaune. 
Prie organizacijos kūrimo prisidėjo daug 
žymių to meto Lietuvos valstybės ir vi
suomenės veikėjų. iŠ kurių išsiskyrė Vla
das Putvinskis-Pūtvis ir Matas Šalčius. 
Būtent pastarojo iniciatyva 1919 metų 
birželio 27 dieną Kauno banko patalpose 
sušauktas valstybės įstaigų tarnautojų su
sirinkimas. kuris ir įkūrė Šaulių sąjungą.

Dabartinis Lietuvos šaulių sąjungos 
vadas Juozas Širvinskas minėjime prisi
minė sąjungos įkūrėją V. Putvinskį ir per

JAV Kongresas spaudžia Lietuvą
Tęsiant ankstyvesnį JAV Kongreso 

spaudimą. 25 JAV Kongreso nariai savo 
laiškuose ragina Lietuvą ir Lenkiją šiais 
metais priimti įstatymus dėl karo metais 
iš žydų atimto turto grąžinimo, praneša 
naujienų agentūra AFP. Demokratų par
tijos atstovas Atstovų Rūmuose Robert 
Wexler ir dar 24 kongresmenai LR min. 
pirmininkui Andriui Kubiliui bei I .enkijos 
premjerui Donald Tusk nusiųstuose laiš
kuose ragina imtis veiksmų nedelsiant.

Šiuo reikalu j Lietuvą atvyko ir Ame
rikos žydų komiteto tarptautinių reikalų 
direktorius Andrew Baker. Po susitikimo 
su Premjeru Andriumi Kubiliumi, A. Ba
ker žurnalistams sakė, kad Lietuvoje žy

Kalytė suprato...
Joniškietis Juozas Tamulis kalės bū

doje rado kačiukų šeimynėlę. Beeina! 
pažiūrėti, kelią pastojo jo augintinė ka
laitė. Tik tada J.’lhmulis suprato, kodėl 
pastarosiomis dienomis jo augintinė visą 
laiką buvo, jauke ir net nebandė lįsti j 
būdą. Prieš keletą metų dukra su žentu 

eurokomisaro poste 
pakeitė Dalią Grybaus
kaitę, gegužę laimėjusią 
Lietuvos Prezidento 
rinkimuose.

Naujasis eurokomi
saras Algirdas Šemeta 
jau išvyko j Stockhol- 
mą. Vizito metu ES 
biudžeto komisaras su
sitiks su Švedijos finan
sų ministerijos vadovais 
ir Europos Komisijos de
legacijos sudėtyje daly- 

pirmininkavimo ES pra-
□

rojo su daugybe atrodžiusių neįveikiamais 
sunkumų”, - sakė V. Ušackas.

Už lietuvybės puoselėjimą ir lietuvių 
bendruomenių užsienyje telkimą “Lietu
vos tūkstantmečio žvaigžde” buvo apdo
vanotas ir prelatas Edmundas Putrimas. 
Prelatą E. Putrimą rūpintis užsienio lie
tuvių sielovada 2003 m. delegavo Lietuvos 
Vyskupų Konferencija. Prelatas rūpinasi po 
visą pasaulį pasklidusioms lietuviams 
lietuviškų bažnyčių išsaugojimu. E. Put
rimas gimė 1959 m. Toronte. Kanadoje. 
1980 m. įstojo į Šv. Kazimiero kolegiją 
Romoje, o 1985 m. Romoje popiežiaus 
Jono Pauliaus II buvo įšventintas kunigu.

frazuodamas jo kažkada ištartus žodžius 
susirinkusiems Karo muziejaus sodelyje 
pasakė: “Šaulių sąjunga - taižmonės, kurie 
stojo ginti Lietuvos. Jos veiklos esmė ir 
prasmė - dorai, pasiaukojamai, be mate
rialaus atlygio dirbti valstybės labui. Nes 
pačiame šauliškumo pagrinde glūdi svei
kas asmens troškimas pačiam dalyvauti 
tautos laisvės gynime”.

Po iškilmių šeštadienį Kaune dar įvy
ko baigiamasis Šaulių sąjungos meno 
grupių koncertas greta Karo muziejaus 
esančioje Vienybės aikštėje. Vėliau įvyko 
labiausiai Šaulių sąjungai nusipelniusių 
jos narių bei kitų visuomenės atstovų 
apdovanojimai Kauno įgulos karininkų 
ramovėje.

Lietuvos šaulių sąjunga yra viena di
džiausių (jai priklauso daugiau nei 9,000 
narių) nevyriausybinių organizacijų Lie
tuvoje. Šauliu gali būti Lietuvos Respub
likos pilietis nuo 12 metų amžiaus, pasi
ryžęs gyventi remdamasis tautiškumo ir 
pilie! inio sąmoningumo vertybėmis. □ 

dams priklausančio turto grąžinimo klau
simas yra užsitęsęs ir kelia nusivylimą.

“Dabartinis LR Vyriausybės pasiūly
mas mūsų netenkina. (...) Kompensacijos 
suma yra per maža ir vėluojanti. Nebūtų 
per vėlu, jeigu įstatymas būtų pradėtas 
įgyvendinti rytoj, tačiau pinigus ketinama 
mokėti tik po trejų metų. (...) Kitose šalyse 
kompensacijos nebuvo mažesnės negu 
nekilnojamojo turto vertė”. - sakė A Baker.

Pasak A Kubiliaus. Vyriausybėje jau nu
matytas svarstyti tokio įstatymo projektas, 
pagal kurį per dešimt metų žydams būtų 
išmokėta kompensacija. Jis tikisi, kad įs
tatymas bus priimtas rudenį, o pinigai mo
kėti bus pradėti I Jetuvai atsigavus po krizės.

jam atvežė kalytę. Didelė gauruota augin
tinė greitai susidraugavo su šeimininko 
kate, būdoje kartu miegodavo, ką jau 
bekalbėti apie ėdimą iš vieno dubenėlio. 
Kai kalci atėjo laikas, kalytė jai užleido 
savo būdą ir net saugojo.

(“Šiaulių kraštas”)

2



Australijos lietuviai sportininkai Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse Lietuvoje
Antanas Laukaitis

Labas iš Vilniaus! Jau trečia diena kaip 
mūsų Australijos lietuviai sportininkai 
gyvena Lietuvoje. Kelionė į Lietuvi) buvo 
gera ir rami, lėktuve nebuvo jokių supi
mų. I .aukdami I long Konge ir I lelsinkyje 
visi buvome kartu, taigi laikas ten prabėgo 
greitai. Vilniaus oro uosle mūsų jau laukė 
sporto vadovai, draugai ir giminės, o 
Geelongo Volodkas sutiko jų gausi giminė 
su ąžuolo vainikais ir didžiuliu sveikini
mo plakatu. Pradžia buvo labai graži ir 
apsistojimui visi autobusu nuvažiavom i 
naują ir modernišką viešbuti. Ten visus 
paskirstė i kambarius. Kavinėje dar išgė
rėme lietuviško alaus ir nuėjome pailsėti, 
nes jaunimas jautė kelionės nuovargį.

Kitą dieną krepšininkai ir dalis kitų 
sportininkų iš pat ryto išvažiavo į Alytų, 
kur buvome pakviesti sužaisti pirmąsias 
krepšinio rungtynes. Mes (apie 60 spor
tininkų) pasipuošėme savo gražiomis 
uniformomis-marškinėliais ir prie miesto 
mero rūmų buvome sutikti kaimo orkes
tro. dainų ansamblio. Mūsų jauniesiems 
sportininkams tai labai patiko, nes gal 
pirmą kartą išgirdo ir pamatė lietuvius 
dainininkus ir muzikantus. Maršo garsų 
palydėti nuėjome į miesto rotušės salę. Čia 

PrasiveržimasKova po krepšiu.

Australijos lietuvių vyrai krepšininkai minutinės pertraukėlės melu.

Australijos lietuvių merginų krepšinio komanda. Visos nuotraukos Arturo Gimžausko.

atvyko miesto burmistras-meras ir visa 
Alytaus valdžia.

Po gražių sveikinimų ir kalbi) iš abie
jų pusių, įteikėme jiems australiškas at
minimo dovanėles ir tada visi krepšinin
kai buvo išvežioti i atskiras keturias sa
les, kuriose Įvyko draugiškos rungtynės.

Pirmasis krepšinio krikštas buvo sėk
mingas lik mūsų merginoms. Abi mūsų 
merginų komandos po gana sunkios, bet 
gražios kovos rungtynes laimėjo. Vyrų 
pirmoji komanda didesne pusę rungtynių 
žaidė apylygį žaidimą, tačiau pabaigoje 
jaunieji gimnazijų krepšininkai parodė 
geresnį žaidimą ir sėkmingiau mėtė į 
krepšį. Mūsų komandoje jautėsi nuovargis 
ir nesusižaidimas. Tačiau rungtynės buvo 
gražios ir įdomios. Antroji vyrų komanda 
taip pat pralaimėjo.

Po visų varžybų meras padarė pri- 
ėmimą-pietus, kur buvome gražiai pavai
šinti. Kiek pailsėję ir atsigaivinę sėdome į 
autobusą, ir mums parodė įdomiausias Aly
taus vietas. Vakare visi grįžome i Vilnių.

Dzūkai Alytuje mus priėmė tikrai la- 
baigražiaiirnuoširdžiai. Mes jiems išreiš
kėme didelę padėką, nes jie dar kiekvie
ną mūsų dalyvį apdovanojo geltona ska
rele su Alytaus vardu. Jos labai tiko prie 
mūsų žalių marškinėlių.

Sekančią dieną di
deliu autobusu ir ke
liomis privačiomis 
mašinomis anksti ryte 
visi išvykome į garsiuo
sius Trakus, ku r apžiū
rėjome įspūdingą se
novinę pilį, pasigėrė
jome gražiaisiais ežero 
vaizdais ir mūsų gero 
draugo, “Žalgirio” ir 
sporto vadovo Antano 
Šumsko, buvome pa
vaišinti karaimų tau
tiniu valgiu - kibinais. 
kurie labai patiko mū
sųjaunimui.

Padėkos ir sveikinimo žodį taria Antanas Laukaitis.

Iš Trakų autobusas patraukė j buvusią 
senovės garsiąją Lietuvos sostinę Kerna
vę, kurioje kadaise stovėjo didinga pilis, o 
dabar išlikę tik piliakalniai. Buvo labai 
įdomu čia pabūti.

