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Australijos lietuviai Lietuvoje

Šiais melais Lietuvoje svečiavosi ypatingai daug Australijos lietuvių. Vieni dalyvavo 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse, kiti - Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seime, 
Dainų ir šokių šventėje, Įvairiuose Lietuvos vardo paminėjimo Tūkstantmečio ren
giniuose. Nuotraukoje - sydnėjiškiai - P LB Seimo nariai Ramona Ratas Zaka
revičienė (antra iš kairės) ir dr. Ramutis Zakarevičius (pirmas iš dešinės) su prof. 
Roma Rinkevičiene (antra iš dešinės) ir jos vyru Jonu Rinkevičiumi (pirmas iš kairės) 
Trakuose. Praėjusių metų rugsėjo mėn. prof. Roma Rinkevičienė buvo pakviesta skai
tyti paskaitų ciklą Australijos inžinieriams Melbourne ir Sydnėjuje.

Lietuvos įvykių apžvalga
Lietuva 

sumažino 
biudžetą 
(ELTA). Tarp

tautinis valiutos 
fondas pagyrė Lie
tuvą už patvir
tintus biudžeto 
karpymus ir tei
gia, kad tai padės

Vyriausybei suvaldyti didėjantį biudžeto 
deficitą. Šių metų nacionalinio biudžeto 
pajamos sumažintos nuo 22.879 mlrd. iki 
20.814 mlrd. Lt. Biudžeto išlaidos šiemet 
sieks 25.635 mlrd. Lt. Be to. Seimas prita
rė Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) di
dinimui nuo 19% iki 21%. Mokestis kils 
nuo rudens.
Lietuvos ekonomika šiemet dugne

Lietuvai antrąjį šių metų ketvirtį pa
skelbus didžiausią Europos Sąjungoje 
(22.4%) kritimą, finansų ministrė Ingrida 
Šimonytė sako, kad bet kuriuo atveju šiais 
metais nuosmukis tikrai bus pats didžiau
sias, ir kitais metais jau turėtume matyti 
pozityvesnius BVP rezultatus. “Tačiau tai 
nereiškia, kad biudžetinė padėtis bus 
geresnė”, - pabrėžė ji.

Anot ministrės, “visos dalys, nuo kurių 
skaičiuojami mokesčiai, - tiek darbo 
užmokestis, tiek vartojimas - sparčiai 
krinta, todėl taupymas viešųjų finansų ly
giu ir toliau bus neišvengiamas”.

Ministrė sakė Lietuvos ūkyje pastebin
ti ir “tam tikrų pozityvių ženklų” pramo
nės produkcijos ir mažmeninės prekybos 
sektoriuose, kurie leidžia “silpnai viltis” 

dėl geresnių perspektyvų, tačiau tam, kad 
viltys išsipildytų, anot jos, būtinas paklau
sos atsigavimas eksporto rinkose.

Nesėkmingi kandidatai 
nukentėjo ir taip

Valstybės biudžetą papildė daugiau 
kaip pusę milijono litų, kuriuos Vyriau
sioji rinkimų komisija (VRK) surinko per 
Europos Parlamento (EP) ir Prezidento 
rinkimus. VRK į valstybės biudžetą per
vedė 570,700 litų.

Prezidento rinkimų įstatyme numa
tyta, kad prieš rinkimus iš kandidatų su
rinktas užstatas grąžinamas jiems, jeigu 
per rinkimus kandidatas į prezidentus ga
vo daugiau kaip 7% rinkimuose dalyva
vusių rinkėjų balsų. Šį barjerą įveikė tik 
Dalia Grybauskaitė ir Algirdas Butke
vičius. Norintieji dalyvauti Prezidento 
rinkimuose turėjo sumokėti 11,600 litų 
užstatą, todėl nesėmingi kandidatai pra
rado 150,800 litų

Užstatas dalyvaujantiems Europos 
Parlamento rinkimuose siekė apie 46,000 
litų, todėl nesėkmingi kandidatai (ar 
partijos) neatgavo 419,900 litų.

Kaimo turizmo sodybose - 
naminė?

Seimo narių grupė siūlo leisti ūkinin
kams kaimo turizmo sodybose gaminti 
namų gamybos alkoholinius gėrimus. 
Atsižvelgiant į tokių Europos šalių kaip 
Austrija, Belgija, Čekija, Vengrija, Pran
cūzija ir kt. patirtį, kuriose leidžiama 
užsiimti smulkiąja alkoholinių gėrimų 
gamyba, tikimasi, kad Lietuvoje, priėmus

Nukelta į 2 psl.

Baltijos kelias - “Pasaulio atmintis
Jungtinių Tautų UNESCO programos 

„Pasaulio atmintis” tarptautinių eksper
tų taryba pritarė Baltijos kelio akcijos 
įtraukimui į tarptautinį programos re
gistrą. 1989 m. rugpjūčio 23 dieną apie 2 
mln. žmonių sudarė gyvą Lietuvą, Latviją 
ir Estiją sujungusią grandinę. Tokiu būdu 
žmonės protestavo prieš neteisėtą Bal
tijos valstybių įtraukimą į SSRS sudėtį.

Šiais metais Baltijos valstybėse mi
nimas Baltijos kelio dvidešimtmetis. 
Rugpjūčio 21-23 dienomis rengiamas 
XVIII tradicinis tarptautinis estafetinis 
bėgimas “Baltijos kelias”. Nuo pradžios

“Kas yra kas Lietuvoje 2009”
(ELTA). Aukso raidėmis puoštame, 

beveik iš 1500 puslapių sudarytame 
žymiausių Lietuvos žmonių biografijų 
žinyne pristatomi tie, kurie tūkstantme
čių sandūroje savo darbais, nuopelnais, 
laimėjimais pradėjo rašyti antrojo tūks
tantmečio istoriją. Šiandienos Lietuvą at
spindinčiam leidiniui vienam pirmųjų 
buvo suteikta garbė publikuoti valstybės 
Tūkstantmečio ženklą ir simboliką.

Išskirtinį turiniu ir forma, išliekamo
sios kultūrinės vertės turintį leidinį “Kas 
yra kas Lietuvoje 2009. Auksinis Tūkstant
mečio leidimas” Lietuvos vardo paminė
jimo tūkstantmečio proga išleido “Kas yra 
kas I Jetuvoje” redakcija.

Pasak leidinio vyriausiosios redakto
rės Valdonės Tamošiūnaitės, kiekvienam 
išskirtinio projekto dalyviui buvo suteik
ta galimybė parašyti palinkėjimą tūks
tantmečio proga. Tad dabarties ir ateities

Ariogaloje - tremtinių ir rezistentų sąskrydis
(ELTA). Ariogaloje šeštadienį, rug

pjūčio 8 d., vyko devynioliktasis tremti
nių, politinių kalinių ir rezistencijos da
lyvių sąskrydis „Su Lietuva širdy”. Są
skrydyje buvo atkurtos autentiškos parti
zanų gyvenimo sąlygos.

Sąskrydis prasidėjo šventės dalyvių ir 
vėliavų - Lietuvos tremtinių ir Lietuvos po
litinių kalinių ir tremtinių sąjungos, sąjun
gos skyrių ir Lietuvos partizanų - eisena į 
Dubysos slėnį, kurią lydėjo Lietuvos ka
riuomenės orkestras. Vėliau arkivysku
pas Sigitas Tamkcvičius aukojo šv. Mišias.

Iš visoje Lietuvoje veikiančių partiza
nų apygardų į Dubysos slėnį buvo nešama 
simbolinė Lietuvos nepriklausomybės ir 
laisvės ugnis, įžiebtas šventės aukuras - 
Amžinos tautos atminties liepsna.

Tylos minute sąskrydžio dalyviai pa
gerbė žuvusiuosius kovose už Lietuvos 
laisvę ir režimo aukas, prie Kankinių 
memorialo Ariogalos kapinėse Lietuvos 
kariuomenės Garbės sargybos kuopos 
kariai padėjo gėlių. Pirmą kartą šiame ren
ginyje kariuomenė įrengė partizanų 
bunkerius, kurie tikroviškai atspindėjo 
partizanų gyvenimo sąlygass, ir surengė 
teatralizuotą partizanų priesaiką.

Sąskrydžio dalyviai buvo kviečiami į 
šventinį koncertą - Partizanų ir liaudies 
dainas giedojo tūkstančio dalyvių jung
tinis choras ir kiti atlikėjai, buvo skaito

Vilniuje iki galo Taline iš rankų į rankas 
kaip estafetės lazdelės bus perduodami 
kryželiai, simbolizuojantys laisvės trokš
tančių žmonių grandinę. LR Vyriausybės 
parengtoje specialioje programoje isto
rinei Baltijos kelio akcijai paminėti taip 
pat numatyta Oro balionų fiesta, doku
mentinis filmas “Laisvės pašaukti”, kilno
jamosios fotodokumentų parodos, dvi
račių žygis Baltijos keliu, patriotinės dai
nos konkursas “Laisvės dainos”.

Rugpjūčio mėnesį trijose Baltijos 
valstybėse įvyks ir kiti šios akcijos atmi
nimui skirti renginiai. □ 

kartos knygoje galės perskaityti bene 
10,000 minčių, su kuriomis pasitikome 
naująjį Lietuvos tūkstantmetį.

“Nebuvo lengva atsakyti į klausimą, 
kas yra tie 10,000 žmonių, kurie turėtų 
būti įrašyti į Lietuvos pasiekimų metraštį 
ir istoriją. Tai - savotiškas ambicingas 
iššūkis net 15-os metų enciklopedinių 
biografijų žinynų rengimo patirtį turinčiai 
redakcijai. Todėl rengdami reikšmingai 
valstybės datai skirtą leidinį pasitelkėme 
kelis šimtus tam tikrų sričių lyderius ir 
autoritetus rekomendavusių institucijų ir 
visuomeninių organizacijų. Be to, konsulta- 
vomės su ekspertais, naudojomės visais 
įmanomais informacijos šaltiniais”, - Eltai 
aiškino viena šio žinyno redaktorių Au
dronė Jankuvienė. Leidinyje taip pat 
pristatomos svarbiausios Lietuvos ins
titucijos ir organizacijos, didžiausios 
verslo įmonės. □ 

mos tremtinių eilės.
Šiemet taip pat minimos Lietuvos 

laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) deklaraci
jos paskelbimo 60-osios metinės. Ta pro
ga Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos taryba signataro statusą siūlo 
suteikti ir ginklu prieš sovietinę okupaciją 
kovojusiems bei deklaraciją pasirašiu
siems asmenims.

Seimas visos Lietuvos partizanų vadą, 
LLKS tarybos pirmininką Joną Žemaitį- 
Vytautą kovo mėnesį paskelbė ketvirtuoju 
Lietuvos Respublikos Prezidentu.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos taryba rezoliucijoje reikalauja 
pripažinti 1941 m. birželio 22-osios su
kilimą ir tada sudarytą Laikinąją Vyriau
sybę teisėtais tautos savigynos veiksmais 
ir įtvirtinti tai atitinkamais įstatymais.

Taip pat prašoma atstatyti sodybas ir 
partizanų bunkerius Radviliškio savival
dybės Balandiškių ir Mėnaičių kaimuose, 
kur buvo kuriama bei pasirašyta 1949 m. 
vasario 16-osios Deklaracija, ir paskelbti 
šias sodybas valstybės saugomais objektais.