Pabuvoję istorinėse vietovėse autobusu 
visi nuvažiavome j labai gražią kaimo 
sodybą, oro balionų centrą ir ypatingai 
gražią vasarvietę, lai tikri rojaus vaizdai 
žemėje. Labai gražūs lietuviški pastatai, 
puikus ežeras, ypatingai gera lietuviška 
pirtis ir nuostabiai vaišingi šeimininkai. 
Čia jau laukė karališkos vaišės: pradžioje 
įvairiausi šalti užkandžiai, vėliau - karšti 
kepsniai. Vaišes papildėme savais atsivež
tais gėrimais. O mūsų vandens mėgėjai tuoj 
pat atsirado lietuviškoje pirtyje, kurioje 
pirmą kartą lietuviškomis vantomis plakė
savo nugarėles. Jiems tai buvo staigmena. 
Čia pat esantis didžiulis gražus ežeras 
patraukė mūsų jaunimą, kuris parodė sa
vo plaukimo meną ir ežere jautėsi kaip ir 
Australijoje besimaudydamas.

O gi svarbiausias dienos įvykis buvo 
vakare sukurtas didžiulis Joninių laužas, 
nes ir mūsų grupėje buvo du Jonai. Apjuo
sę ratu šį Joninių laužą pasijutome lyg 
skautų stovykloje esantys. Svarbiausia, kad 
mūsų tarpe buvo gana daug skautų, ku
rie tuoj pravedė mūsų skautiškas dainas 
ir lietuviškieji garsai ilgai skambėjo šioje 
gražioje Lietuvos vietovėje. Nustebinome 
ir čia buvusius vietinius gyventojus, ir šei
mininką, kurie nesitikėjo, kad atvykę iš 
tolimo Kengūrų Krašto taip gražiai 
mokame lietuviškai dainuoti.

Vėlai vakare linksmi ir patenkinti grį
žome į savo viešbutį, o jau sekančią dieną 
anksti lyte didžioji mūsų grupė autobusu 
išvyko j net pasaulyje garsųjį Kryžių kal
ną. Ši kelionė irgi paliko gražų ir atmin
tiną įspūdį mūsų sportininkams.

Birželio 25 d., ketvirtadienį, mūsų 
grupės vadovai dalyvavo Sporto departa
mento buvusioje darbo grupės konferen
cijoje, kur buvo aptarti visi šventės rei
kalai, pristatytos visos 16-kos valstybių 
delegacijos ir visiems išdalintos akredita
cijos. Po šios oficialiosios dalies prieš 
Sporto departamento rūmus, susirinkus.

Mūsiškius visur lydėjo didžioji kengūra.

daugybei spaudos, televizijos ir radijo 
atstovams bei gausiai publikai, departa
mento gen. direktorius Algirdas Raslanas 
pasveikino visus dalyvius ir svečius, pa
linkėdamas visiems gražių Tūkstantmečio
šventės sportinių dienų.

Pasveikino ir gražiai pakalbėjo (prisi
mindamas ir Australiją) Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto prezidentas Artūras 
Poviliūnas. Visų svečių vardu sveikini
mo žodį tariau aš, pasveikindamas visų 
Australijos lietuvių vardu irsporlininkams 
palinkėdamas geros sportinės sėkmės.

Po oficialiosios dalies buvo iškeltos 
Lietuvos olimpinė ir švenčių vėliavos, iš 
kurių vieną iškėlė ir mūsų atstovas Stasys 
Šutas, visiems sugiedant Lietuvos himną. 
Po to šalia esančiame kiemelyje buvo 
pasodintas atminimo ąžuoliukas, kurį 
apkasė visi atstovai.

Tai buvo oficialus Šventės atidarymas, 
kuris buvo gražiai aprašytas spaudoje ir 
parodytas per televiziją. Gi šiandien, 
penktadienį, kartu su gen. direktoriumi 
buvome pakviesti j Lietuvos televiziją ir 
dalyvavome laidoje “Labas rytas", kurioje 
aš papasakojau apie mūsų australiškąjį 
sportinį darbą, atvažiavusius žaidėjus ir 
kilki). Tai buvo graži propagandinė laida 
apie visą šventę ir mus - australus. O 
šiandien po pietų vykstame į Prezidentū
rą, kur mus priims LR Prezidentas Valdas 
Adamkus. Bet apie lai kitą kartą. Tad dar 
kartą siunčiame sveikinimus iš Lietuvos, 
o kol kas visi mūsų sportininkai yra labai 
patenkinti visa šia išvyka. □
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Lietuva iš arti Pagerbti Vietinės Rinktinės kariai
- Lietuvos kultūros sostinėPlungė

2009-ųjų metų Lie
tuvos kultūros sostine 
tapusi Plungė savaitga
lį, birželio 19-21 dieno
mis, sukvietė į didelę 
šventę. Šiame Žemaitijos 
mieste vyko per 30 ren
ginių, kuriuose dalyvavo 
daugiau kaip 2,000 atli
kėjų. Lankytojų nemo
kamai laukė 6 galerijos, 
5 teatriniai projektai, 20 
muzikos, šokio meno ir 
kino projektų.

Žemaičių dailės mu
ziejuje buvo iškilmingai 
pradėtas parodų ciklas, skirtas kultūros 
mecenato kunigaikščio Mykolo Mikalo
jaus Oginskio 160 metų ir jo rūmų Plun
gėje 130 metų jubiliejams paminėti bei 
Lietuvos ir Lenkijos istorinių parkų ir so
dų paveldui įprasminti.

Vėliau Plungės Senamiesčio aikštėje 
buvo atidengtas meninis simbolis - suo
lelis “Jie savo talentu garsina Plungę”. 
Renginyje dalyvavo miesto jaunieji me
nininkai ir žinomi menininkai, kilę iš Plun
gės: kompozitorius ir atlikėjas Andrius 
Kulikauskas, saksofonininkai Petras 
Vyšniauskas ir Dainius Praspaliauskis, 
dainininkai Giedrė Kaukaitė, Aistė Smil
gevičiūtė, Česlovas Gabalis, dirigentai 
Stasys ir Juozas Domarkai ir kt. Vakare - 
žymių plungiškių jungtinis koncertas 
“Ačiū Tau, Plunge!”.

Šeštadienį plungiškius ir miesto sve
čius Babrungo slėnyje pasitiko 11-asis 
tarptautinis pučiamųjų instrumentų or
kestrų ir istorinių šokių grupių festivalis, 
kuriame dalyvavo beveik 700 atlikėjų. Visi 
festivalio dalyviai šoko garsųjį Mykolo 
Kleopo Oginskio polonezą “Atsisveikini
mas su Tėvyne”. Į Viešosios bibliotekos

Sprogo milijoninis skaudulys
Lietuvos spaudoje ir kitur jau seniai 

nenurimsta skundai ir priekaištai dėl to, 
kaip buvo ir tebėra leidžiami didžiuliai, 
tiesiog milijoniniai pinigai šventiniams 
projektams. Dabar šis skaudulys sprogo. 
Valstybės kontrolė perduoda Generali
nei prokuratūrai “Vilnius-Europos kul
tūros sostinės 2009” apskaitos tvarkymą. 
Valstybės kontrolierės Rasos Budbcrgy- 
tės teigimu, „tikriausiai ir jaučio odoje ne
sutilptų visi pažeidimai, kuriuos valsty
bės auditoriai nustatė tikrindami, kaip 
Kultūros ministerija ir jai pavaldžios įs
taigos 2008 m. naudojo valstybės lėšas”.

Pernai Kultūros ministerija ir 36 jai 
pavaldžios įstaigos vykdė 7 programas. 
kuriiĮ įgyvendinimui panaudota beveik 
285 mln. Lt valstybės biudžeto asignavi
mų. Pasak valstybės kontrolierės, didelė 
dalis faktinių išlaidų nepagrista doku
mentais arba bandoma pagrįsti netin
kamais dokumentais. Valstybės kontrolie
rė priėmė sprendimą, kuriame įpareigojo 
asmenis, padariusius teisės aktų pažei
dimus, traukti tarnybos ar drausminėn at
sakomybėn. Ypačdaugpažeidimų nusta
tyta įgyvendinant programą “Vilnius - Eu
ropos kultūros sostinė 2009” (VEKS), ku
rią administruoja pati VEKS kaip viešoji 
įstaiga. Valstybiniai auditoriai negalėjo 
patvirtinti didelės dalies išlaidi), kurias 
padarė ši įstaiga.

Kai kurie faktai. Projekto viešinimui 
užsienio valstybėse VEKS atvirojo kon
kurso būdu parinko vienintelę konkurse 
dalyvavusią Lietuvos bendrovę PI AR ir 
sudarė su ja sutartį už beveik 1,9 mln. Lt. 
Auditorių nuomone, kelia abejonių, ar lė
šos buvo išleistos efektyviai, nes ministe-
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Mikalojaus Oginskio rūmai Plungėje.

kiemeli kvietė fotoalėja “1000 Lietuvos 
akimirkų”, o miesto centre vyko teatrali
zuotas pučiamųjų orkestrų, Plungės įmo
nių ir organizacijų darbuotojų paradas.

Kadangi Plungės miestas kildinamas iš 
XIII-XIV amžiuje minimos Gandingos 
gyvenvietės, sekmadienį vyko specialus 
istorijos apžvalgos ir riterių kovų rengi
nys ant Gandingos piliakalnio.

Žiūrovų pritraukė ir Babrungo slėnyje 
veikiantis jaunimo muzikinis “blusų" tur
gus, j kurį buvo sukviesti jaunieji Plungės 
ir visos Lietuvos muzikantai. Sekmadienį 
miestiečiai ir svečiai buvo kviečiami ir į 
įspūdingą ugnies misteriją Plungės parke, 
profesionalių ir mėgėjiškų teatrų vaidi
nimus Oginskio rūmų kieme bei kitus 
rcnginius.Visomis šventės dienomis veikė 
tautodailės, amalų ir prekybos mugė, bu
vo rengiami liaudies muzikantų koncer
tai, jaunimo meniniai projektai, istorinių 
nuotraukų instaliacija, veikė profesiona
lių dailininkų grupės “3+” bei verslo pa
rodos, vyko literatūriniai skaitymai.

2009-ųjų Lietuvos kultūros sostine 
tapusi Plungė pernai konkurse dėlšio titulo 
nurungė 16 Lietuvos miestų ir miestelių.

rija atskirai sumokėjo už dešimt niekuo 
viena nuo kitos nesiskiriančių kampani
jų, dokumentuose nėra informacijos, ko
kiuose žiniasklaidos leidiniuose bus vie
šinamas renginys, kokių, kur ir kiek straips
nių. reportažų, interviu bus inicijuota ir 1.1. 
Be to, UAB “PIAR” nepateikė faktines 
išlaidas pateisinančių dokumentų už 
85.000 Lt.

Kultūros ministerija su VEKS sudarė 
sutartį dėl Įvaizdį kuriančių ir renginius 
pristatančių leidinių leidybos už 749,000 
Lt. Daugiau kaip pusė šios sumos pa
naudota neracionaliai, nes leidiniuose 
pateikta nebeaktuali informacija apie 
renginius, kuriuos buvo atsisakyta rengti.

Europos kultūros sostinės programai 
pristatyti internete Kultūros ministerija 
skyrė 494,000 Lt. Už dalį šių lėšų yra 
sukurtos 6 interneto svetainės. Auditorių 
nuomone. Kultūros ministerija neįverti
no jų poreikio ir tuo neužtikrino, kad biu
džeto lėšos būtų naudojamos ekonomiškai.

Auditoriai negavo visų atsakymų Į 
klausimus apie renginį “Vilnius-Europos 
kultūros sostinė 2009 atidarymas”, kurio 
metu Naujųjų metų naktį Vilniuje vyko 
šviesos ir muzikos koncertas. Kultūros 
ministerija jam skyrė beveik 2 mln. Lt, bet 
šio projekto vykdytojai nepateikė arba 
pateikė netinkamus išlaidas patvirtinan
čius dokumentus už daugiau kaip 1,8 mln. 
Lt. - tačiau ministerija tas išlaidas apmokėjo.

Be to, valstybiniai auditoriai nustatė, 
kad Kultūros ministerija kai kuriuos pro
jektus finansuoja po kelis kartus iš skirtin
gų programų. Tokį dvigubą finansavimą 
gavo renginiai “Gaida/ISCM Pasaulio 
muzikos dienos”, “Šiaurės ir Baltijos ša- 
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Birželio 29 d.buvo iškilmingai pami
nėtos Lietuvos Vietinės Rinktinės karių 
savanorių sušaudymo Aukštuosiuose Pa
neriuose 65-osios metinės. Kaip sakė kraš
to apsaugos ministrė R. Juknevičienė, 
sovietmečiu istorijos dalį apie Lietuvos 
Vielinės Rinktinės karių savanorių veiklą 
buvo bandoma ištrinti, vėliau ilgą laiką jų 
amžinojo poilsio vietą žymėjo tik kuklus 
paminklėlis, prie kurio rinkdavosi išlikę 
ginklo draugai sušaudymo sukakčių ir 
Vėlinių proga.

Prieš penkerius metus čia buvo pasta
tytas paminklas: dviejose ant postamento 
trikampių suremtuose plokštėse-du smai
galiais suremti durklai, po jais kryžius. Tai 
kovos ir ištikimybės ligi mirties simboliai. 
Postamento granite iškaltos čia sušaudy
tųjų irpalaidotųjų pavardės.

Savo kalboje krašto apsaugos ministrė 
pažymėjo, kaip yra svarbu, kad krašto 
istorija grįžtų į kiekvieno lietuvio širdį. 
“Čia susirinkusiems istorijos dėstyti ne
reikia, bet jaunesnei karlaiyra labai svarbu 
žinoti, kad tuomet, 1944 metais, kuomet 
vokiečiai traukėsi ir artėjo frontas prie 
Lietuvos, lietuviams kilo viltis atkurti sa
vo valstybę, jos nepriklausomybę, ir to 
ėmėsi generolas Povilas Plechavičius". - 
kreipdamasi į susirinkusiuosius, kurių di
džiąją dalį sudarė garbaus amžiaus as
menys. vilkintys karių uniformomis, sakė 
R. Juknevičienė.

Ministrė priminė, jog 1944 metais gen. 
P Plechavičius po ilgų derybų su vokie
čių karine vadovybe gavo leidimą kurti 
Lietuvos vietinę rinktinę kovai su plėši
kaujančiais sovietų partizanais. Tų pačių 
metų vasario 16-ąją P Plechavičius kreipėsi 
per radiją į tautiečius su ugninga kalba 
kviesdamas savanorius į rinktinę.

“Atsiliepė labai daug jaunų žmonių, 
pavargusių nuo okupacijų ir suvokusių, 
ką reiškia neturėti savo valstybės”, - kal
bėjo R. Juknevičienė. 1944 m. vasario 21 - 
kovo 1 d. vykusios mobilizacijos metu už
siregistravo 19,500 vyrų. Pasak ministrės, 
generolas išvardijo vietinės rinktinės pa
grindinius principus: pavyzdingas pareigų 
atlikimas, kūrybingumas, karinė geležinė 
drausmė ir nuosaikumas.

“Pagal parašytą susitarimą Lietuvos 
vietinės rinktinės karininkų ir kareivių 
uniformos turėjo būti su Lietuvos em
blemomis, rinktinės rinkimo zona - Lie
tuvos teritorija. Vietinės rinktinės kovinė 
veikla buvo trumpalaikė, nes jau 1944 m.

Specialūs pašto ženklai
(ELTA). Šeštadienį, birželio 

26 buvo išleistas naujas pašto 
ženklas “Lietuvos tūkstant
mečio dainų šventė - Amžių 
sutartinė” (žifir. nuotr. dešinėje). 
Pašto ženklo autorius - daili
ninkas Henrikas Ratkevičius. 
Taip pat bus išleistas pirmos 
dienos vokas ir suvenyrinis la
pas. Specialus ženklas pamini 2009m. liepos l-6dicnomis Vilniuje rengiamą Lietu
vos tūkstantmečio dainų šventę “Amžių sutartinė”, kai žiūrovus džiugins liaudies dainų 
ir šokių ansambliai, mėgėjų teatrai, chorai, pučiamųjų instrumentų orkestrai, folkloro 
grupės. Liepos 6-ąją Vilniaus V ingio parke vyks Dainų šventės uždarymo koncertas.

Lietuvos paštas specialiu pašto ženklų bloku paminės ir Lietuvos vardo Tūkstant
metį. Ženklų bloką sudaro 6 ženklai, kiekvienas 3 litų vertės, kuriuose atsispindi kuri 
nors su jubiliejumi susieta tema. Blokas paštuose pasirodys liepos 4 d.

vaidybinio pilnametražio kino filmo 
“Broliai, įveikę Europą” kūrėjai.

Kultūros ministerija, vykdydama 
projektą “Bibliotekos pažangai”, nesilaikė 
sutartyje su Lietuvos nacionalinės Marty
no Mažvydo bibliotekos bei Bill ir Melin
da Gates fondu numatytų sąlygų dėl 
projekto finansavimo. Įgyvendindama šį 
projektą ministerija 2008 m. skyrė dau
giau kaip 6 mln. Lt, tai yra didesnę asig

kovo 4 ąją vokiečiai pareikalavo duoti vy
rų pagalbiniams darbams į Vokietiją. 
Pasiūlė priesaikos tekstą įtvirtinantį 
paklusnumą fiureriui ir jo paskirtiems 
vadams. Lietuvos Vielinės Rinktinės va
dovybė su reikalavimais nesutiko, bata
lionai davė priesaiką Lietuvai neminėda
mi fiurerio vardo, tačiau gegužės 15 d. 
Vietinės Rinktinės vadas P. Plechavičius 
ir štabo viršininkas pik. Oskaras Urbonas 
buvo areštuoti”, - istorijos detales dėstė 
ministrė. Ji priminė, kad pamatę vokiečių 
klasių dar prieš areštą Rinktinės vado
vybė įsakė Marijampolės karo mokyklos 
kariūnams ir kariams slapčiomis išsiskirs
tyti. Vis dėlto keturis batalionus vokiečiai 
nuginklavo ir, siekdami pagąsdinti nepa
klusniuosius. palaužti karių valią, kas de
šimtą asmenį išvedė iš rikiuotės ir sušau
dė prie Vilniaus. Aukštųjų Panerių pušyne.

“Pasak to meto liudininkų, “plechavi- 
čiukų” šaudymas buvo rengiamas kaip 
įbauginimo priemonė jaunuoliams, at
sisakiusiems tarnauti Wchrmachtui. Jie 
buvo palaidoti bendrame kape. Vietinės 
rinktinės savanorių tikslai buvo kilnūs, o 
ryžtas tvirtas, tačiau priešas buvo tvirtas ir 
nuožmus. 86 jauni vyrai neteko savo 
gyvybės dėl ištikimybės Lietuvai”, - sakė 
R. Juknevičienė.

Lietuvos genocido ir rezistencijų tyri
mų centro generalinė direktorė Teresė 
Birutė Burauskaitė pažymėjo, jog mūsų 
karių pastangos įkurti formuotę net ir 
okupacijos sąlygomis, kuri rodytų tautos 
norą priešintis, parodė, kad Lietuvos 
kariuomenė nėra sutriuškinta ir bet ko
kiomis sąlygomis siekiama kovoti už 
nepriklausomybę.

Europarlamcntaroprof. Vytauto Lands
bergio vardu susirinkusiesiems padėkojo 
jo patarėjas Andrius Tučkus. “Mūsų lais
vės troškimą bandė sušaudyti vokiški, 
sovietiniai okupantai, bet nepavyko, mes 
atkūrė me savo valstybę ir dabar bandome 
tuos idealus išsaugoti. Tikiu, kad mums 
pavyks ir tie idealai liks gyvi mūsų vaikų ir 
anūkų širdyse”, - sakė A. Tučkus.

Renginyje atsiminimais dalinosi ir 
Lietuvos Vielinės rinktinės karių sąjungos 
pirmininko pavaduotojas. Vyčio Kryžiaus 
ordino kavalierius Kazimieras Giedraitis. 
“Mes iškentėjome gulagus ir priesaikos 
nesulaužėme, dabar atkūrus nepriklau
somybę, atstatėme kelis paminklus. Kol 
galėsime, kol gyvi būsime, savo indelį įdė
sime j Lietuvos busimąją ateitį”,-sakė jis.

's DAINŲ ŠVJNlt fc
Į, Amžių ję
"A sutartinė jTA.

■

navimų dalį nei Gates fondas pagal sutar
tyje nurodytus įsipareigojimus. 'Hio pat 
metu beveik 11 mln. Lt iš Fondo gautų 
lėšų panaudota ne projektui vykdyti, o 
palūkanoms gauli.Taip pat ilgas klaidų ir 
pažeidimų sąrašas sudarytas Kultūros 
ministerijai pavaldžiose biudžetinėse 
įstaigose: Lietuvos valstybiniame simfoni
niame orkestre, Lietuvos nišų ir Kauno dra
mos teatruose. (Pagal Lietuvos spaudą)

4



Gabrielius Žemkalnis Lietuvą palieka 
skaudama širdimi

Gabrielius ir Danutė Žemkalniai.

Lina Pečeliūnienė, 
„Valstiečių laikraštis“

Už nuopelnus atkuriant 
Lietuvos nepriklausomybę 
ir lietuvių išeivijos telkimą 
“Lietuvos tūkstantmečio 
žvaigžde” šiemet apdovano
tas PLB atstovas Lietuvoje 
Gabrielius Žemkalnis ren
giasi išvažiuoti-grįš j Aus
traliją, kur gyveno ilgus 
emigracijos metus.