Rezoliucijoje raginama koreguoti 
kariuomenės reformą, kad būtų užtikrin
ta Lietuvos teritorijos gynyba, kariuome
nės rezervo. Savanorių pajėgų ir Šaulių 
sąjungos deramas dalyvavimas bendroje 
gynybos sistemoje, o aukštieji kariuome
nės vadai nebūtų atėję iš sovietinės armijos.
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patašius Trumpai iš visur
♦ Rugpjūčio 1 d. 
Pakistane Pan- 
džabo provincijos 
Ciojro mieste mu
sulmonai sude
gino krikščionių 
sektos bažnyčių, 
padeginėjo krikš
čionių namus ir 
nužudė septynis 
krikščionis. Kaž

kas buvo paskleidęs gandų, kad gatvėje bu
vo rasti keli iš Korano išplėšti puslapiai, 
ten praė jus krikščionių vestuvių procesijai.
♦ Rugpjūčio 4 d. i Šiaurės Korėjų atskri
dęs buvęs JAV prezidentas Bill Clinton 
aplankė jos lyderi Kim Jong-II. Jam 
pasisekė išlaisvinti kalinamas dvi JAV 
televizijos žurnalistes. Jos buvo suimtos 
kovo mėnesįŠ. Korėjos pasienyje, netyčia 
įžengusios į jos teritorijų ruošdamos pra
nešimų apie bėglius iš Š. Korėjos. Abi buvo 
birželio 8 d. nuteistos kalėti 12 metų 
sunkiųjų darbų kalėjime.
♦ Rugpjūčio 4 d. Viktorijos valstijos po
licija Melbourne suėmė keturis suokal
bininkus, kurie planavo užpulti Hols- 
worthy karinę stovyklų Sydnėjuje ir su 
automatiniais ginklais išžudyti galimai 
daugiau australų kareivių, iki patys žūtų 
kaip religiniai kankiniai. Penktas suo
kalbininkas buvo suimtas anksčiau ry
šium su kitu nusikaltimu. Suimtieji yra 
kilę iš Somalijos ir Libano. Australijos ži- 
niasklaida atkreipė dėmesį j faktų, kad 
australų karinių stovyklų apsauga yra 
privačių firmų rankose, įėjimas į IIols- 
worthy saugomas neginkluotų sargų.
♦ Rugpjūčio 5 d. amerikiečių ČIA rake
ta iššauta iš Afganistano j Taliban kontro
liuojamų Pietų Vaziristano sritį Pakistane 
užmušė Baitullah Mehsud, Pakistano 
Taliban karinį lyderį. Šio lyderio kontro

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
Įstatymo projektą, bū tų sumažinta pogrin
dinė naminės degtinės gamyba, o valstybės 
biudžetas būtų papildytas pajamomis.

Seimo nariai tvirtina, kad naminė deg- 
tindatystė yra Lietuvos kulinarijos pavel
do dalis, todėl saugotina ir eksponuotina 
kultūros vertybė.Toks leidimas, jų nuo
mone, turėtų teigiamos įtakos kaimo tu
rizmo plėtrai, paskatintų atskirus namų 
gamybos alkoholinius gėrimus įtraukti į 
kulinarinio paveldo sąrašų, skatintų sai
kingų jų vartojimų.

Gintarui Petrikui - kalėjimas
Buvęs EBSW prezidentas Gintaras 

Petrikas iš teismo skirtų 7 metų kalės 2 
metus ir 8 mėnesius. Pritaikius amnestiją 
bausmės laikas sumažintas vienu šešta
daliu, be to, į bausmės laikų įskaičiuotas 
laikotarpis nuo 2004 m. gegužės iki 2007 
m. rugsėjo, kurį jis praleido JAV kalėjime 
ir vėliau Lukiškėse. G. Petrikas kaltintas, 
kad suorganizavo indėlininkų turto iššvais
tymą. Nukentėjo apie 15,000 indėlininkų 
ir buvo iššvaistyta 24.52 mln. litų. Taip pat 
nustatyta, jog jis didelę sumą pinigų per
davė verslininkams Arvydui Stašaičiui, 
Rolandui Ramašauskui bei kitiems.

Į konfiskuojamą G. Petriko turtą ne
įeina Kulautuvoje esantis įspūdingas 
dviejų aukštų namas su pirtimi, žiemos 
sodu ir 33 arų sklypu. Jį pardavus buvo 
manoma nors dalį lėšų sugrąžinti nuken
tėjusiesiems. Tačiau 2002 metais vertin
tojai nustatė, kad didžiulis būstas nekai
nuoja net 150,000 litų (pigiau negu 
standartinis butas) ir jį nupirko G. Petriko 
tėvas už 154,000 litų. 
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liuojamas sukilėlių tinklas įvykdė daugy
bę puolimų Pakistane ir Indijoje. Pakista
no vyriausybės žiniomis. Pietų Vaziris- 
tane tarpusavyje susišaudė dvi sukilėlių 
grupės, dviems žuvusio lyderio pavaduo
tojams besivaržant dėl įpėdinystės.
♦ Rusijai pasisekė susilpninti Europos 
Sąjungos ir Turkijos planuojamo Nabucco 
dujotiekio projekto reikšmę. Rugpjūčio 6 
dienų į Ankarą atvykęs Rusijos ministras 
pirmininkas Vladimir Putin pasirašė 
sutartį su Turkijos min. pirmininku Recep 
Erdogan, pagal kurią “Gazprom” bendro
vė galės naudoti Turkijos teritorinius 
vandenis Juodojoje jūroje tiesiant dujo
tiekį į Europą bei j Kiprą ir Izraelį. Naujoji 
sutartis įgalins Rusiją išlaikyti Europos 
dujų aprūpinimo monopolį.
♦ Rugpjūčio 6 d. prie Tonga krantų ap
sivertė ir paskendo perkrautas laivas 
“Princess Ashika”. Iš laive plaukusių 149 
žmonių paskendo 97, jų tarpe visos mote
rys ir vaikai, plaukę laivo viduje. Išsigelbėjo 
tik dalis ant laivo denio miegojusių vyrų.
♦ Rugpjūčio 7 d. Indonezijos policija 
užbėgo už akių sąmokslui nužudyti 
valstybės prezidentų dr. Susilo Bambang 
Yudhoyono. Netoli jo namų surastas 
sprogmenų prikrautas sunkvežimis. Gru
pė sąmokslininkų apsupta Bekusi mieste 
ir suimta po 17 valandų apgulos rugpjū
čio 8 d. Nepasitvirtino pirmieji praneši
mai, kad per susišaudymų nukautas 
teroristų lyderis Noordin Mohammud'lbp.
♦ Rugpjūčio 7 d. sprogusios pakelės
bombos sužeidė du australų karius 
Afganistane, o rugpjūčio 8 dienų per tris 
bombų sprogimus sužeistas dar vienas 
australas karys. Taliban sukilėliai nori 
sutrukdyti prezidento rinkimus Afga
nistane. kurie įvyks rugpjūčio 20 d. Jie 
grųsina nupjauti rašalo dėmėmis pažy
mėtus balsuotojų pirštus. □

Sukčiai dirbo per žvėrelius
Pareigūnai Panevėžio rajone atskleidė 

stambaus masto sukčius. Įtariamieji - 
“Lietuvos draudimo” bendrovės regiono 
direktorius ir trijų švclniakailius žvėre
lius auginančių bendrovių vadovai. Kaip 
praneša spauda, paaiškėjo, kad per kelis 
mėnesius daugiau nei 18 mln. liti; sumai 
buvo apdrausta apie 110,000 žvėrelių. 
Viena bendrovė jų augino apie 40,000, 
kita - vos 8 žvėrelius, o trečios fermos 
buvo visiškai tuščios. Sukčių planas buvo 
paprastas - apdrausti nesančius švel
niakailius ir jiems “kritus” gauti draudi
mo išmokas. Dalis plano pavyko - suklas
tojus gyvūnų kritimo aktus, į bendrovių 
sąskaitas iš draudimo buvo gauta per 
700,000 litų.
Piratai pagrobė Lietuvos jūreivius

Pirmadienį, rugpjūčio 5 d. prie Nige
rijos krantų buvo užpultas Lietuvos “Li- 
marko laivininkystės kompanijai” priklau
santis šaldytas žuvis gabenęs laivas “Sa
turnas”. Įkaitais buvo paimti penki įgulos 
nariai. Ginkluotų užpuolikų įkaitais paim
ti penki Lietuvos piliečiai greitaeige valti
mi buvo išgabenti nežinoma kryptimi. Su 
grobikais ryšio dar nėra.

“Laivas stovėjo inkaravietėje ir laukė 
iškrovos ryte. Automatiniais ginklais 
ginkluoti žmonės priplaukė valtimi. Jie 
nesikėsino į joki turtą laive, pagrobė penkis 
žmones,kurie tuo metu budėjo, ir išplaukė”. 
- sakė bendrovės direktorius. Per pagro
bimą įgulos nariai nebuvo sužaloti.

Penktadienį Prezidentės siūlymu buvo 
sukviestas Krizių valdymo komitetas. 
Rengiant apžvalgų naudotasi Lietuvos spau
da, EITA, BNS.LGTTICir “Bernardinai”.

Prezidentė apie 
Lietuvos energetikos 

ateitį
Kaip jau plačiai žinoma, prie Europos 

Sąjungos finansų dirbusi Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė yra aštriai nusistačiusi prieš 
Lietuvos energetikos “atidavimą” į privačios 
bendrovės-monopolio (konkrečiai, tai “Leo 
LT”) rankas. “Reikia, kad energetikos sek
torius būtų demonopolizuotas. Reikia ne tik 
vidaus rinkos, bet ir rinkos tarp Baltijos ša
lių, ir garantuoti žmonėms kuo pigesnę elek
tros energiją", pabrėžė Prezidentė. Dabar ji 
pasirašė Atominės elektrinės įstatymo pa
taisas ir lokiu būdu atvėrė kelią likviduoti 
“Leo LT”. Galimybę kreiptis į teismą, kad 
sutartis dėl “Leo LT" būtų pripažintas nega
liojančiu, Prezidentė įvardijo kaip netinka
mą. Esą toks kreipimasis pailgintų “Leo LT” 
egzistavimų mažiausiai dvejiems metams ir 
bendrovė dar gautą europinių pinigų. “To 
leisti negaliu, todėl pasirašysiu įstatymo 
paketą, nes jis sudaro galimybę valstybei ir 
Vyriausybei likviduoti įmonę ir patį sandorį 
kitą įstatymą pagrindu. Jeigu Vyriausybei 
pritrūks politinės valios, man tos valios ne
pritrūks”, - pareiškė Prezidentė. Per “Leo LT” 
akcininką susirinkimą, kuris turėtą vykti 
rugsėjo 4-ąją, bus siekiama likviduoti ben
drovę. Motyvus, kodėl pasirašė Atominės elek
trinės įstatymą, Prezidentė liepos 30-ą išdėstė 
per spaudos konferenciją.

Pokalbį aprašė žurnalistė Lauryną 
VireLūnaitė. Red.

- “Leo LT” buvo kuriama dėl naujos 
atominės jėgainės. Kada ji bus pastatyta 
ir apskritai ar kada nors iškils? Ar Lie
tuva turėtų likti branduolinės energeti
kos šalis?