* * *
Nedaug pokario emig

rantų sugrįžta į Lietuvą.,Jūs 
sugrįžote, dešimtmetį čia 
gyvenote, bet vėl išvažiuoja
te. Nebeprigijote Lietuvoje?

Gyvenau Lietuvoje dvy-
lika metų, ne dešimt. Viskas patinka, abu 
su žmona Danute išvažiuojame skauda
momis širdimis. Atvykau 1997-aisiais 3 
mėnesiams. Maniau, kad per 3 mėnesius 
sutvarkysiu Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės (PLB) reikalus, ir galbūt Lietuvą. 
Toks jau užsieniečių įprotis - tvarkyti 
Lietuvą. Po 3 mėnesių pamačiau, kad rei
kia pasilikti iki kadencijos pabaigos - 
dar dvejus metus. Paskui dar trejus metus - 
dar vieną kadenciją.

Visada reikia žinoti, kada išeiti. Mums 
jau laikas važiuoti savo senatvę užbaigti 
Australijoje - pasirūpinti šeima ir savo 
saulėlydžiu. Prigijome Lietuvoje. Todėl ir 
sunku išvažiuoti, kad prigijome.

Tik įsikūrę Lietuvoje abu su žmona jau 
1998-aisiais vykote į Sibirą susitikti su 
ten tebegyvenančiais lietuviais tremti
niais. Šiuos susitikimus šiltai aprašote 
šiemet išleistoje knygoje „Suluošintų 
likimų pėdsakais“. Vakarų pasaulio 
žmogui iškart patekti į tremties vietas 
tikriausiai buvo šokas? Ką patyrėte ta
da? Paskui važiavote pas tremtinius ir 
antrą, ir trečią kartą...

Ir ketvirtą. Negaliu pasakyti, kad buvo 
šokas. Teoriškai buvome susipažinę su 
tr emties istorija, žinojome, kas ir kaip vyko. 
Šokas buvo, kai susitikome tremtinius, 
kurie beviltiškai pasilikę tremtyje. Mes 
minime Gedulo ir Vilties dieną. Bet yra 
daug žmonių, kurie vilties nebeturi. 
Nebeturi vilties sugrįžti į Lietuvą.

Gal Lietuva ir Vakarų emigrantai ne
pakankamai padėjo, kad jie sugrįžtų?

Čia ne vien pagalbos klausimas. Tie, 
kuriuos sutikome, nebeturi kur grįžti. Čia 
ir yra didžioji tragedija. Jie nebeturi Lie
tuvoje artimųjų, buvusių namų, turto.

Lietuvos Vyriausybė skyrė pagalbą - 
buvo vykdoma tremtinių grįžimo progra
ma. Pagal turimus finansus, ji sėkminga. 
Dalis tremtinių sugrįžo. Kitų vaikai ten 
dirba, anūkai mokosi. Ne vienas sakė: 
laukiu pensijos, negaliu visko mesti. Bet 
buvo tokių, kurie viską metė ir sugrįžo. 
Nesvarbu, kaip.

Džiugu, kad jie sugrįžta per savo vai
kaičius, kurie atvyksta mokytis į Vilnių. 
Mokosi „Lietuvių namų“ vidurinėje mo
kykloje. Ją baigia, paskui studijuoja, 
pasilieka Lietuvoje. O paskui juos atseka ir 
jų tėvai. Mano akimis tai pati reikšmin
giausia sugrįžimo programa.

Kaip kilo idėja įkurti „Lietuvių 
namus“?

„Lietuvių namai“ buvo įkurti iškart po 
Kovo 11-osios. Man rodos, kad tai buvo 
mano brolio, Vytauto Landsbergio, suma
nymas. Žinau, kad atidarant šią mokyklą 
dalyvavo tuometinis švietimo ministras 
Darius Kuolys. Jis tiesiog lentoje užrašė: 
„Lietuvių namai“. Ir prigijo tas pavadi
nimas.

Mokykla veikia labai sėkmingai. Prieš 
porą metų reitinguose taip šimtų Lietu
vos mokyklų ji buvo ketvirtoje vietoje.

Vaikai į ją atvažiuoja iš Sibiro. Rugsėjį 
nemoka nė žodžio, o per Kūčias jau kal
ba lietuviškai. Mokytojai sako, kad trun
ka trejus metus, kol pradeda mąstyti ir 
sapnuoti lietuviškai. Labai įdomu pasi
žiūrėti į jų pavardes. Labai daug nelie
tuviškų. Tai rodo, kad lietuviškumo dvasią 
išlaikė ir įdiegė motina lietuvė. Ne taip 
paprasta vaiką išsiųsti už kelių tūkstan
čių kilometrų. Bet jie grąžina vaikus 
Lietuvai.

Kokias dar sąlygas tremtiniams 
sugrįžti sudaro valstybė?

Apmoka kelionę, atvykusioms duoda 
laikinų būstą. Sudaro sąlygas keisti pro
fesinę kvalifikaciją ir mokytis lietuvių 
kalbos. Lengviau gali įsigyti butą. Buvo 
priekaištų, kad vienas kitas gavęs butą jį 
pardavė ir išvažiavo atgal. Aš atkertu: 
mes, Lietuva, esame jiems skolingi. Grą
žiname jiems skolą, o ką jie su ja daro - jų 
reikalas. Mums dėl to piktintis nėra ko.

Būdamas PLB atstovas Lietuvoje ypač 
stengėtės suartinti pokario emigrantus 
ir Sibiro tremtinius, sakydamas, kad ši 
organizacija turi vienyti visus, gyvenan
čius už Lietuvos ribų. Ar pasisekė? Juk 
gyvenimo patirtis ir poreikiai labai skir
tingi. Ar susikūrė tos lietuvių bendrijos 
buvusios Sovietų Sąjungos teritorijoje?

Taip, šios bendrijos veikia. Tai PLB 
dalis. Liepos mėnesį rinksis PLB Seimas, 
jų delegatai, žinoma, taip pat dalyvaus. 
Šie Seimai vyksta kas treji metai.

Negalima sakyti, kad visi integravosi. 
Teisingai sakote, skirtingi išgyvenimai, 
skirtingi poreikiai, skirtingas požiūris į 
daug ką. Turime lietuvių bendruomenių 
visame pasaulyje: ir buvusioje Sovietų 
Sąjungoje, ir JAV, ir Kanadoje, ir Europo
je, ir Pietų Amerikoje. Visi skirtingi, turi 
savo specifiką. Lietuviškumo išlaikymas 
per švietimą, per kultūrą - bendras visų 
siekis. Bet ir švietimo poreikiai skirtingi. 
PLB yra skirtingų žmonių junginys, bet 
pažeminimo - tu kitoks, prastesnis - nėra.

Ir tremtinius, ir pokario emigrantus 
vienija meilė tėvynei. Ar pritapo naujųjų 
išeivių banga?

Iš dalies pritapo. Ir anksčiau būdavo 
tokių žmonių: persikėliau į kitą kraštą, 
palikau Lietuvą, užmiršau ir daugiau ne
begrįšiu. Aišku, yra tokių. Bet kartais svetur 
patriotiškumo jausmas dar sustiprėja. Di
džiosios mūsų bendruomenės yra Airijo
je, Ispanijoje - visi naujai išvykusieji. Ir JAV 
yra daug naujai atvykusių. Kai kurie 
įsitraukia į egzistuojančios bendruome
nės veiklą, kai kur patys pradeda burtis. Ir 
tai - nieko blogo. Svarbu, kad jie toliau 
norėtų išlikti lietuviais.

Tęsinys kitame “M.Ė” numeryje

Tūkstantmečio pasakojimai vaikams
(Šie kampeliai skiriami tėvams ir mokytojams, kad paskaitytų vaikams)

ANBOI. Paskutinis jo lėktuvas (1939 m.) 
buvo bombonešis ANBO VIII. Jie visi bu
vo statomi Kauno aviacijos dirbtuvėse.

Kodėl jis lėktuvus pavadino ANBO ? 
Gal būt savo ir savo žmonos Bronės var
du, o žmonės sakydavo, kad tai reiškė An
tanas Nori Būti Ore.

1934 m., jau būdamas aviacijos vir
šininkas, Gustaitis su trijų ANBO IV es
kadrile aplankė visas svarbiausias Euro
pos sostines ir visur susilaukė puikaus 
įvertinimo. 1941 m., Lietuvą okupavus 
Sovietų Sąjungai, jis buvo suimtas ir 
nužudytas.

Amerikoje, norėdamas pakartoti Da
riaus ir Girėno žygį. Feliksas Vaitkus, su 
Amerikos lietuvių finansine pagalba, 1935 
m. išskrido iš NcwYorko į Lietuvą. Pa
siekus Airiją jo lėktuvas apledėjo ir jis 
turėjo nusileisti. Jis nesusižeidė, bet lėk
tuvas buvo gerokai apgadintas. Pasiekęs 
Londoną, Vaitkus atskrido į Kauną Lie
tuvos karo aviacijos lėktuvu ir buvo iškil
mingai sutiktas.

Dabartinė Lietuvos aviacijos žvaigždė 
yra Jurgis Kairys, gimęs Sibiro tremtyje.

Jis yra Europos ir pasaulio ak
robatinio skraidymo čempio
nas, laimėjęs daugiausia Pasau
lio Taurės varžybų Europos ša
lyse, Amerikoj, Pietų Afrikoj, 
Australijoj ir Japonijoj. Jis pats 
prižiūri ir tobulina savo lėktu
vą ir kuria vis naujas skraidy
mo figūras.

Lietuvoje jis visus nustebino 
praskrisdamas po Kauno pės
čiųjų tiltu, kur tarp tilto ir van
dens yra tik 7 metrų tarpas.

21-ą amžių jis pasitiko pras
krisdamas po visais Neries upės 
tiltais Vilniuje. Aliutė

Sparnuoti 
lietuviai
Darius ir Girėnas 

buvo mūsų garsiausi 
lietuviai, bet tikrai ne 
vieninteliai. Visais lai

kais buvo lietuvių, kurie norėjo pakilti į 
orą. Kai žmonės dar skraidė tik balionais, 
kurių neglima buvo vairuoti, žemaitis 
Aleksandras Griškevičius 1851 metais 
sukūrė skraidymo aparatą sujungęs ba
lioną su garo mašina ir priekyje įtaisęs 
propelerį. Vairavimui buvo skirta uodega 
ir viršutiniai sparnai. Tą projektą jis pa
aiškino knygelėje “Žemaičio garlėkys”.

Pastatęs garlėkį ir jį bandydamas Griš
kevičius pakilo į orą, bet netoli nuskridęs 
nukrito ir susilaužė koją.