Klausimas 
platus. Ignalinos 
atominė elektrinė 
atėmė iš Lietuvos 
galimybe kurti al
ternatyviąją ener
getiką. Senoji Igna
lina sukūrė sąlygas, 
kad 20 metų turėjome monopolizuotą 
energetikos rinką. Buvo interesai, jog ji 
išliktų, maitintų politikus ir jokie kiti 
alternatyvūs variantai nebūtų svarstomi. 
Krizė parodė, kad būtina siekti monopo
lijų šiame sektoriuje išskaidymo. Turime 
peržiūrėti savo strategiją ir apskaičiuoti, į 
ką geriau investuoti - ar į vėją, geotermi

Valdovų rumus aplankė apie 20,000
(ELTA). Nacionalinio muziejaus skai

čiavimu, liepos 7 d. -rugpjūčio 2 dienomis 
atstatomus Valdovų rūmus apžiūrėjo per 
20,000 lankytojų. Atkurtus, bet iki galo ne
įrengtus Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės valdovų rūmus per beveik mėnesį 
aplankė ir daug specialistų, mokslininkų 
iš Lietuvos bei užsienio. 27 dienas vyko 
nemokamos ekskursijos lietuvių, anglų, 
vokiečių, lenkų, rusų ir kitomis kalbomis.

“Susipažinęs su dar nebaigtais atkurti 
Valdovai ritmais tikrai galiu pasakyti, kad 
pinigai išleisti neveltui. O rūmai tarnaus ir 
Lietuvai, ir jos žmonėms bei svečiams”, - 
sakė istorikas dr. Antanas Kulakauskas.

Valdovų rūmų svečiai pamatė auten
tiškas senosios rezidencijos liekanas, Di
dįjį kiemą, atkurtus reprezentacinių salių 
interjerus ir įspūdingiausius jų elemen
tus - grindis, židinius, krosnis, portalus, 
lubas. Kartu pristatyta didaktinė Lietuvos 
didžiųjų kunigaikščių rūmų istorinės rai
dos ekspozicija, teorinė medžiaga, Vilniaus 
pilių maketai, rūmų atkūrimo projektas.

Tai pirmasis Lietuvos muziejininkys- 

ką, biomasę, atliekų deginimą, ar į atomi
nę energetiką, ar j viską kartu. Atsakymo 
negaliu pateikti, nes nėra skaičiavimų.

- Ar gali nutikti taip, jog naujos ato
minės elektrinės Lietuvoje nebus?

- Jei matysime, kad tai daug kainuos 
mūsų ateities kartoms, žmonės turės 
pasakyti savo žodį, kur link judės I ,ietu- 
vos energetika.

- Kaip į tokius pareiškimus turėtų 
reaguoti mūsų partneriai. Ar tai reiškia, 
kad Lietuva iš naujo svarstys, ar dalyvauti 
jėgainės statybos projekte?

- Su partneriais kalbėta. Lietuva kol kas 
neatsisako projekto. Turės būti pagrin
dimas. Partneriai taip pat neinvestuos į 
virtualų projektą, jei nebus realių ekono
minių skaičiavimų.

- Ar “NDX energija” (“Leo LT bazė) 
norėjo susitikti su Jumis?

- Ne, nebuvo. Negirdėjau to ir iš savo 
patarėjų. Nors vakarykštis pareiškimas 
(kad nauja elektrinė atsieis I2mlrd. litų, 
o jungtims su Švedija prireiks dar 2 mlrd. 
litų - L.V.) man labai patiko, nes padėjo 
apsispręsti. Bendrovės atstovi) aiškini
mai, jog be jų dalyvavimo neįmanoma 
rasti pinigų, ypač kai patys tų pinigų ne
turi, man padėjo apsispręsti.

- Ar susitikusi su teisės ekspertais 
išgirdote pastabų dėl įstatymų, susijusių 
su “I^co LT”?

- Taip, išgirdau motyvus “už” ir “prieš”. 
Man to reikėjo, nes esu girdėjusi daug 
spekuliacijų. Apsisprendžiau, kad proce
sas negali būti vilkinamas. Viena galiu 
pasakyti aiškiai - dėl Kruonio elektrinės 
perdavimo už 1 litą Vyriausybė tikrai 
kreipsis į teismą. Taigi yra daug neaišku
mų, daug neskaidrumo. Visi politikai, ku
rie balsavo už [Leo LT] įstatymą, turi prisi
imti moraline ir politinę atsakomybę.

- Einant toliau, gal turite siūlymų, kaip 
mažinti “Sodros” deficitą?

- “Sodros” sistemą jau seniai būtina 
reformuoti. Diskusijos dėl to užtruko. So
cialinio draudimo sistema turi būti per
žiūrėta, reikia sistemiškai spręsti sociali
nių išmokų klausimą. Sunkmečiu privalu 
tartis su visais piliečiais. Reikia pradėti 
nuo valdžios vyrų atlyginimų mažinimo ir 
tik tada kreiptis į žmones, kad jie sutiktų 
su laikinu išmokų mažinimu. Tai turi būti 
daroma apsaugant mažiausiai uždirbančius 
ir socialiai pažeidžiamus asmenis.

- Pasirašėte įstatymo pataisą, kuria 
sumažintas politikų, pareigūnų, teisėjų ir 
tarnautojų bazinis algos dydis. Ar matote 
dar rezervų, kad būtų galima taupyti atly
ginimų sąskaita?

- Politikų atlyginimų sąskaita rezervo
matau. Oi. kaip matau. □ 

tės istorijoje atvejis, kai kelias savaites 
kasdien be poilsio dienų rengiamos ne
mokamos ekskursijos. Valdovų rūmuose 
planuotos unikalios tarptautinės tūkstant
mečio parodos “Lietuva senuosiuose is
torijos šaltiniuose”, “Vavclis Vilniuje. Nuo 
Jogailaičių iki Abiejų Tautų Respubli
kos pabaigos”, “Baltų menas” iki spalio 4 
d. lankytoji) laukia Taikomosios dailės 
muziejuje. Čia rodomas ir vertingiausias 
eksponatas - Kvedlinburgo analai su pirmą 
kartą 1009 m. paminėtu Lietuvos vardu.

Iki šiol Valdovų rūmams vertingas do
vanas - graviūras, knygas, auksakalystės 
kūrinius, gobelenus, skulptūras - yra do
vanoję pasaulinio garso atomo fizikas ir 
kolekcininkas dr. Tomasz Niewodnic- 
zanski, verslininkai broliai Nicolas, Oliver 
ir George Ortiz, kolekcininkas Edmundas 
Armoška, kolekcininkas Andrejus Balyko 
ir verslininkas Antanas Bosas, lietuvių iš
eivijos JAV kultūrininkai Lilė ir Valentinas 
Ramoniai, Vokietijos dailės istorikas dr. 
Meinolf Siemer, Kauno bukinistas Vid
mantas Staniulis. □
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Bendruomenės baruose______
“Dainos Sambūrio” baruose

Gražina Pranauskicnč

Šių metų pabaigoje švęsime Melbour
ne lietuvių choro “Dainos Sambūris” 60- 
mclį, tad paruošiamieji darbai vyksta jau 
dabar. Buvusi choro ilgametė dirigentė 
Birutė Prašmutaitė, dainininkės Bronės 
Staugaitienės padedama, atrinkinėja 
nuotraukas bei įvairiose šventėse atliktus 
kūrinius. Tinkamiausia medžiaga bus 

Nuotraukoje - Mclbouruo lietuvių choras “Dainos Sambūris”.

sumontuota vaizdajuostėje, kurią jubilie
jaus proga sutiko paruošti tenoro Sauliaus 
Bakaičio sūnus Mark.

Su Rita Mačiulaitienc chorui vado
vaujame nuo 2005 metų. Antradienio 
vakarais pasišventę entuziastai suvažiuo
ja iš arčiau ir iš toliau, kad kartu praleisti 
laiką su daina. Choro pirmininkė Dana 
I .ynikienė yra pasakius: “prieš repeticiją 
moterys pasidažo, prisisega gražesnį si

joną, nes daugeliui tai yra tikra šventė.” 
Kurgi rasi geresnę draugiją, jeigu ne tarp 
tautiečių?

Pėsčiomis skubu ir aš per visą centrą 
(50 minučių kelio) į lietuvišką šventovę, 
mintimis permesdama repertuaro, kurį iš 
vakaro su Rita aptariame telefonu, pla
ną. Repeticijas stengiamės pradėti laiku, 
kantriai laukdamos, kol nebesivarstys 
durys ir įsiviešpataus tyla. Kaip taisyklė, 
pavėlavę nesibrauna tarp eilių į savo vie
lą, lūkuriuodami atokiau, kol baigiasi 
balsų sušildymas. Na, o plepėlis, kaip 
anksčiau, irgi nebelieka laiko, nes susi
pratę choristai gerai žino, kiek galima 

pasiekti susiklausymo dėka. Juk visiems 
malonu kai ir dainos gerai skamba, ir 
išreiškiama pagarba vadovėms.

Repeticijų metu susibalsuojame, 
paremiame pilvais kvėpavimą, stengda
miesi išgauti kuo sodresnį, ausiai ma
lonų, aksominį garsą. Tik tada pereiname 
prie naujų ir zuliname senas dainas. 
Sunkiausiai sekasi įsiminti žodžius, tad 
vis kartojame ir kartojame tekstus.

Šių metų pabaigai ruošiame techniš
kai ir kokybiškai išbaigtą programą, pilną 
skambių, melodingų, numylėtų ir negir
dėtų kūrinių.

Iškilmingas jubiliejinis koncertas 
įvyks sekmadienį, lapkričio 22 dieną, 2.30 
vai., po skanių pietų. Tad iš anksto norė
tume pakvieti ištikimuosius dainos mė
gėjus kartu atšvęsti svarbią choro sukak
ties datą. Lauksime Jūsų visų! □

Unregistered
Migration Agents
Migration agents must be 

registered by the Migration Agents 
Registration Authority (MARA) if 
they wish to provide immigration 
assistance in Australia. It is an 
offence for anyone in Australia to 
provide immigration assistance 
while not registered.

To check if a migration agent is 
registered, visit

www.mara.com.au.
If you have information about 

an unregistered migration agent, 
you can telephone 1800 009 623. 
Information provided will be 
treated in the strictest confidence.

Juozas Tininis - rašytojas, vertėjas, eruditas
1907.11.04- 1971. 08.02

Isolde Ira Požclaitė - Davis AM

Tęsinys iš nr. 30.
“Turiu prisipažinti, kad buvau au

toriaus “gundytojas” tij kelionh) aprašy
mų nenumesti į šalį, sugrupuoti, pridėti 
naujų, įnešti reikiamas korektūras, kolizi
jas (priešingų interesų, siekimų, tikslų, 
nuomonių susidūrimas. I.I. P -D) ir dig
resijas, būtų ir pramanytų faktų, kad pa
sipildytų siužetas, kad veiksmas įgautų 
užuomazgą, vystimąsi ir atomazgą. Digre
sijose j praeitį minimi faktai dažniausiai 
paimti iš autoriaus gyvenimo, bet visų laiš
kų “Andromacha”, kaip autorius pasakoja, 
nėra ta pati: “ji” kiekvieną kartą tikrovė
je buvusi kita, užtat (sakė autorius) daugelis 
skaitytojų iš surasto vieno tikro savo nuo
tykio bus linkusios (o kodėl ne irvyrai bus 
linkę? I.I. P-D) manyti, kad ji yra tikroji 
“Andromacha.” Tinimui atrodo, kad mo
terys kvailesnės už vyrus? Kažin kodėl?

Toliau seka B.B. citatos galas.
“...Po autoriaus mirties, ta, kaip ir ki

tos virtuvės “paslaptys”, manau, ne tik 
galima, bet ir verta atskleisti kaip rašy
tojo darbo metodas, arba, anot Jono Ais
čio, “ poesis et veritas” (poezija ir teisybė 
I.I.P-D).

J.Tininis parašė ir beletristinių vei
kalų, pvz. novelę “Našlė”, atspausdintą 
“Aidų” žurnale. Los Angeles nuo 1955 
metais jis buvo “Lietuvių Dienų“ lite
ratūros redaktorius. Tame pačiame mies
te išleido savo pirmą novelių rinkinį 
“Sužadėtinė” (1957), romaną “Dailininko 
žmona” (1970), “Nuskandintas žiedas” 
novelių rinkinį (1971), straipsnių į laikraš
čius ir žurnalus.

Iš B.Brazdžionio pateiktų žinių suži
nome, kad Juozas Tininis jau buvo pa
ruošęs trečią novelių rinkinį “Neatskleista 
paslaptis”, turėjo autobiografinės medžia
gos kitam romanui, buvo surinkęs nema

žai medžiagos romanui apie Emiliją Plia- 
teraitę. Be to jis domėjosi lingvistika, ir 
straipsnių rasime Lituanus.org-Indexof 
Articles on Linguistics skyriuje pvz.: 
“Expressing Cause by Means of 
Prepositions in Modern Lithuanian...” ir 
“Similes (palyginimai I.I.P-D) in Lithu
anian Folk Proverbs.” Lyginamųjų kalbų 
žodyno bei studijos metmenys: graikų ir 
lietuvių, lotynų ir lietuvių kalbos. Deja 
rankraštis, kaip ir disertacija daktaro 
laipsniui įsigyti, pražuvo. B.B. labai 
tikroviškai atsiliepia kas atsitiko, cituoju: 
“.. .jo asmeninį turtą (nepalikus testamen
to). knygyną administracijai nusavinus ir 
vėliau iš varžytinių pardavus, gi daugelį 
rankraščių bei užrašų išmetus į šiukšlyną.”

Rašydamas apie Rudolph Valentino, jis 
nepabijojo ir paradokso apie moterį) iš
tikimybę, būtent gėlių puokščių prie jo 
paminklo metams bėgant vis mažėjo. 
Pagaliau pasiliko tik viena senu tė, kuri vis 
atnešdavo raudonų rožių puokštę. Po ku
rio laiko ir ji dingo.

Žinant, kad knyga “Laiškai Andro- 
tnachai”yra sudaryta po autoriaus mirties 
iš pirmo juodraščio, negalima per daug 
priekaištauti dėl nenuoseklumų. Ovis dėl
to man ji buvo įdomi, nes autorius suge
bėjo taip nepriekaištingai aprašyti savo 
kelionių įžymiuosius įvykius ir sukauptą 
meno grožį šimtmečių fone. Kitas įdo
mus, sklandus pasakojimų bruožas yra 
kelionėse patirti įspūdžiai. Tai gamtos, 
architektūros, meno paminklų, skulptūrų 
ir paveikslų aprašymas ir kokį įspūdį jie 
jam padarė. Pasakodamas apie Florenci
joje sukauptas meno vertybes, jis lyg ir at
sitiktinai pamini, kad tai ne stebuklas, nes 
’’jau prieškristiniais laikais tarp VIII ir 1H 
amžiaus Florencia buvo etruskų civiliza
cijos ir kultūros žydėjimo centras. O Maria 
del Fiore didelė katedra ir šalia jos 
dailininko ir architekto Giotto pastatytas 

varpinės bokštas, pro kurį praeina kartų 
kartos..., o jis lieka ir toliau stovėti, dai
liai atsirėmęs į Toscana miesto dangų.

Nevieną kartą jis kviečia Andromachą, 
vienuolę gyvenančią prie Atlanto krantų, 
jį aplankyti Angelų mieste prie Ramiojo 
Vandenyno. Juozas Tininis taip pat ly
riškai aprašo savo nepasotinamą grožio 
troškimą: “Aš jaučiuosi laimingas, galėjęs 
išbūti Florencia mieste net tris dienas ir 
nugirdyti savo nepasotinami) sielą iš meno 
kūrinių, trykštančių grožiu”. Kokia nova
toriška metafora.

Kitas autorias bruožas, kuris man 
patiko, tai jo subtilus priminimas skaity
tojui, o tikrumoje Andromachai. kur jis 
toliau keliaus. Atsisveikinimo frazėse jis 
rašo: “ Sudiev, brangioji Andromacha. 
Lauk manęs atsiliepiant iš Romos.”

Septintame laiške autorius labai deta
liai aprašo romėnų Forumą, kur pasižymė
ję romėnai sakė savo prakalbas. Dabar 
teišliko apdaužytos marmuro kolonos.

Kitas Tininio bruožas yra “pamokyti” 
skaitytojus apie senovės romėnus, jų pa
pročius, jis net ir primena, kad senovės 
lietuviai-pagonys, kurie persikėlė vaidi
lučių kultą iš senovės romėnų vestalių. 
Anot J.Tininio, “Vestalių deivė vadinosi 
Vesta n jos šventovės liekanos dar tebėra 
Romoje.” Todėl ir jaunos lietuvaitės, iš
laikiusios nekaltybę, vadindavosivaidilu- 
tėmis, kurios, kaip ir senovės Romos 
vestalės, kūrendavo šventąją ugnį.

Paskui seka ilgas Šv. Petro bazilikos 
detalus aprašymas. Jis įdomus ir ten 
buvusiems piligrimams, ir kitiems svieto 
keliautojams. Jis sukels malonių prisimi
nimų. Autorius kalba net apie popiežių 
Pijų XII-ąjj, ten palaidotą kriptoje. 
Skaitytojai negali nepastebėti autoriaus 
pastangas juos paišinti ir kas būtina ži
noti keliautojams Italijoje.

Aštuntame laiške skaitytojai sužino, 
kad J.Tininis išplaukė iš Neapolio uosto į 
Australiją, betgi nė vieno žodžio apie šį 
žemyną nėra prasitaręs. Kažin kodėl? Jis 
daugiausiai kalba apie Pompėją ir kad jau 

du trečdaliai jos yra atkasti. (O kai mano 
14-kos metų sūnelis ir aš buvome Pom
pėjoje 1975 m., tai jau viskas buvo atkasta 
ir labai kruopščiai sutvarkyta. Sūnus ne
galėjo atsistebėti Pompėjos gatvių grindi
nyje paliktomis romėnų vežėčių ratų žy
mėmis ir tais aukštokais, nugludintais ak
menimis, kurie buvo sustatyti tarp gatvės 
ir pėsčiųjų siauresnės gatvės. Jaunuoliui 
parūpo sužinoti, kodėl jie ten stovėjo? 
Pamatęs ant namo sienos gerai išsilai
kiusias freskas, jis man greit pasakė: “Ma
tyt. ant gatvės buvo daug vandens, kai 
lietus lydavo, tai romėnai vaikščiodavo ant 
tų nugludintų akmeni), norėdami apsisau
goti, kad jų togų apačia nesušlaptų...” 
Pasakiau jam, kad taip ir buvo.)

Devintą laišką autorius rašo iš gra
žiojo Heidelberg Universiteto miesto. 
Kokiu tikslu jis ten nuvyko? “.. .Atvykau 
čia iš naujo pasidaryti studentu, vejamas 
nenumaldomo troškimo vis daugiau ir 
daugiau žinoti...” Jis taip pat supažindi
na skaitytoją su faktu, kad aplankė ir pilį, 
ir ją supantį parką, kuriame 1815 metais 
lankėsi Johann Wolfgang Goethe, kuris 
buvo Tininio vienas labiausiai gerbiamų 
rašytojų.

Dešimtas laiškas jau iš Vienos. Auto
riaus pirmas žygis nuvedė jį prie Dunojaus 
upės pasitikrinti, ar upės vanduo apdai
nuojamas Johann Strauss valse, kurį 
Andromacha ir I Icktoras mėgo šokti, toks 
tvaiskiai mėlynas. Deja, ne. Upės vanduo 
neprilygsta Andromachos akių mėlynam 
skaistumui.

Pagaliau ateina ir paskutinis Hektoro 
laiškas. Jame net keletą kartų jis tiesiog 
kreipiasi į jaunąją Andromachą, kurią jis 
sutiko ant Nevėžio tilto. Tas atsisveikini
mas - lyrinis, nostalgiškas, bet ir saldo
kas. Todėl pabaigos atsisveikinimo žodžiai 
kiek nustebina: “Neužmiršk manęs!” Ar tai 
įsakymas, ar gailus prašymas? O paskui 
pastebėjęs savo ‘lapsus linguae’ kiek su
švelnina jį: “ Nuolat mintimis tave lankąs 
Tavo Hektoras.” □
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Į Lietuviai pasaulyje
„Misija Sibiras” - šiemet Kazachstane

Rasa Lukaitytė 
(Specialiai dėl DELFI iš Kazachstano)

Tęsinys iš “M.R” nr. 30.
- Jūs manote, kad pastatai ne patys 

savaime nyksta?
-Tikrai ne. Medžiai visi nukirsti, tvoros 

išardytos. Rytinis Kottnradas yra visiškai 
apleistas miestas, ten nieko nebėra. Ne
siimu spręsti, koks galėtų būti tokio ardy
mo tikslas. Galbūt pastatai yra tiesiog 
išrenkami kaip statybinės medžiagos, gal 
jie tiesiog trukdo. Dabar mes visus griu
vėsius užfiksavome, nufotografavome, o 
dar po poros metų visiškai nieko nebebus. 
Iš kitos pusės, sunku tikėtis, kad apleistus 
lagerius kas nors kitas sąmoningai saugos, 
nes mes patys nežinome, kiek jie mums 
yra reikalingi. Reikalinga tam tikra pavel- 
dosauginė koncepcija, kurios nėra. .los 
taip lengvai ir nepadarysi, nes tai susiję su 
politika.

- Kodėl net 6% lagerių buvo sukurta 
Kazachstano teritorijoje, ką juose veikė 
įkalintieji?

- Logika yra labai paprasta - visur, kur 
praeidavo geologai ir atrasdavo kokią nors 
iškaseną, pagrindinė darbo jėga būdavo 
vergai. Žymi kazachų mokslininkė A. Ku- 
kuškinasavo naujausioje monografijoje at
virai cituoja F. Dzeržinskį, kuris dar 1923 
m rašė, kad reikia sukurti priverstinio dar
bo lagerius neapgyvendintose vietose, o 
kaliniams skirti minimalias išlaidas. Taip 
1930-aisiais metais prie Balchašo ežero, 
šalia kurio gyveno kazachų klajokliai, ru
sų mokslininkas M. Rusakovas atrado va
rio rūdą, o po metų ten jau buvo lageris. 
Tada buvo toks ekonominis modelis ir to
kia darbo organizavimo samprata. Patys 
didžiausi lageriai įsikurdavo ten, kur bu
vo vario, anglies, molibdeno, volframo.