Daug sėkmingesnis lėktuvų konstruk
torius buvo Antanas Gustaitis. Jis nuo pat 
Lietuvos karo aviacijos įsteigimo (1919) 
buvo ne tik lakūnas, bet ir aviacijos in
žinierius. (Jo draugų lakūnų tarpe buvo ir 
Stepas Darius). 1925 metais Gustaitis 
sukonstravo savo pirmąjį sportinį lėktuvą

Nuotraukoįc - “Lituanica”.

Iš Redakcijos pašto
Gerb. Redaktore,

Perskaičius p. Viktoro Baltučio įdomų 
straipsnį (“M.P.” Nr. 24). man labiausiai j 
akis krito jo pesimistiškos pastabos, lie
čiančios mūsų jaunimą ir “naujus” atvy
kėlius. Negaliu kalbėli apie kitas ben
druomenes, bet čia. Melbourne, jaunimas 
sąžiningai dirba ir net vadovauja lietuviš
kai veiklai. Mūsų organizacijos - Klubas, 
Apylinkės Valdyba, skautai, šokių grupė 
“Gintaras”, sporto klubas “Varpas” - visos 
susidaro iš antros, trečios ar “naujų” lietu
vių kartos. Jie nesėdi susidėję rankas, bet 
aktyviai dirba ne tik savo organizacijose, 
bet ir ruošdami renginius visai lietuvių 
bendruomenei.

Ne taip seniai “Varpo” spotininkai net 
suprakaitavę kepė blynus, kad skaniai 
pavaišintų gausiai susirinkusius į “Blynų 
Vakarą”. Gintaricčiai, ne mažiau įkaitę, 
paruošė gardžią vakarienę jų pačių su
ruoštame šauniame baliuje ir dar turėjo 
energijos gražiai pasirodyti su tautiniais 
šokiais. Abiejų šių grupių atstovai dabar 
yra Lietuvoje, Lietuvos tūkstantmečio 
vardo paminėjimo šventėje, atstovauda
mi Australijos lietuviams.

Be to, abi šios grupės ir skau tai sekma
dieniais verda pietus Lietuvių Namuose, kas 
mums, melbourniškiams, yra ypatingai 
svarbu, nes po šv. Mišių Klube susirenka 
apie 60 - 80 žmonių papietauti, pasikalbėti, 
sužinotikas naujo. Tokiu būdu bendruome

Laiškų buvo daugiau
Prieš išleidžiant šį “M.P.” numerį, Redakcija gavo dar penkis laiškus, 

liečiančius dabartinę Sydnėjaus Lietuvių Klubo padėtį. Dėl teisinių priežasčių 
laiškai buvo perduoti LB Spaudos Sąjungos Valdybos apsvarstymui. Red.

Musų Pastogė Nr. 26, 2009.07.08, psl. 5

nė susiklijuoja į gražų šeimynišką vienetą.
Mūsų Klubo jauna Valdyba, dirbdama 

be atlyginimo, neša sunkiausią naštą ir 
atsakomybę. Jų dėka pietų metu Klube 
skamba lietuviška muzika ir ekrane rodo
mi filmai iš Lietuvos gyvenimo. Linkiu, 
kad šis darbštus jaunimas pritrauktų dar 
daugiau savo jaunų draugų.

Oką veikia “nauji” lietuviai? Kad ir ne 
labai daug iš jų pasiruošę įsijungti j mūsų 
veiklą, bet tie,kurie įsijungę, atsvėrė kitus. 
Kas veda savaitgalio mokyklas Sydnėjuje 
ir Melbourne? Kas praveda lietuviškas 
radijo valandėles? Kas suruošė 2004-tų ir 
2008-tų metų ypatingai sėkmingas Aus
tralijos Lietuvių Dienas? Kas redaguoja 
abu lietuviškus laikraščius? Melbourne 
choras yra dviejų gabių dirigenčių ran
kose. Viena iš jų - “nauja”. Mūsų Entu
ziastės, dvi šaunios moterys - viena iš jų 
“nauja”, ir 1.1.

Kai mes, pokariniai emigrantai, atsi
radome Australijoje, lietuvybės išlaiky
mas buvo kritiškai svarbus, nes bijojom, 
kad pati Lietuva gali išnykti. Dabar to 
pavojaus ir to būtino reikalo dirbti nėra, 
bet, stebuklingai, vis atsiranda ir jaunų, ir 
“naujų” lietuvių, kurie lietuvybės darbą 
dirba. Dėl to reikia tik džiaugtis.

Lietuva yra ir bus, o mūsų bendruo
menė išsilaikys tol, kol bus žmonių, ku
riems lietuviška veikla Australijoje yra 
įdomi ir svarbi. „ .Brone Staugaitiene
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Iš Rusijos su užkandžio maišeliu - 
lietuviška odisėja

Nijolė
Jankutė

Tęsinys iš“M.P.” 
nr. 25.

Šiame knygos 
skyriuje David 
taip pat aprašo ir 
žydus gelbėju
sius lietuvius, kaip Oną Šimaite, dr. Eleną 
Kutorgienę. ypač japoną vicekonsulą 
Sugihara, 1939 - 1940 m. bėgyje išdali
nusi apie 5000 netikrų vizų žydų šei
moms, kad galėtų išvykti iš Lietuvos, .lis 
pažymi, kad kuklus paminklas Sugiharai 
stovi žydtĮ muziejuje Vilniuje. “Nors esu 
taip nežydiškas, kaip begali būti”, - rašo 
David, “tačiau ši I Jetuvos žydų, ypač Nai- 
štot miestelio istorija, sujaudino ir ėmiau 
kartoti seniai pamirštą maldą - tebūnie 
pagarbintas Tavo Vardas! Duok mums savo 
Aukštybių Taiką!”

Skaitydama šioje knygoje aprašytas bei 
kitas žudynių istorijas (“Anne Frank”. “The 
Painted Bird”), bei žiūrėdama didelio dė
mesio sulaukusį filmą “Schindler’s List”, 
visada galvoju, kodėl neatsiranda Lietu
voje režisierių, kuriančių filmus apie trė
mimus j Sibirą, apie Stalino gulagus ir ka
lėjimus?

Apie tų žiaurybių metus Lietuva turi 
daug literatūros, dejti per mažai tarptau
tinėje anglų kalboje. Žinoma. Lietuvos fi
nansai, tai ne Amerikos ir Izraelio. Be to, 
Lietuvoje populiarios nuotaikos “atleis- 
kim - pamirškim”, šiuo atveju kenksmin
gos. Krikščioniui dera atleisti, bet pamiršt

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena 

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP” nr.5.

Belmontas
Vilniaus ope

ros solistas Kup
rys su žmona, 
turbūt atsidėko

dami už jų dukters priėmimą ir pagloboji- 
mą Melbourne, pasisiūlė man parodyti 
Vilniaus apylinkes. Truputį pasiklydę 
Nemenčinės miškuose ir soduose, nuva
žiavom prie Pučkorių atodangos. Tai status 
skardis prie Vilnelės upės. Smėlėtoj kal
voj augantis pušynas vos vos laikosi ant 
skardžiaus krašo, net kai kurios šaknys vi
sai apnuogintos. Apačioje teka Vilnelė, 
vingiuodama tarp medžių. Atrodo, kad 
kažkas ėmė ir atidengė visą šlaitą. Pasigė
rėję vaizdu, nuvažiavome į Belmontą prie 
krioklių. Tenai senas malūnas buvo per
dirbamas į viešbutį - svetainę, o kriokliuo
se buvo puikios maudynės. Dalis svetai
nės aplink krioklius jau veikė, o kita da
lis su didelėm salėm ir kambariais sve
čiams dar buvo statoma. Tenai užkandom 
ir pavėsingu, gražiai sutvarkytu taku pa
lei Vilnelę nuėjome pasivaikščioti ligi 
tos pačios Pučkorių atodangos, kurią da
bar jau matėme iš apačios. Pasivaikščioję 
grįžom j Vilnių pas Kuprius, kur mūsų 
laukė puiki vakarienė.

Tie Belmonto kriokliai tik neseniai 
buvo pradėti tvarkyti, tai ne visi vilniečiai 
apie juos žinojo. Kai grįžus papasakojau 
apie matytas grožybes, Rimutės šeima ir
gi užsidegė jas pamatyti, tai po savaitės 
pakartojom tą ekskursiją, ir jau aš rodžiau 
kelią. Kadangi su mumis buvo Gabrytė, 
tai Belmonte pasinaudojom ir sūpynėm, 
šliaužyklėmir kitomis vaikų pramogomis. 

do ir juda po namus. Vytulis man pasakė 
kodą, paspaudžiau tuos numerius, irstaiga 
- šventa ramybė. Tuo viskas nepasibaigė. 

---------------------------------------------------------Turėjau parodyti savo pasą ir paaiškinti, 
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istorijos - nevalia!
Pajūriais - pamariais

Atsigaut nuo slegiančios Naištot nuo
taikos. autorius David keliauja Lietuvos 
pajūrin. Čia lanko Klaipėdą, graž.iai pa
aiškindamas jos vardo kilmę iš “klampi 
pėda” ir pašvęsdamas net 4 puslapius 
miesto ir įdomiai mažlietuvių istorijai. 
Smiltynės keltu plaukdamas per Kuršių 
marias prisimena filmą “The Hunt of Red 
October”, kuris buvo sukurtas pagal tikrą 
jūrų kpt. Jono Pleškio pabėgimą iš so
vietinės Lietuvos; plačiai aprašo Kuršių 
Neriją (jau įrašytą į UNESCO pasaulio 
paveldą), Nidą: gėrisi Raganų kalno 
medinėm skulptūrom; stebisi Europoj 
aukščiausiomis keliaujančio smėlio ko
pomis ir labai susigėsta viešbučio tarnau
tojai pasakęs “da, camarade, dal”, nes ji 
tyliai ir griežtai jam atkcrta:”Mūsų žmo
nės labai nukentėjo nuo sovietų valdžios!’

Palangoje David grožisi gurguliuojan
čia Rąžės upele, jos įkyriomis antimis; jam 
patinka triukšmingoji Basanavičiaus gatvė 
ir rami, pilka Baltija, kurios 0.1%sūrumas, 
anot jo, nepasūdytų net “cashew” riešuto! 
Pasigrožėjęs Tiškevičiaus rūmų parku ir 
savo paprastumu malonia, laiminančio 
Kristaus statula. David išvyksta galvoda
mas, kad Palanga - vienas gražiausių 
Lietuvos miestų. į kurį jis norėtų sugrįžti!