Išeivija nuotraukų parodoje
Liepos mėnesį Lietuvių grįžimo į tė

vynę informacijos centre buvo pristatytas 
projektas „Pasaulio lietuviai Palangoje 
2009“, skirtas Lietuvos tūkstantmečio 
paminėjimui. Projektas užgimė pereitų 
metų Vasario 16 d. Dubline, Palangos fo- 
tokhibo nariams kartu su Airijos Lietuvių 
Bendruomene minint Lietuvos Nepriklau
somybės 90-ąsias metines. Idėja buvo la
bai paprasta - Lietuvos tūkstantmečio 
metais pristatyti žymius lietuvių išeivijos 
fotomenininkus ir daugumą iš keturiasde
šimties Pasaulio valstybių įregistruotų 
Lietuvių bendruomenių.

Projekto parodos jau buvo pristatytos 
Nidoje, Juodkrantėje. Palangoje. Parodoje 
eksponuojamos fotografų: Vytauto Maže
lio, Jono Kuprio, Algimanto Kezio, Jono 
Dovydėno, Dariaus Kuzmicko, Edžio 
Jurčio, Laimos Reiss, Aurelijos Čepulins- 
kaitės, Džojos Gimdos Barysaitės, Jorgen 
Stadje, Dianos Brunner, Stasio Grincevi- 
čiaus, Artūro Jonausko, Dariaus Jurašiaus, 
Raimondo Šeštakausko, Airijos lietuvių 
bendruomenės fotoklubo „Fotomanai.Lt“ 
bei Kanados lietuvių jaunimo sąjungos, 
Austrijos, Šveicarijos ir Švedijos lietuvių 
bendruomenių atsiųstos fotografijos.

Nuotraukos sukurtos 1950 - 2009 m.
Tarp parodoje pristatytų autorių: Vy

tautas Maželis - fotografas-portretistas. 
sukūręs didelę pokario Amerikos lietuvių 
išeivijos visuomenės, kultūros, meno, 
religijos ir biznio atstovų galeriją. Jonas 
Kuprys - pasaulio lietuvių išeivijos dien
raščio „Draugas“ fotografas, įamžinęs svar
biausius lietuvybės puoselėjimo momen
tus Amerikoje. Fotografas teigia, kad per 
35 fotografavimo metus yra užfiksavęs 
apie 50,000 pokario lietuvių gyvenimo iš
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aukso kasimo šachtos. Kiti lageriai tu
rėdavo aptarnauti visą sistemą, todėl dalis 
kalinių dirbo žemės ūkio, statybos, re
monto darbus.

- Džczkazgano mieste ekspedicija 
praleido daugiausiai laiko, ten ji ne tik 
lankė lagerio teritoriją, bet ir tvarkė pa
minklą Kingyro sukilimo aukoms. Kuo 
svarbus šis sukilimas?

- Šis sukilimas iš esmės pribaigė visą 
Gulagą. Sukilimas vyko 1954 m. gegužės- 
birželio mėnesiais, t.y. jau po Stalino mir
ties. Istorikai sąlyginai šj sukilimą laiko 
Gulago žlugimo pradžia. Anksčiau vyko 
dar du ryškūs sukilimai Norilske ir Vor
kutoje, bet Kingyro sukilimas buvo di
džiausias ir labai žiauriai numalšintas. Jo 
pabaiga buvo labai kruvina - sukilusius ka
linius sutraiškė lankais. Skaičiuojama, kad 
sukilimas pareikalavo 700-1000 aukų, tarp 
kurių buvo ir lietuvių. Pirmą sukilimo die
ną žuvo mano gero draugo, buvusio 
politkalinio Antano Seikalio brolis Povilas.

„Misijos Sibiras“ dalyvius po Kingyro 
lagerį vedžiojo sukilimo dalyvis, Džczkaz
gano gyventojas Igoris Pinčiukovas. Plačiai 
apie šį sukilimą rašė A. Solženycinas savo 
knygoje „Archipelag GULAG“, skyriuje 
„40 Kingyro dienų“. Latvių kilmės reži
sierius G. Žemei, šiuo metu gyvenantis Al- 
matoje, pastatė filmą „Žmogėdra“ apie šj 
sukilimą. Filmas Rusijoje yra uždraustas. 
Lietuvoje yra išspausdinti sukilimo daly
vio A. Švcnčionio prisimintai, bet iš esmės 
pas mus labai mažai žinoma apie šj suki
limą ir ypač apie lietuvių vaidmenį jame.

- Jūs kalbėdamas misijos dalyviams 
pabrėždavote, kad paminklų statymas yra 
svarbus ženklas, įrodantis, kad tragedija 
vyko, nes nepalikus jokio ženklo lagerių 
vietose, vėliau gali būti sakoma, kad nie
kas niekada ir nevyko. Ar taip iš liesų gali

eivijoje vaizdų. Šioje parodoje rodoma ma
ža dalis nuotraukų, eksponuotų 2005 m. 
Čiurlionio galerijoje (Čikaga) vykusioje pa
rodoje, o 2008 m. Lietuvos nacionalinėje 
M. Mažvydo bibliotekoje. Algimantas Ke- 
zys - iškiliausia kūrybinė asmenybė lietu
vių išeivijos fotografijos pasaulyje. Teolo
gas, visuomenės veikėjas, galeristas, išlei
dęs ir sudaręs daugiau nei 40 fotografijos 
albumų, knygų, žurnalų ir kitų meną, kul
tūrą, sielovadą ir tautiškumą ugdančių lei
dinių autorius. Jonas Dovydėnas -Lietuvą 
su savo tėvu,žinomu rašytoju Liudu Dovy
dėnu, paliko būdamas vos 5-erių metukų 
1944-aisiais. Amerikoje išleisti J.Dovydė- 
no fotoalbumai “Nevada. Kelionė”, “Čika
gos namai”, o 1985 - 2009 m. sukūrė di
džiulę fotografijų seriją apie Afganistaną.

Australijai atstovauja Stasys Grince- 
vičius: gimė Kaune, nuo 1944 karo metu 
su tėvais gyveno Vokietijoje, 1949 m. at
vyko į Australiją, dabar gyvena Melbourne. 
Studijavo Sydney Universitete, kur įsigijo 
Bachelor of Electrical Engineering ir 
Bachelor of Science diplomus, dabar spe
cializuojasi kompiuterinio dizaino srityje. 
Fotografuoja nuo jaunystės. Daugelio pres
tižinių fotokonkursų laureatas.

„Fotomanai.LT“ - kaip rašė Ieva Sun- 
gailaitė, klubo prezidentė: „ ...šiandien mes 
esame aktyviausias Pasaulio liet, fotoklu- 
bas, jungiantis per šimtą narių. Vieniems 
fotografija yra pomėgis, kitiems -gyvenimo 
būdas, kai kuriems-pragyvenimo šaltinis... 
Net ir paprastuose dalykuose ilgainiui 
įžvelgiame tai, kas artima sielai...“

Projekto „Pasaulio lietuviai 2009“ ren
gėjai tikisi, kad ši ekspozicija parodo ne
paprastai turiningą, prasmingą ir kūrybin
gą Pasaulio lietuvių gyvenseną, kūrybą ir 
iekj išsaugoti tautiškumą. LGIT1C

Paminklas lietuviams Džezkazgane. R. Lukaitytės nuotr.

-Taip. Pavyzdžiui, Spaskc, kur gali būti 
palaidota apie 50,000 lagerio kalinių kūnų, 
buvo tankodromas, tačiau tik pastatėme 
toje vietoje ženklą, kuris apaugo ir kilų 
šalių paminklais. Jau nebekilo ranka per 
kapus važinėti tankais arba ant jų pilti 
šiukšles, kaip daroma Balchaše.

Paliekame nors tiek, kiek gali padaryti 
privati iniciatyva. Paminklais apsaugomo 
kapavietes, nes jos yra be kryžių ir pa
vardžių - kaliniai būdavo po kelis vienu 
metu užkasami lauke ir uždedamos jų 
numerių lentelės, kurios iki šių laikų nėra 
išlikusios. Paminklas yra ženklas, kurio 
nenuneigsi.

- „Misija Sibiras“ apvažiavo dalį Kar- 
lago lagerių, ką, Jūsų manymu, reikėtų 
daryti toliau?

-Privati iniciatyva čia jau yra išsemta, 
dabar reikia darbo valstybiniu lygiu. Da
bar reikalingi tam tikri politiniai susita
rimai, kad istorikai galėtų dirbti Kazachs
tano specialiuosiuose archyvuose. Šiuo 
metu dokumentai apie šią tragediją yra 
užslėpti, archyvai uždaryti. Mes rinkome 
liudininkų duomenis, faktus. Savo žinias, 
kurias gavau iš savo mamos, buvusios la
gerio kalinės, kuri 1990 m. man viską

“Aplink vytautinę Lietuvą”
(ELTA). Grupė Lietuvos keliautojų, 

išvykstanti į žygį automobiliais “Aplink 
vytautinę Lietuvą”, fiksuos išlikusius Lie
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) 
paribio istorijos ir kultūros paminklus. 
Per tris savaites Lietuvos tūkstantmečiui 
skirto žygio dalyviai tikisi nuvažiuoti per 
5,000 kilometrų.

Pasak žygio iniciatoriaus, istoriko ir 
žurnalisto Gedimino Ilgūno, Lietuvoje 
nėra, kaip kitose Europos valstybėse, tau
tos tradicijų lankyti istorines vietas, mi
nėti iškilias istorines datas ne tik valsty
binėmis priemonėmis, bet ir žmonių as
menine iniciatyva.

Jis primena, kad Lietuvos didžiojo ku
nigaikščio Vytauto valdymo metais LDK 
ribos šiaurėje buvo netoli Maskvos, o pie
tuose siekė Juodąją jūrą. “Šias ribas mato
me istorijos vadovėliuose spausdinamuo
se žemėlapiuose, tačiau, atrodo, niekas ne
mėgino šias LDK ribas aplankyti, sureng
ti žygį LDK pasieniu. Lietuvos tūkstant
mečio minėjimas skatina tai padaryti”, - 
vieną iš žygio motyvų nurodo istorikas.

Automobilių žygio vytautinės Lietu
vos paribiais tikslas - plėsti pažinimo 
ribas, ugdyti istorinę atmintį, tautinę sa
vimonę. Žygio dalyviai susipažins su bu
vusios mūsų didžiosios valstybės paribių 
istorijos ir kultūros paminklais.

“Tiesa, Lietuvos Didžioji Kunigaikštys
tė laikytina lietuviška vien dėl to, kad ją 
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aprodė, perdaviau ki
tiems.

- Kazachstane Jūs 
lankėtės jau aštuntą 
kartą, kas Jus čia trau
kia?

- Netraukia, tiesiog 
paminklus reikėjo pa
statyti. (A. Vyšniūno ir 
A. Seikalio inicityva yra 
pastatyti paminklai 
Balchašo, Spasko ir 
Džczkazgano lagerių 
teritorijose - DELFI). 
Pirmosios iniciatyvos 
prasidėjo 1990 m., kai į 

buvusių lagerių terito
rijas apvažiavo 60 bu

vusių kalinių su savo vaikais. Po to su laiku 
viskas išsisiūbavo iki rimtų monumentų.

- Jūs pats esate gimęs Karagandos 
mieste buvusių politinių kalinių šeimoje, 
galbūt galėtumėte papasakoti apie to meto 
lietuvių gyvenimą?

- Lagerių kaliniai po to, kai atsėdėda
vo jiems skirtus metus, gaudavo tam tikrą 
me tų skaičių tremtyje ir negalėdavo grįžt i į 
savo tėvynę. Pvz., mano tėvai buvo gavę 
penkerius ar šešerius metus tremties ir 
priverstinai liko gyventi Karagandoje. Tuo 
melu šiame mieste gyveno nemažai lietu
vių, jie tarpusavyje labai bendraudavo, ei
davo į bažnyčią, aš turiu daugjų nuotraukų.

Šiuo metu Karagandoje likę lietuviai 
yra labai įvairūs — dalis yra nesenai at
važiavusių į Kazachstaną verslininkų, taip 
pat yra lietuvių, likusių nuo lagerių laikų, 
tačiau sukūrusių mišrias šeimas. Yra ir savo 
noru sovietiniais laikais atvažiavusių dėl 
didesnio uždarbio. Dauguma lietuvių, gy
venančių Kazachstane, veržiasi į Lietuvą, 
nes papasčiausiai apsimoka būti Europos 
Sąjungos valstybės piliečiu. Gyvenimas 
margas, visko ir visokių lietuvių yra. 
Stipriausia lietuvių bendruomenė yra 
Karagandoje, kuriai vadovauja Vitalijus 
Tvarijonas. □ 

sukūrė lietuvių kilmės dinastija - Gedi- 
minaičiai, kurie pradžioje, matyt, kalbėjo 
lietuviškai, bet vėliau pradėjo vartoti 
rusenu kalbą. Ypač tas pasakytina apie 
tuos Gediminaičius, kurie valdė rytines 
teritorijas - Smolenską, Polocką ir t. t. 
lačiau LDK paribiuose tebėra istorijos ir 
kultūros paminklų, menančių Gcdimi- 
naičių laikus. Žygis kaip tik leis giliau ir 
artimiau susipažinti su šiais paminklais”, 
-tikina G. Ilgūnas.

Gedimino Ilgūno teigimu, žygio “Ap
link vytautinę Lietuvą” dalyviai stengsis 
pamatyti, kaip toli į šiaurę ir rytus buvo 
nujoję mūsų protėviai, kokias dideles 
teritorijas jie valdė. “Tačiau pripažįstame, 
kad mūsų protėviai, kaip ir kiti užka
riautojai, tų kraštų žmonių nebuvo lau
kiami - gal tik buvo mažesnė blogybė 
negu totorių mongolų jungas. Iš Vilniaus 
nusiųsti tų kraštų valdytojai pamažu 
perėmė vietos kalbą, kultūrą, nutautėjo ir 
susiliejo su vietiniais”, - sako jis.

Žygio maršrutas eis rytine Latvijos 
siena, šiaurėje ir rytuose - Rusijos žeme, 
pietuose - Ukraina, o vakaruose - Lenkijos 
paribiu. Žygio dalyviams nereikės rū
pintis Baltarusijos vizomis - dabartinė 
Baltarusija telpa į Lietuvos Didžiąją Ku
nigaikštystę, tad Baltarusijos sienų kirsti 
nereikės.

Į žygį keliautojai leidžiasi savo lėšomis, 
gyvens palapinėse, patys gaminsis valgį.
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Išeivijos talentų grįžimas
Kaip rašo “Respublika”, 27 Jungtinių Amerikos Valstijų ir Kanados lietuviai stu

dentai iš stažuotės tėvų ir senelių gimtinėje grįžta į savo universitetus ne tik su pirmąja 
darbo patirtimi, bet ir su mintimis kada nors pasilikti Lietuvoje. Susipažinti su Lie
tuvos medicina jaunuoliai atvyko pagal Lietuvos išeivijos studentų stažuotės (LISS) 
programą. Per 4-8 savaites trukusią stažuotę išeivijos jaunimas rado laiko ir pavažinėti po 
Lietuvą, susitiko su giminaičiais, susirado naujų draugų. Nors jie yra jau trečiosios išeivijos 
kartos atstovai lietuviškai šneka kuo puikiausiai. Kaip “Respublikai” sakė LISS programos 
steigėja, dabartinė JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdybos vicepirmininkė Bi
rutė BubHcnė, darbdaviai Lietuvoje buvo labai patenkinti išeivijos studentų darbu bei 
profesine motyvacija.

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

Audrius Musteikis, Vilnius

Trečiadienio vakarais į vienuolyno prie 
Šv. Kazimiero bažnyčios Vilniuje patal
pas susirenka visi Lietuvių išeivijos stu
dentų stažuotės (LISS) programos daly
viai, pasakoja, kaip kuriam sekasi, kas bu
vo netikėta, neįprasta, malonu. Pritrūkę 
lietuviško žodžio, įpina anglišką. Daž
niausios frazės: “man labai patinka” ir 
“buvo tikrai įdomu”.

“Mano ateitis aiški: ginsiu vaikų teises 
Lietuvoje”, - tvirtina čikagietė Daiva Ra- 
gaitė. “Planuoju tapti gydytoju Amerikoje 
ir kaip galima dažniau atvykti į Lietuvą - 
padėti jos žmonėms”, - sako kitas čikagie- 
tis Paulius Riškus. “Baigusi medicinos 
mokslus, grįšiu gydyti Lietuvos vaikų”, - 
įsitikinusi Lina Bublytė iš Detroito.

Beveik neįtikima! Vadinasi, ne tik 
emigruojame, bet ir sulaukiame jaunimo, 
trečiosios kartos Amerikos ir Kanados 
lietuvių. Tai studentai, atvykstantys stažuo
ti: padirbėti pagal specialybę, užmegzti 
kontaktų su savo srities profesionalais, 
susipažinti su Lietuva, patobulinti lietuvių 
kalbos įgūdžius. Svarbiausia - jie nori būti 
naudingi kraštui, kurį laiko savu.

Suartėjimo projektas
Jaunuolių - kelios dešimtys: vieni, 

baigę stažuoti, išvyksta, kiti atvyksta. LISS
- JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto 
Valdybos vykdomosios vicepirmininkės 
Birutės Bublienės, stažuotojų vadinamos 
Mama Bubliene, “kūdikis”.

“Galvojau galvojau ir sugalvojau, - 
pasakoja ji, - kaip padaryti, kad išeivijos 
jaunimas pažintų Lietuvos dabartį. Irkaip 
papildyti Lietuvą mūsų jaunimu - ji jau ir 
taip daug neteko.” Tai bene vienintelis 
tokio pobūdžio projektas išeivijoje ir 
Lietuvoje. Naudingas ii'prasmingas abiem 
pusėms. Vienas iš nedaugelio realių 
veiksmų, skatinančių Lietuvos ir išeivijos 
lietuvių suartėjimą ir vienybę, apie kurią 
postringaujama iš aukštų tribūnų.

“Ar jau apsipratai? Ar tau sunku?” - 
klausinėja programos vadovė studentų. 
Primygtinai ragina juos visada klausti 
bendradarbių, jei kas keblu ar neaišku: 
“Protingas žmogus paprastai klausia, o ne 
apsimetinėja, kad suprato”. Pataria vi
siems kurią nors dieną būtinai apsilan
kyti kūdikių namuose, kur stažuoja keli 
programos dalyviai: “Ta diena pakeis jūsų 
gyvenimą”.

Vasara Vilniuje
Nė vienam dar neišblėso įspūdžiai iš 

Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio 
renginių. O stažuotojai iš Toronto (Kana
da) Livijai Jonaitytei nusišypsojo laimė 
prisidėti prie “Tūkstantmečio odisėjos” - 
jachtos “Ambersail” sutikimo Klaipėdoje, 
taip pat Tautiškos giesmės giedojimo visa
me pasaulyje organizavimo. Su Los Angeles 
lietuvių ansambliu “Spindulys” į Vilnių at
vykę Andrius ir Tadas Mikuckai pasiliko 
čia: vienas stažuos visą mėnesį, kitas, moks
leivis, dvi savaites padirbės vaikų namuose. 
“Tėvams visada truputėlį neramu dėl vaikų,
- sakė kartu su jais į Daimj šventę atvykusi 
mama Vaida Mikuckienė. - Bet jiems 
pasitaikė puiki proga pažinti ir pajusti 
kasdienį Lietuvos gyvenimą. Smagu, kad 
jaunimas nori užmegzti čia ryšius. Tiems, 
kas pirmąsyk atvyksta į didįjį mūsų miestą 

- Los Angeles - irgi būna baugu, be t juk 
apsipranta. Man regis, kad lietuviai - geri 
žmonės, bėdų nebus.”

Vietas įvairiose Lietuvos darbovietėse 
stažuotojams surado projekto vadovė 
B.Bublienė. Iš pradžių ji kreipėsi ten. kur 
turėjo ryšių ir pažinčių, o kur jų nebuvo, - 
nuėjo ir užmezgė. Geras veiklumo ir 
komunikabilumo pavyzdys studentams. 
“Bubliukams”, kaip juokauja jų darbda
viai. Ieškoti vietų jaunimui į Vilnių vadovė 
atskrenda kovo mėnesį. Paskui atvyksta 
vėl - visai vasarai, palieka darbus Ame
rikoje ir atsideda LISS reikalams. “Gerai, 
kad turiu puikų viršininką, suprantantį 
šios misijos kilnumą”, - sako ji. Ketverius 
metus iš eilės į Lietuvą atskrenda ir jau
nesnioji B.Bublicnės dukra Lina, medi
cinos studentė, jos stažuotės vieta - vaikų 
globos namai Vilniuje, Antakalnyje 
(anksčiau - Vilniaus universiteto vaikų 
ligoninė).

Manta Bublienė
Vokietijoje gimusi B.Baltrušaitytė- 

Bublienė į Lietuvą atvyksta kasmet nuo 
1989-ųjų. Ji - viena iš ateitininkų stovyk
lų Berčiūnuose (Panevėžio r.) pradinin
kių. Šiame darbe pravertė didelė jos pa
tirtis rengiant pasaulio lietuvių jaunimo sto
vyklas išeivijoje. Birutės tėvai, Jonas Bal
trušaitis iš Kauno ir Elena Bartosevičiūtė 
iš Panevėžio, susipažino ir susituokė pabė
gėlių stovykloje, susilaukė keturių dukrų.

“Visos gana aktyvios, visos sukūrusios 
lietuviškas šeimas, įsitraukusios į lietu
vių gyvenimą, - pasakoja B.Bublienė. - Mes 
į Ameriką nuplaukėm tik 1963 metais, nes 
mama sirgo, todėl tarp ankstesnių imig
rantų nepatekome. Baigusi bakalauro 
studijas, gimnazijoje dėsčiau vokiečių 
kalbą. Vėliau nutariau studijuoti vadybos 
ir ekonomikos magistrantūroje. Esu atei
tininkė, todėl man rūpi išeivijos jaunimo 
ugdymas: kad jie pažintų savo šaknis, tau
tos tradicijas, kalbėtų lietuviškai, bręstų 
krikščioniška dvasia, padėtų gerais dar
bais ir pavyzdžiu savo artimui.