Pagaliau- senelio giminė
Lyg dar vengdamas sentimentalaus 

susitikimo su Biržais ir gal dar ten gyve
nančiais žydais, David užsuka į Šiaulius. 
Šiauliai jį žavėte sužavi. Ne architektūra 
ar gėlynais, bet visur ryškiu optimizmu ir

Po dvejų metų aš vėl buvau Belmonte, 
nes norėjau vėl pasivaikščioti tuo gražiu 
Vilnelės krantu. Labai nusivyliau - užsi
ėmę savo remontais ir statybomis, resto
rano savininkai visai apleido aplinką. 
Tarp Vilnelės ir tako buvo toks šabakšty
nas, kad Vilnelės beveik nebuvo matyti. 
O kad dar buvo labai karšta diena, tai nė 
iki atodangos nenuėjau.

Labai saugus butas
2005 m. vėl buvau apsistojus pas Vy

tautą. “Mano veranda” buvo pertvarkyta ir 
pasidariusi visai erdvi. Gražina man spe
cialiai nupirko ir pastatė verandoj gražų 
ir patogų pintą fotelį su suoliuku kojoms 
pasidėti. Ten paskui dažnai atsisėsdavau 
paskaityti.

Vytautas Briuselyje būdavo nuo pirma
dienio ryto iki penktadienio popietės, o 
grįžęs į Vilnių irgi dažnai turėdavo darbo. 
Gražina irgi važinėdavo į Briuselį, tai butas 
Vilniuje buvo apsaugotas elektriniu kodu.

Vieną vakarą grįžau namo anksčiau 
negu buvau numačiusi. Raktą į namus 
turėjau, atsirakinau duris ir... pradėjo cypti 
aliarmas. Bandžiau šiaip taip sustabdyti- 
cypia. Butas dviejų aukštų: viršuj ne taip 
baisiai girdėti, galima kentėti, bet bijojau, 
kad atvažiuos policija ir išlauš duris, jei
gu neatidarysiu. Po kokių 20 minučių 
policija ir atvažiavo. Aš tuo tarpu ban
džiau skambinti Gražinai, bet ji buvo ren
giny ir savo mobiliuką buvo išjungus. 
Skambinau Birutei - neatsakė. Polici
ninkai laukė, o aš bandžiau skambinti 
kitiems vaikams - neatsakė; dar kartą 
Birutei-atsakė! Bet jidurų kodo nežino
jo, pasakė, kad sužinos ir atskambius. Po 
kokių 5 minučių telefonas - Vytautas iš 
Briuselio! Jam, pasirodo, paskambino po
licija ir pasakė, kad į jo namus kažkas įlin

energija. Anol David, Šiauliai.nekapitu
liavo bedarbe ir jaunimo bėgimu uždar
biauti į kitus miestus. Šiaulių vadovybė 
pozityviai išnaudojo savo jėgas: elek
tronikos, kompiuterių dalių gamyba, gavo 
iš valdžios mokesčių nuolaidas ir pageri
no Zoknių oro uostą, kuris gali aptarnaut 
įvairius lėktuvus, nežiūrint oro sąlygų.

Išgyręs dinamiškus Šiaulius, David 
pasidžiaugia įdomiu kačių muziejum, 
kuriame gali pasiskaityt net4000(!) eilėraš
čių apie kates. Pasižiūrėjęs j šiauliečių 
numylėtas ir tos meilės vertas statulas: 
“Skaitant is žmogus” ir “Senelis su anūkais", 
David lanko ne tik Lietuvoj, bet jau ir vi
sam pasauly pagarsėjusį Kryžių kalną ir 
smulkiai aprasojo istoriją.

David stabtelėja ir Panevėžy, bet šis 
miestas jam labai nepatinka. Gal dėl bai
siai nemandagių padavėjų, viešbučio 
tarnautojų, kurie jam sugadina šio miesto 
vardą. Tačiau 1944 - 1953 m. partizanų 
veikla Panevėžio miškuose autorių su
domina. Tą tragišką laikotarpį jis plačiai 
aprašo, pridėdamas siaubingą ištrauką iš 
raporto apie vieno sugauto partizano 
kankinimą.

Pagaliau, apvažiavęs visą Lietuvą, Da
vid pasiekia Biržus. Mozės Dibobis 
gimtinę! Biržai jam patinka. Labiausiai, 
žinoma, kad čia jo senelio gimtinė, iš čia 
senelis su “užkandžio maišeliu” pradėjo 
savo didžiąją kelionę j Pietų Afriką, kurią 
David jaučiasi užbaigęs šį miestą lanky
damas. Taip pat Biržai jam patinka ra
mumu. uniformuotais mokyklos paaug- 
liais/paauglėmis, kikenimu “flirtuojan
čiais” mažoj mokyklos kafeterijoj. Patinka 
jam ir mažas muziejus su pasaulinio stip
ruolio Žydrūno Savicko nuotraukomis ir 
laimėjimų medaliais. Jam patinka ir Tu
ristų informacijos centro direktorė Gied- 

kas aš esu. Padėkojau policininkams. 
Grįžus Gražina susirūpino, kad Vytautas 
telefonu pasakė kodą - galėjo kas nors 
išgirsti. Bet atrodo, kad niekas neišgirdo, 
ir viskas gerai pasibaigė.

Vytauto vaikai koncertuoja
Šv. Kazimiero bažnyčioje vyksta ne

mokami koncertai po pamaldų, ir ten var
gonininkė Jūratė (Vytauto ir jo pirmos 
žmonos Ritos duktė) dažnai koncertuoja. 
Laiks nuo laiko ji važiuoja koncertuoti į 
Vokietiją, kur turi gerus ryšius. Tą vasarą 
Jūratei suėjo 50 metų ir ta proga ji, pasi
samdžiusi rotušės salę, sukvietė draugus 
irpažjstamus (koncertą. Grojant vargonais 
jai paprastai asistuoja jos vyresnysis sū
nus Gerdenis, labai išvaizdus berniokas ir 
labai gabus menininkas. Rotušėje vargo- 
naislovi balkone, o apačioje sėdėjo gimi
nės, draugai, kolegos ir buvę mokytojai. 
Programa buvo parinkta labai rimta, man 
atrodė tinkama ne eilinei publikai, o žino
vams. Su Jūrate koncertavo ir jos jaunes
nysis sūnus Vytukas, kuris grojo fleita.

Po koncerto buvo sveikinimai, kalbos, 
fotografavimais!. Jūratės didžiausias 
džiaugsmas buvo, kad koncerte buvo jos 
abu tėvai. Gretimoj salėj buvo vaišės, ku
rioms pyragų buvo ir Gražina iškepusi.

VytautasV.(tasV.pridėtas.kad skirtųsi 
nuo tėvo) dainuoja bardų stiliaus dainas, 
pritardamas gitara ir koncertuoja daugiau
sia Lietuvoje, bet jau buvo buvęs Ameriko
je ir labai norėjo pakoncertuoti Australi
joje. Kai susitikome, jis mane pakvietė į 
Anykščius ir užsiminė, kad koncertuos ant 
Lopaičių piliakalnio prie Tverų. Entu
ziastės nutarėm jį atsikviesti į Australiją ir 
suorganizuotijamkoncertus. O Lietuvoj tą 
vasarą jis mus pakvietė pasiklausyti jo 
koncerto Alytuje.

Lilija tuo metu buvo Vilniuje, tai Vy
tukas paėmė ją, mane, Birutės Gabiją ir 
savo Elenytę ir nuvažiavom į Alytų. Ten 
koncertas buvo atvirame ore, visiems 
susėdus ant šiaudinių kaladžių. Vytukas 
kalbėjo, grojo gitara, dainavo ir skaitė iš 

rė Stankevičiūtė, ne tik nurodžiusi patogų 
viešbutį, bet ir supažindinusi su paskuti
niu Biržų žydu!

David Smiedt ir Seilei Melamcdas 
susitikimas, man rodos, turėjo būt šios il
gos, visa kaip keistos kelionės viršūnė, 
bet... nebuvo... Tą jaučia ir pats autorius, 
rašydamas kažkaip atokiai, su bereikalin
go nusivylimo gaida. Nei David, nei 80- 
metis Seftel nei angliškai, nei žydiškai 
nesusikalba. Giedrė tampa jų vertėja. Se
ilei gimęs tada, kai Mozė Dibobis iške
liavo P. Afrikon. Jis nepažino Mozės gi
minių. Nors Seftel pasakoja baigęs hebra
jišką mokyklą ir lankęs sinagogą, bet jau 
seniai nuo žydiškumo atitrūkęs, mat, jo 
žmona “shikse”, t.y. ne žydė, bet rusė. Be 
to, jis tarnavęs sovietų kariuomenėj II 
Pasauliniame kare.

David aplanko žydų kapines, nusags
tytas apgriuvusiais paminklais. Gal dau
gelis piktintųsi taip neprižiūrėtais kapais, 
bet autoriui patinka jų ramybė. “Čia, - rašo 
jis, - norėčiau praleist amžinybę”.

Sekantį rytą David išvyksta j Vilnių, o 
iš ten per Amsterdamą namo - j tolimą 
Australiją.

“Kokios mano išvados apie Lietuvą?, - 
klausia autorius ir pats sau atsako, - kad 
pavydi lietuviams jų džiaugsmo atgavus 
laisvę, to džiaugsmo, kas jie yra dabar ir 
kažin, ar vėl tokie bus... “ Aplankęs Lie
tuvą. kraštą iš kurio jo senelis išvyko ne
šinas užkandžio maišeliu, David pradėjo 
suprasti ir didžiai vertinti savo ryšius su 
tuo kraštu.

“Abce gezint!” - atsisveikindamas jam 
sako paskutinis Biržų žydas Seftel, “Zeit 
nisht mcsshugc!” t.y. “Būkim sveiki! 
Nebūk kvailys!”.

PABAIGA

savo knygelių vaikams. Publika labai gy
vai ir draugiškai reagavo. Gabija su Eleny
te čia pat netoli prekiavo jo knygelėmis ir 
DVD kasetėmis. Koncertas baigėsi jau 
sutemus, ir išvažiavom į Anykščius.

Kitą dieną nuvažiavom į Anykščių ši
lelį ir Jono Biliūno gimtinę, o vakare į 
Anykščių pakrašty esančią sanatoriją, kur 
Vytukas koncertavo Santaros-Šviesos su
važiavimo dalyviams. Čia jis koncerto 
programą truputį pakeitė pagal publiką ir 
vėl koncertas praėjo su dideliu pasisekimu.

Visai kitokia publika ir kitoks koncer
tas buvo “Torro” restorane Užupyje. Tenai 
buvom nuvažiavę su Vytautu, Gražina, 
viešnia iš JAV ir Algiu. Algis filmavo kon
certą. Man atrodė, kad Vytuko koncertas 
visai netinka tokiai aplinkai, su triukš
mu, žmonių kalbom ir šakučių tarškėji
mu. Tą pripažino ir Vytukas.