Per 40 darbo su išeivių jaunimu metų 
sukūriau įvairių programų, parašiau ke
letą vadovėlių, rengiau stovyklas, vedžiau 
seminarus, jaunimo rekolekcijas, stovyk
lų vadovų kursus. Mačiau, kad jauniai ir 
moksleiviai turi galimybių visavertiškai 
dalyvauti lietuviškoje veikloje, tačiau iš
vykęs studijuoti jaunuolis tarsi dingsta iš 
lietuviško “lauko”. Svarstant, kaip tokius 
studentus sugrąžinti atgal į lietuvybe, ki
lo sumanymas rengti stažuotes.”

Pirmieji stažuotojai prieš ketverius 
metus apsistojo B.Bublienės bute. Vėliau, 
programų parėmus Lietuvių fondui ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės krašto iždui, bu
vo galima dairytis nuomojamų būstų. 
Išgirdę apie LISS, norą dalyvauti pareiš
kė kanadiečiai. Tarp šiemetinių stažuo
tojų-šeši Kanados lietuvaičiai.

Programa rimta, laiko išdykauti ne
lieka - sako B.Bublienė. - Studentams šią 
stažuotę jų universitetai užskaitys kaip 
darbo praktiką.” Keli jaunuoliai, baigę ar 
bebaigiantys gimnazijas (dar ne studentai), 
atvyko tiesiog padirbėti vaikų ar senelių 
namuose, susipažinti su socialine krašto 
padėtimi. Vėliau, jei tik norės, galės preten
duoti į stažuotės stipendiją.

Tęsinys kitame MP nr.

Vaikai Sibiro 
tremtyje
Birželio 14 diena 

Lietuvos istorijoje vi
suomet pasiliks kaip 
masinio mūsų tautos 

naikinimo pradžia 1941-ais metais. Tada 
pervieną naktį buvo išvežti į Sibirą 12,682 
žmonės, jų tarpe 5,000 vaikų. Trėmimai 
vyko ir kitais metais. Vien 1948 m. buvo 
ištremta beveik 11,000 vaikų.

Iš pat pradžios vyrai buvo atskirti nuo 
šeimų, ir jau kelionėje gyvuliniuose vago
nuose vežami seneliai ir kūdikiai pradėjo 
mirti. Mirusius sargybiniai tiesiog išmes
davo iš vagono.

O koks tų vaikų likimas buvo nuvykus į 
Altajų. Krasnojarską, Jakutiją? Klimatas 
ten skirtingas, tai ir jų likimai buvo skir
tingi, bet visų vienodai žiaurūs. Štai jų pa
čių pasakojimai:

Povilas V.: Būdamas 4 mėnesių am
žiaus buvau įrašytas į valstybinių nusikal
tėlių sąrašus. įgrūstas j gyvulinį vagoną ir 
be jokio maitinimo kelias savaites veža
mas įTomsko sritį...

Antanas A.: Altajuje mes badavome, 
nes pagal korteles gaudavom tik duoną - 
nieko daugiau. Mama nužiūrėjo lauką, kur 
laiku nenuimti žirniai išbyrėjo iš ankščių. 
Aš eidavau su maišiuku rinkti tų žirnių. Ir 
kiek aš už tuos žirnius esu gavęs mušti! 
Pareidavau kartais kruvina nugara. 
Prižiūrėtojas, pamatęs, kad renku žirnius, 
atjodavo ant arklio ir su ilgu pintu odiniu

Iš Redakcijos pašto
Pasaulio lietuvių ekonomikos forumas

Margarita Bimba
IlI-asis Pasaulio lietuvių ekonomikos 

forumas įvyko Vilniuje, liepos 2-3 
dienomis.

Atidarymo ceremonija įvyko LR 
Prezidentūroje. Sveikinimo kalbą pasakė 
Prezidentas Valdas Adamkus, paminė
damas, kad forumas vyksta sunkiu metu, 
siūlydamas naujai įvertinti investicijas ir 
rinką. Po Prezidento kalbėjo Valdas Sut
kus, Lietuvos verslo konfideracijos ICC 
Lietuva prezidentas, minėdamas ryšių 
stiprinimą su visais pasaulio lietuviais.

Pasisakė ir Arvydas Daunoravičius, 
Tautinių mažumų ir išeivijos departamen
to prie LR Vyriausybės generalinis di
rektorius, sakydamas, kad toks ekonomikos 
forumas yra sektinas pavyzdys bendrai 
pasaulio lietuvių grupių veiklai.

Atidarymas baigėsi apskrito stalo 
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botagu tiek čaižydavo - gyvenime nepa
miršiu.

Paskui visus išvežė jTrofimovską. Atė
jo poliarinė žiema, šalčiai, pūgos ir ligos, 
užpuolė utėlės. Mes su sesute visą žiemą 
išgulėjome ant narų skudruose, priša
lusiuose prie sienų. Neturėjome net 
menkiausių rūbų. Nuolat svaigo galva, iš 
dantenų tekėjo kraujas. Medicininės pa
galbos nebuvo jokios.

Antanina G.: Mes, vaikų brigada, dir
bome druskos kasyklose. Išvirtą druską 
mes pylėme j maišus. Jei pakliūdavo tą 
pačią dieną išvirta druska, ją pasemda- 
vome kastuvu, bet susigulėjusi druska bu
vo kieta kaip ledas ir reikdavo ją kapoti. 
Pilnus maišus mums reikdavo sukrauti į 
aukštas krūvas. Maišai būdavo tokie 
sunkus, kad keliant atrodė jogžarnos išlįs.

Alfonsas A.: Alenskiukas rinkdavo 
maisto atliekas iš apledėjusios atmatų 
krūvos. Tą dieną, kai dvi šeimininkės iš
pylė pamazgų kibirus, jis puolė prie jų, 
bet paslydo ir parvirto ant ledo krūvos. 
Šlapi skudurai tuoj prišalo, ir berniukas 
nebegalėjo atsikelti. O tuo tarpu dar vie
na šeimininkė išpylė savo pamazgas ant 
jo, ir berniukas jose sušalo. Tik trečią 
dieną jį atrado.

Marija T.: Tėvai pasakojo apie Lietu
vą, nuostabaus grožio kraštą, kur ŽYDI 
SODAI. Niekaip negalėjau suprasti, ką 
reiškia tie du žodžiai. Negalėjau įsivaiz
duoti ką reiškia sodas, nes nebuvau ma
čius medžio, o juo labiau suprasti žodį 
“žydi”.

Aliutė

diskusija “Globalios lietuvių verslo vi
suomenės link: kur ieškoti jungties?”

Toliau Pasaidio lietuvių ekonomikos 
forumas vyko kartu su Lietuvos verslinin
kais “Rėvai Hotel Lietuva” patalpose.

Sveikinimo žodį pasakė LR ministras 
pirmininkas Andrius Kubilius.

Forumas apėmė eilę klausimų: “spren
dimai finansų krizės kontekste: Lietuvoje 
ii' pasaulyje” su apskrito stalo diskusija, 
“Eksporto potencialo didinimas sunkme
čiu: kryptys, skatinimas, galimybės” su 
apskrito stalo diskusija, “Žinių ekonomi
ka ir inovacija - raktas į Lietuvos konku
rencingumą” su apskrito stalo diskusija.

Vėliau vyko kontaktų mugė su Lietu
vos ekonominės plėtros agentūra, dviša
liai verslo susitikimai.

Iš Lietuvos verslininkų gauti konkre
tūs pasiūlymai Australijos lietuviams 
verslo srityje.
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Mūsų sportininkai “Sporto” akimis (3)
Marytė Marcinkevičiūtė, Vilnius 

“Sporto” vyr. red aktoriaus pavaduotoja

Viešnagė Alytuje
Ilgametis Australijos Lietuvių Fizinio 

Auklėjimo Sąjungos pirmininkas, Syd- 
nėjaus “Kovo” sporto klubo garbės narys 
Antanas Laukaitis neslepia, kad jiems per 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynes labai 
pavyko. Visos keturios merginų ir vaikinų 
krepšinio komandos žaidynių išvakarėse 
turėjo galimybę sužaisti draugiškas rung
tynes su Alytaus komandomis.

Alytiškiai 54 svečiams užsakė auto
busą ir juos atsivežė iš Vilniaus SEB are
nos viešbučio. Dzūkijos sostinėje Austra
lijos lietuvių krepšininkai buvo sutikti 
miesto Rotušės aikštėje, grojo “Versmės” 
kaimo kapela, kuriai vadovauja Konstan
cija Čyvienė. Alytuje svečius pasitiko mies
to savivaldybės meras Česlovas Daugėla ir 
jo pavaduotoja Nijolė Makštutienė, Sporto 
skyriaus vedėjas Adomas Andrušaitis ir 
vyriausioji specialistė Daiva Jakubaus
kienė. Australai miesto gatvėmis žygiavo 
su savo talismanu - didele kengūra. Krep
šinio aikštelėse virė atkaklios kovos. Aus
tralijos lietuviai krepšinį moka žaisti. Jų 
rungtynės su alytiškiais baigėsi taikiai 2:2. 
Pajėgesnės buvo Australijos lietuvės ir 
varžybų šeimininkai vaikinai.

“Vieni mūsų krepšininkai į Lietuvą 
atvažiavo pirmą kartą, o kiti - antrą, tre
čią, visoms keturioms komandoms buvo 
ypač naudinga pažaisti su alytiškiais. Mū

Australijos lietuvių sportininkų sutiktuvės Alvtnje. Abi nuotraukos Artūro Gimžausko.

sų komandose šįkart nebuvo pačių ge
riausių žaidėjų, kuriems išvykti sutrukdė 
mokslas ar darbas, o kai kuriems ir kon
traktai su Australijos klubais. Labai gerai, 
kad Pasaulio lietuvių sporto žaidynės 
rengiamos Lietuvoje.

Gimiau Australijoje, lietuviškai mane 
išmokė kalbėti tėvai. Man smagiau atva
žiuoti į tėvų kraštą, o ne į Kanadą ar 
Ameriką. Čia viskas jautriau, gražiau, 
maloniau”, - sako rinktinės treneris, ket
vertų Pasaulio lietuvių sporto žaidynių 
Čikagoje, Toronte ir I Jetuvoje dalyvis Jo
nas Obeliūnas iš Geelongo.

Praeityje jis - neblogo meistriškumo 
krepšininkas: atstovavo Viktorijos valsti
jos rinktinei ir Geelongo “Vyties” sporto 
klubui bei miesto rinktinėms, treniravo 
valstijos krepšinio rinktinę. Alytuje žaidė 
bei PLS žaidynėse Vilniuje dalyvavo ir J. 
Obeliūno dukra Alana ir sūnus Edis, kuris 
vienus metus studijavo Gedimino tech
nikos universitete, tobulino lietuvių kalbą 
ir krepšinį žaidė Šarūno Marčiulionio 
akademijoje. Dabar inžinerijos ir tarp
tautinio verslo mokslus jis tęsia Melbour
ne Universitete. Krepšinio trenerio J. 
Obeliūno atžalos Lietuvoje susirado daug 
naujų draugų.

Australijos lietuviams išvykos į Alytų 
metu buvo surengta ekskursija po mies
tą, svečiai apžiūrėjo Sporto rūmus, kur 
2011 m. vyks Europos vyrų krepšinio 
čempionatas, svečiai buvo pavaišinti 
pietumis. Atsisveikinant Australijos 
lietuviai miesto merui Česlovui Daugėlai 

ir sporto vadovams 
Adomui Andrušaičiui ir 
Valdui Kučinskui įtei
kė specialiai žaidynėms 
pagamintus žalius spor
tinius marškinėlius.