Abi su Lilija labai norėjom važiuoti į 
koncertą Lopaičių piliakalnyje prie Tve
rų, bet kaip jį pasiekti? Vytukas į koncertą 
važiavo ne iš Vilniaus, o iš Šventosios, taigi 
mūsų pasiimti negalėjo. Mūsų laimei, tuo 
metu Vilniuje buvo Lilijos draugė Dalia 
Sarlo iš San Francisko, kuri turėjo auto
mobilį. Ji buvo girdėjusi Vytuką tik iš ka
setės ir labai norėjo jį gyvą išgirsti. Mes jai 
pasakėm. kad dabar yra proga, ir ji mielai 
sutiko mus nuvežti. Tverus pasiekėm 
lengvai, o paskui gerokai paklaidžiojom, 
kol suradom piliakalnį. Piliakalnis labai 
gražioj vietoj. Ten lyg du piliakalniai, per
skirti Aitros upelio, per kurį pastatytas 
lieptas. Ant vieno piliakalnio sėdi žiūro
vai, ant kito vyksta koncertas. Koncertas 
buvo mišrus - muzika ir skaitymai. Vytukas 
su žmona Ramune ten labai nedaug pasi
rodė, bet visu koncertu buvom patenkin
tos. Toj primityvioj vietoj sutemus buvo už
žiebtos mažos žvakelės, kuriomis mirgėjo 
abudu kalnai ir atrodė labai jaukiai. Vytukas 
mus supažindino su koncerto organizatore, 
kuri jau buvo parūpinusi mums nakvynę 
Tveruose.

Tęsinys kitame MP nr.

6



Praėjus metams
(Nepasakytas atsisveikinimas)

Lizai
Prieš kurį laiką žiniose iš Lietuvos 

perskaičiau dviejų eilučių žinutę: “Vakar 
Žibertonių kapinėlėse buvo palaidota 
tremtinė Ona Žygicnė. Daug kentėjo... 
tyliai numirė...” lose dviejose eilutėse til
po visas Sibiro tremtinės gyvenimas.

2008 m. birželio 17 dieną palaidojo
me kitą tremtinę - tremtinę, raudonojo 
teroro išstumtą į Vakarus, los tremties 
Liza niekados neatleido nei komunizmui, 
nei Dievui.

Tik baigusi gimnaziją Liza ištekėjo už 
savo mokytojo Juliaus Vėteikio ir persi
kėlė gyventi i Vilnių. Įstojo j Pedagoginį 
Institutą. Neramūs laikai buvo jaunave
džiams. Lietuvą su I Jetuvos komunistų pa
laima užėmė rusai. Neilgai trukus dingo 
Julius. Liza nežino, kur jo ieškoti, kur kreip
tis. Po kelių dienųjį buvo pakviesta į NKVD 
rūmus. Prasidėjo nuolatiniai tardymai: kur 
vyras, ką žinai? l ik po kelių savaičių ją 
pasiekė žinia, kad jis spėjo išvengti arešto 
ir yra jau Vakaruose - Vokietijoje.

Prasidėjus vokiečių kilmės žmonių 
repatriacijai Liza su tėvais palieka Lietu
vą. Vėl susitikę jaunieji bando rasti pra
dingusią ramybę. Julius - karštas patriot as 
ir politikierius - susiriša su lenkų pogrin
džiu, vėl įkliūva ir vėl tenka bėgti, tik šį 
kartą nuo Gestapo. Per Lenkiją abu grįž- 
taslapstytis Lietuvon. Čia ir teko trumpam, 
pirmu kart sutikti šią rimtą, išvargusią, 
gražią, jauną porą.

Po šešerių metų vėl susitikom - šį 
kartą Australijoje. Julius jau buvo lietu
viško savaitraščio “Mūsų Pastogė” re
daktorius, o I Jza vis dar graži, bet širdyje 
nešiojanti didelį juodą skausmą, likimo 
nuoskaudą. Į skautų eiles įsijungusi dar 
gimnazijos laikais tiek Vokietijoje, tiek 
Australijoje dalyvavo skautų veikloje. Iki 
paskutiniųjų savo gyvenimo metų buvo 
aktyvi Sydnčjaus lietuvių skautų “Židinio” 
narė. Abu visada save laikė politiniais 
tremtiniais, jautriai išgyvenusiais tėvynės 
nelaisvę ir ten pasilikusiųjų priespaudą

“Tautiška giesmė” skambėjo Gvatemalos 
džiunglėse ir Dublino rotušėje

Valstybės (Mindaugo karūnavimo) 
dienos išvakarėse, liepos 5-ąją, 21 valan
dą Lietuvos laiku, kai viso pasaulio lietu
viai giedojo “Tautišką giesmę”, ji skambėjo 
Europos, Afrikos, Amerikos, Australijos 
bei Azijos žemynuose.

Aplink pasaulį plaukiančios ir lietu
vių bendruomenes įvairiose šalyse lan
kančios “Tūkstantmečio odisėjos” pakvies
ti tautiečiai aktyviai jungėsi prie istorinės 
pilietinės iniciatyvos. Lietuvos himno gie
dojimas visose pasaulio kraštuose vaini
kavo „Tūkstantmečio odisėją“ - patriotinį 
Lietuvos buriuotojų žygį aplink pasaulį. 
Apjuosti pasaulį „Tautiška giesme“ niošėsi 
net ir tų šalių bei miestų gyventojai, kur 
tūkstantmečio šventės kviesliai neturėjo 
galimybės nuplaukti. Šalia Odisėjos ap
lankytųjų šalių Lietuvos himnas skambėjo 
ir Gvatemaloje, Kijeve, Atėnuose, Minske, 
Roterdame. Madride. I ladcrslcvc, Puns
ke, Vašingtone, Kalifornijoje. Toronte ir 
kituose pasaulio miestuose.

Pasiruošimas “Tautiškos giesmės” gie
dojimui pasaulio lietuvių bendruomenėse 
vyko sparčiu tempu. Kiekviena iš jų sten
gėsi būti kuo originalesnė, atspindėti lie
tuviškąjį ir šalies, kurioje gyventi, identite
tą. Vienas iš egzotiškiausių Gvatemaloje 
gyvenančių dviejų lietuvaičių sumanymas 
- sugiedoti himną kartu su čiabuviais in
dėnais laukinėse Gvatemalos džiunglėse.

Liza Veteikicnė.

ir kančias.
Lietuvos okupacija, nekaltų žmonių 

areštai, suėmimai, tardymai, kankinimai, 
tūkstančių Lietuvos ir kitų nekaltų pa- 
baltiečių išvežimai į Sibirą tiek pažeidė 
jos širdį, kad sugriuvo jos tikėjimas į 
visagalį, gailestingą, žmones mylintį, 
globojantį Dievą.

Liza jautriai išgyveno sunkią savo vyro 
ligą, kai iš žmogaus atimamas brangiau
sias jo dvasinis turtas - atmintis, šviesus 
protas. Po vyro Juliaus mirties pablogėjo 
ir jos sveikata: pamažu lemo regėjimas, o 
trūkus kojos sausgyslei, darėsi sunkus ir 
vaikščiojimas. Dažnai ji klausinėdavo, ar
gi mes kartais negyvename Šėtono valdo
mame pasaulyje, kuriame milijonai uk
rainiečių mirė badu nuo komunistinio 
režimo, kur šimtai tūkstančių išvežtųjų 
pabaltiečių sušalo ar mirė nuo bado Si
bire. kur ir dabar daryta rusų žudoma ir 
naikinama čečėnų tauta. Net ir pasku
tiniajame mūsų pokalbyje Liza pasisakė, 
kad nežinanti, į ką ji turėtų tikėti.

Tikėkime, kad ji surado atsakymą Ten 
- Amžinybės skliautuose.

Dana Skorulicnė

Airijos sostinės Dublino rotušėje tautie
čiai sugalvojo surengti “flashmob” - vienu 
metu netikėtai susirinkti, sugiedoti himną 
ir vėl greitai išsiskirstyti. Kanadoje, Ota
vos mieste tautiečiai Lietuvos himną 
giedojo parke ant aikštėje išgrįsto klevo 
lapo - Kanados simbolio ir apsirengę 
Kanados vėliavos spalvomis - baltai ir 
raudonai. Graikijoje lietuvaitės giedojo 
antikinio paminklo fone, pasipuošusios 
geltonomis, raudonomis ir žaliomis spal
vomis.

Prie “Tautiškos giesmės” giedojimo ak
tyviai prisijungė net ir trečios kartos lie
tuviai. Australijos mieste Adelaidėje lie
tuviškai kalbėti jau nebemokantys vaikai 
mintinai mokėsi himno žodžius. Al.B 
Adelaidės Apylinkės Valdybos pirminin
kės Reginos Vcrcss nuomone, tai puiki 
galimybė išmokti protėvių gimtąją kal
bą. suprasti istoriją, pradėti švęsti tradici
nes šventes.

Kamerų užfiksuoti Lietuvos himno 
giedojimo įvairiose šalyse vaizdai bus 
sudėti į vieną video kūrinį, kuris bus 
išplatintas visame pasaulyje ir liepos 6 die
ną transliuojamas pcrTV3.

Edita Skaraitė 
“Tūkstantmečio odisėja. Vienas vardas 
- Lietuva” atstovė ryšiams su visuomene

E-mail: edita@ambersail.lt 
http://www. 1000odiseja.lt

In memoriam
Af A Bronius Butkus

1924.0227 -

Negailestinga mirtis vėl aplankė mūsų 
negausią lietuvių bendruomenę. Po sun
kios ligos Brisbanėje mirė visiems gerai 
pažįstamas Bronius ( Bruno) Butkus.

Bronius buvo lėto būdo žemaitis, ge
ros širdies, visada pasiruošęs padėti savo 
draugams.

Bronius Butkus gimė ir augo Mosė
džio apylinkės Šačių bažnytkaimyje. Jo 
tėvas turėjo kalvę ir jaunystėje Bronius 
mokėsi kalvystės amato. Šeimoje augo du 
broliai ir sesuo Augusta.

Prasidėjus karui Bronius su daugeliu 
jaunų lietuvių buvo paimtas į vokiečių ka
riuomenę. Rytų fronte matė daug vargo, 
bado ir šalčio. Karui pasibaigus atsidūrė 
Vokietijoje. Lūbecko stovykloje. Išmokęs 
vairuoti važinėjo sunkvežimiu.

1947 m. prasidėjus emigracijai Bro
nius pasirinko ieškoti darbo Anglijoje. 
Metus jam teko padirbėti žemės ūkyje, 
kurdarbas sunkus, o atlyginimas menkas. 
Vėliau gavo darbą anglių kasykloje. Leigh 
miestelyje jau dirbo nemažas būrys lie
tuvių. Po kiek laiko lietuviai įsteigė lie
tuvių bendruomenę, kurioje Bronius ak
tyviai dalyvavo.

1949 m. Bronius susipažino su anglai- 
te Margarita ir neužilgo abu sukūrė šei
mą. Susilaukė sūnaus Andriaus ir dukters 
Bronės. Norėdama sukurti vaikams ge
resnę ateitį šeima emigravo į Australiją.

Apsigyvenęs Brisbanėje Bronius po 
kelių metų įsigijo baldų dirbtuvę, gami
no kėdes. Susilaukė darvieno sūnaus To- 
nio ir dukters Karin. Bronius ir Margarita 
beveik savomis rankomis pasistatė pui
kius namus, kuriuose dažnai svečiuoda
vosi būrys draugų. Bronius įsijungė j ALB 
Brisbanės Apylinkės Valdybą, ėjo įvairias 
pareigas, dainavo chore. Jo darbščių ran
kų pagalba Brisbanės Lietuvių Namai bu
vo sutvarkyti, apstatyti naujomis kėdėmis.

Bronius Butkus buvo linksmas, nuo
širdus. mėgo pajuokauti. Jis buvo labai 
vaišingas. 1 ,abai džiaugėsi, kai po 50 metų

Lietuvos Ortopedijos muziejus renka informaciją 
Sveiki, gerbiamieji taut iečiai.

Į Jus kreipiuosi A.Astrausko, ortpedinių gaminių firmos “Pirmas žingsnis”, 
Ortopedijos muziejaus, “Apiterapijos centro”, “Ortopedijos serviso” savininko/direk- 
toriaus prašymu. Mes renkame istorinę medžiagą bei dabarties aktualijas apie lietuvių 
kilmės gydytojus ortopedus-traumatologus, chirurgus, reabilitologus, o taip pat apie 
ortopedijos technikos firmas ir įmones. Tikslas - papildyti neseniai įkurtą Ortopedijos 
muziejų; taip pat rengiame knygą spaudai “Ortopedijos amato istorija Lietuvoje. 
Apybraižos ir atsiminimai”.

Būsime labai dėkingi, jei rasite laiko parinkti ir atsiųsti mums informacijos apie 
garsius Jūsų šalies lietuvius gydytojus bei ortopedus, taip pat jų kontaktus. Ortopedija - 
labai reikalinga medicinos sritis, kuri nėra iki šiol susisteminta taip, kad su ja galėtų 
susipažinti Lietuvos visuomenė, jaunimas, o taip pat atvykstantys užsienio svečiai. Labai 
tikimės, kad padėsite mums užpildyti šią spragą. Algimantas Astrauskas- ortopedas, 
inžinierius protezuotojas, yra garsi asmenybė medicinos pasaulyje, jis yra gavęs visus 
įmanomus adovanojimus, ordinus ne vien Lietuvoje, bet ir užsienyje už savo nuopelnus, 
tame tarpe - ir labdaros projektus. Jis padeda daugybei žmonių jau 16 metų, nuo tada, kai 
pirmasis Lietuvoje įkūrė privačią ortopedinę įmonę. Prieš pusmetį kartu su akademiku 
Jurgiu Brėdikiu įkūrė švietėjišką paskaitų asociaciją ŠVIESUVA, kurioje nemokamai 
paskaitas skaito garsiausi šalies profesoriai, akademikai ir tt. Tai mūsų dovana krizės 
akivaizdoje neturtingiems piliečiams bei jų vaikams; daug dirbame ir su neįgaliaisiais. 
Galite apie jį paskaityti www.pirmasz.ingsiiis.lt, o apie ŠVIESUVĄ-atsidarę paieškos 
langelyje vir-šuje www.sviesuva.lt

Taip pat ieškome muziejui senų ortopedijos gaminių: lazdelių, ramentų, protezų, 
slaugos priemonių, o taip pat norėtume surinkit prisiminimus apie senuosius ortopedus, 
kurie galbūt mirę, bet yra gyvijų vaikai ar anūkai.

I .abai prašome paplatinti šį prašymą savo bendruomenėms ir paskelbti spaudoje.
Pagarbiai, Dr. Valentina Sereikienė

LIETUVA — tai jausmas, kad esame kartu. 
Švęskime visi Lietuvos 1000-metį.
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vėl susitiko su jauniausia sesute Augusta, 
kurią paskutinį kartą matė trejų metukų 
mergytę. Abu su Margarita lankėsi Lie
tuvoje. susitiko su giminėmis, aplankė 
tėviškę, kurios jau nebeliko.

Pablogėjus sveikatai Bronius gydėsi 
namuose, žmonos Margaritos priežiūroje. 
Nemėgo ligoninės ir skausmingo gydymo. 
Paskutines dienas praleido Prince Charles 
ligoninėje.

Broniaus Butkaus atminimo pamaldos 
(Memorial Service) vyko St. Joseph baž
nyčioje, Brackenridge. Prie Broniaus 
didelės nuotraukos, papuoštos tautinėmis 
juostomis ir gėlėmis, susirinko didelė 
Butkų šeima. Sūnūs Andrius ir Toni šiltais 
žodžiais prisiminė savo tėvą.

Juozas Platkauskas atsisveikino lietu
vių draugi) vardu ir pasidalino maloniais 
prisiminimais iš Broniaus gyvenimo. 
Pamaldos užbaigtos sugiedant Lietuvos 
himną.

1 Isėkis ramybėje, geras mūsų drauge.
Regina Platkauskicnė
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Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba 
maloniai kviečia narius į

Lietuvos Valstybės Dienos šventę
2009 m. liepos 12 dienų, sekmadienį, 

Canberra Club, West Row, Canberra City.
Bus galima rinktis nuo 12.00 vai. p.p., programos pradžia 12.30 vai. p.p.
Šiai progai skirtą meninę dalį išpildys Sydnėjaus liaudies dainų ansamblis 

“Atspindys”. Seks pietūs.
Prašome registruotis pas Barbarą Šilinis, tel.: 6288 6283 iki antradienio 

liepos 7 dienos.

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16-20 Meredith Street, Bankstown

Tel.: (02) 9708 1414 E-mail: contactus@lithuauianclub.org.au 
www.lithuanianclub.org.au

Klubo darbo valandos:
Nuo antradienio iki penktadienio Klubas dirba nuo 12 vai. dienos 
Sekmadieniais Klubas dirba nuo 12 vai. dienos.
Šeštadieniais - privatūs renginiai.
Šermenys pagal reikalą gali būti rengiami bet kurią dieną.

Melbourno Apylinkės Metinis Susirinkimas
Sekmadienį, rugpjūčio 2 dieną, 2.00 vai. po pietų Melbourno Lietuvių
Namų Jubiliejinėje salėje įvyks AI .B Melbourno Apylinkės metinis narių 
susirinkimas.
Visi nariai kviečiami dalyvauti.

ALB Melbourno Apylinkės Valdyba.
Australian Lithuanian Community in Melbourne Association Inc.

Travel to Vilnius & Other Cities Worldwide
Eslours Travel offers you the best airfares to Lithuania, hotel 

accommodation, coach tours, cruises, lowcost worldvide travel with 
discounted travel insurance and secure travel documents delivery. 

We are only as far as your telephone, fax or computer.
Dial 1800 888 386 for your call to Estours Travel

ESTOURS TRAVEL
38 Murray Rd., Corrimal East NSW 2518 

lei.: ( 02) 4284 1688 & 1800 888 386 Fax.: (02) 4284 7823 
E-mail: Vilnius@cstours-travel.com.au

Website: www.cstours-travcl.com.au
I .icence 2TA002609 ABN 45 003 084 857

Klubo restoranas “The Little Onion” dirba:
antradieniais — penktadieniais: 

pietūs 12 vai. dienos - 2.30 vai. p.p. 
vakarienė 5.30 vai. p.p. - 830 vai. p.p.

sekmadieniais:
12 vai. dienos - 6 vai. p.p.

Skambinkite: ALVYDAI mob. tek: 0422 655 902

Kortų žaidimas “Teksaso Pokeris” vyksta penktadieniais, 
7 vai. p.p. Galite laimėti piniginius prizus. Prizas — $2,000.

Karaoke kiekvieno penktadienio vakarą (nuo 7 vai. vakaro).

Biliardo varžybos Klube vyksta ketvirtadieniais nuo 7 vai. p.p.
Kreipkitės į Petrą Buroką mob. tel.: 0424 725106.
Laukiame gausaus dalyvių būrio.

Šiais metais minint Lietuvos Tūkstantmetį, Sydnėjaus Lietuvių Klubas 
kviečia Klubo narius bei jų šeimas padovanoti augalų su puodu. 
Kai lankysitės Klube, galėsite pažiūrėti, kaip Jūsų augalas auga ir bujoja. Tas 
puodas su augalu turės Jūsų šeimos įrašą ir metus, kada Jūs jį padovanojot 
Klubui. Kaina būtų $200. Norintys padaryti tokią dovaną, prašomi kreiptis į 
Klubo Administraciją.

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.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

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

Australijos 
Lietuvių 
Fondui 
aukojo:

a.a. Arnio Mucenieko atminimui:
$50 - E. Margan/Marganavičius ($665)
$20 - K. Zdanius ($830)

D. Lynikienė ($830)

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Audrius Balbata

ALF iždininkas

Daugiau egzempliorių?
Skaitytojai, kuriems reikia kai kurių “MP” numerių papildomų egzempliorių, juos 

gali gauti pranešant įprastiniu adresu: “Mūsų Pastogė”. P.O. Box550, Bankstown NSW 
1885, ir nurodant tikslų savo adresą.

Atsižvelgiant j siuntimo išlaidas, ekonomiškiausia užsakyti šitaip: 3 egz. - $5,6 egz. - 
$10, ir t.t. “MP” Administracija

ATITAISYMAS. “M.P” Nr. 24 išvardintose aukose AL Fondui įsivėlė klaidelė - 
$50 auka p. J. Balčiūno, pažymėta kaip V. Neverausko atminimui, turėtu būti a.a. Valerijos 
Neverauskicnės atminimui vietoje gėlių.

STOPPERS

1 800 333 OOO

remia Crime Stoppers

Apie nusikaltimus 
praneškite sava kalba. 
Skambinkite vertėjui 13 14 50, 

kuris sujungs su CRIME 
STOPPERS 
1800 333 000

AL Dienų Ruošos Komitetas Melbourne 2010
""i Pirmininkė Rita Mačiulaitienė tel: 0425 704 890
QIO Iždininkė Vilią Dukas Sekretorė Danguolė Juška

Korespondencijos adresas: 20 Boyd Street, ALTONA, Victoria 3018. 
e-mail: juskagirl@y7mail.com

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

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

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, Anskis Reisgys, Vytenis Šliogeris 

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

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

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

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

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