Apdovanotas 
Gabrielius 
Žemkalnis
Lietuvos Tautinis 

olimpinis komitetas 
(LTOK) pagerbė išeivi
jos lietuvius, prisidėju
sius prie lietuviškų spor
to tradiciji; puoselė
jimo užsienyje. LTOK 
prezidentas Artūras 
Poviliūnas komiteto 
apdovanojimą įteikė Pa
saulio Lietuvių Bendnto-
menės Valdybos nariui Gabrieliui Žem
kalniui.

“Prisimenu, kaip pirmą kartą atvyko
me į Pasaulio lietuvių sporto žaidynes 
Adelaidėje. Lietuviai ten komentuodavo 
mūsų pasiekimus per vietinę radijo stotį. 
Tuo metu radijui turbūt visuomeniniais 
pagrindais vadovavo Gabrielius Žemkal
nis. Kaip šiandien ištartus prisimenu jo 
žodžius eteryje: “Ir štai krepšinio varžybų 
finale susitiko Lietuvos lietuviai ir JAV 
lietuviai.

Žiūrovai šaukė, rėkė, sirgo - vieni už 
Lietuvos, kiti už Valstijų atstovus. Bet 
galiausiai džiaugėsi visi kartu, kadangi vis 
tiek laimėjo lietuviai”. Man tie žodžiai

Iš kairės: krepšinio treneris Jonas Obeliūnas, Alytaus meras 
Česlovas Daugėla ir Edis Obeliūnas.

įstrigo į širdį, todėl kai susirenkame į pa
našaus pobūdžio žaidynes, pagrindinis 
dalykas yra mūsų bendra šeima. Vis tiek 
laimės lietuviai - ar gimę, ar augę Lietuvo
je, ar kur nors užsienyje. Tai yra svarbiau
sia. Manau, kad mes turime ne tik sporte, 
bet ir visame gyvenime džiaugtis už lietu
vių sėkmę, kur jie bebūtų. Esame viena 
tauta, o sportas labiausiai skatina pasi
didžiavimą ja. Pažymėdami Lietuvos Tau
tinio olimpinio komiteto atkūrimo ir kartu 
III Pasaulio lietuvių sporto žaidynių Ade
laidėje dvidešimtmetį buvome nuvykę į 
Australiją, pasidžiaugėme ir apdovanojo
me tuos žmones, kurie buvo labiausiai 
nusipelnę. Bet yra dar vienas žmogus, kuris
visą tą laiką buvo su mumis, ir kuris nu
sipelnė pagarbos”, - įteikdamas apdova
nojimą sakė Artūras Poviliūnas.

“Malonu būti čia ir matyti, kad tas is
torinis pasaulio lietuvių susijungimas ne
pražuvo ir eina pirmyn bei stipryn. Nie
kada nepamiršime tų lietuvių, kurie at
važiavo į Adelaidę, ir Artūro Poviliūno, 
kuris savo istorine kalba tada tiesiog pra
virkdė žmones. Lietuviška draugystė tarp 
sportininkų po to labai sustiprėjo”, - jau
dulį tramdė Gabrielius Žemkalnis.

LTOK apdovanojimai taip pat buvo 
įteikti JAV Lietuvių Bendruomenės Le- 
monto Apylinkės Valdybos pirmininkui 
Rimantui Dirvoniui ir Siaurės Amerikos 
Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Sąjungos Kanados Sporto Apygardos

□vadovui Rimui Kidiavui.

Lietuviukai iš Anglijos - vasarai į Lietuvą
Prieš kelias savaites dauguma Angli

jos mokyklų ištuštėjo. Šiuo atveju lietu
vių tėvai turi žymiai mažiau problemų 
negu britai- beveik visi mokyklinukai ke
liauja į Lietuvą. Vaiki; atostogas tėvai pla
nuoja iš anksto - daugumai lietuvių vai
kų atostogų kryptis žinoma net keleriems 
metams įpriekį. Anot „Infozonos“ kalbintų 
Londone gyvenančių vaikų tėvų, jiems net 
nekilo klausimas, kur vaikai praleis atos
togas. Mokyklinukai labai pasiilgsta tėvy
nėje gyvenančių giminaičių ir draugų, ki
ti, net negimę Lietuvoje, labai noriai vyks
ta į tėvų gimtinę.

„Negi dar reikia klausti! - juokiasi vie
nuolikmetės mama Ligita, - dukra atosto
gaus Lietuvoje. Mums net minties kito
kios nėra. Ji čia gyvena tik metus, perjuos 
į Lietuvą važiavo kelis kartus - per visas 
atostogas.“ Ligitos dukra Lietuvoje apsi
stos pas senelius. Pasak Ligitos, dauguma 
jos pažįstamų lietuvių vaikų taip pat atos
togaus Lietuvoje. „Pažįstu daugelį vaikų, 
kurie čia gyvena daug daug metų, čia net 
negimę, bet vis tiek atostogų nori važiuoti 
būtent į Lietuvą. Iš mūsų mokyklos, kur 
mokosi apie penkiolika lietuvių, kiek ži-
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nau, tik vienas vaikas nevažiuoja. Ir tik to
dėl, kad ten nebelikę šaknų, tiesiog ne
bėra pas ką važiuoti. Pažįstu vaiką, kuris 
čia gimęs ir Lietuvoje niekada negyveno, 
bet vasarai visada grįžta į Lietuvą- tai jam 
didžiausias malonumas, nes atrodo, kad 
Lietuvoje amžinos atostogos“, - kalba 
Ligita.

„Infozonos“ kalbintos Violetos vaikai 
-trylikametė ir penkiolikmetis jau išvy
ko į Lietuvą. Šiemet jie pirmą kartą į ke
lionę leidosi be tėvų. „Tiri būti savaran
kiški tokioje šalyje“, - pabrėžia Violeta. Iš 
Panevėžio kilusi šeima čia gyvena jau 
penkerius metus ir kiekvienais metais 
vasaros atostogas praleisdavo tėvynėje. 
„Lietuvoje jiems geriau. Ten draugai, 
didesnė laisvė. Ten saugiau, todėl aš dau
giau jiems leidžiu kažkur išeiti, pabūti.“

Penkiolikmetį ir trylikametę auginan
ti Rasa teigia, kad atžalos labai nori į 
Lietuvą - šeima į Angliją atvyko prieš 
dvejus metus, tad vaikai labai pasiilgsta 
senelių, draugų. „Seneliai seni jau. neaiš
ku, kiek dar juos matyti galės, ir draugi; 
ten daug likę. Labai nori į Lietuvą.“ Pasak 
Rasos, nors seneliai gyvena miestuose - 

-Alytuje ir Jurbarke, šeima turi sodybą, tad 
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nių, ekonominių ir kultūrinių sąlygų ir už
megzti ryšius. Vieniems vaikams yra 
lengviau susidraugauti, kitiems -sunkiau. 
Todėl per vasarą būtų galima padėti to
kiems vaikams suplanuojant vasaros sto
vyklą ar kitas veiklas, kuriose vaikas ga
lėtų užmegzti ryšius su bendraamžiais.”

Anot psichologės, esant emigracijoje, 
vaikams trūksta bendravimo su tėvais, 
nes dažniausiai jie daug dirba. Tad, jeigu 
tik yra galimybė, šį trūkumą reikėtų kom
pensuoti pervasaros atostogas.

vaikai galės pailsėti ir gam
toje.

Psichologė Rima Brcido- 
kienė sako, kad vaikams per 
atostogas svarbu ne tik links
mai leisti laiką su draugais, 
bet ir pabūti su tėvais, ypač 
jei emigravę tėvai daug dir
ba mokslo metų laiku. “La
bai dažnai kartu su tėvais 
emigravusiems vaikams trūks
ta bendravimo tiek su bendra
amžiais, tiek ir su tėvais.

Su bendraamžiais būna 
sunku pačioje emigracijos 
pradžioje, kai vaikas turi su
sipažinti su kitais vaikais, 
priprasti prie naujų sociali-

Inndono lietuviškas jaunimas, ant veidų nusipaišęs lietu
viškas trispalves giedu jo Tautos himną.

Paklausta, kaip vertina daugumos mū
sų kalbintų tėvų sprendimą išleisti atža
las ilsėtis į Lietuvą, specialistė teigė, kad 
tai - tinkamas sprendimas, jeigu tik pats 
vaikas to nori. “Grįždamas į Lietuvą vasarai 
vaikas turės galimybę pabendrauti su jam 
svarbiais asmenimis-seneliais ar draugais, 
su kuriais bendravo iki emigracijos. Tačiau 
to turi norėti pats vaikas, nes yra daugybė 
vaikų, kurie tiesiog priverstinai “ištre
miami” į kaimą ir niekas nepaiso jų nuo
monės.” (“Infozoną ”, Anglija.U)
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VIII Pasaulio lietuvių sporto žaidynių 
rezultatai

Kernavėje - surasti kapai iš dar

BILLIARDS
Men (64 competitors)
Jonas Pečiulis (Equal 91h)
Round One WON 4 - 2 
Round Two LOŠTO-4 
Round Three BYH
Round Four WON 3-0
Round Five LOST 1 - 3
Petras Burokas (Equal 32nd)
Round One BYH
Round Tvo LOST 1-4
Veteran Men (16 competitors)
Stasys Šutas (5th Place) 
Rou nd One WON 3 - 2 
Round Two LOST 2 - 3 
Round Three WON3-0 
Round Four WON 3-1 
Round Five LOST 2 - 3

GOLF
Men (67 competitors)
Andrius Belkus (COLD Medal)
78 69 (Course Record)
Evan Hinrichsen (18th Place) 92 95 
Senior Men (over 55) (18 competitors) 
Eugene Pocius (equal 5th Place) 92 
Eddie Koszela (equal 5th Place) 92 
Jonas Petraitis (14th Place)
Peter Knowles (16th Place)

Kiaulių gripas Lietuvoje
Lietuvos AIDS centro virusologinėje 

laboratorijoje trečiadienį, rugpjūčio 5, 
patvirtinti dar penki naujojo gripo 
A(IIlNl)v arba vadinamojo kiaulių gri
po atvejai.

Apie tai pranešė Sveikatos apsaugos 
ministerija. Šiuo metu Lietuvoje iš viso 
užfiksuoti 29 atvejai, atliekamas epide
miologinis tyrimas.

Anot pranešimo, visi tirti piliečiai 
lankėsi užsienio šalyse, kuriose nustatyti 
susirgimai naujuoju A(II1N1) gripu. 
Suslėgusieji - Kauno. Vilniaus, Ukmergės 
rajono, Utenos rajono gyventojai. Vadi
namasis kiaulių gripas nustatytas ir laiki
nai Lietuvoje viešinčiam Izraelio pilie
čiui. Atlikę epidemiologinį tyrimą. Visuo
menės sveikatos centro specialistai žada 
pateikti išsamesnę informaciją.

Trečiadienio, rugpjūčio 5 d., duome
nimis, Estijoje užfiksuoti 44. Latvijoje - 
19 atvejų. Viso Europoje užregistruoti 
28,908 susirgimai A(111N1 )v gripu, iš jų 
42 atvejai baigėsi mirtimi. Likusioje pa
saulio dalyje sergančiųjų naujojo tipo gri
pu yra 170,126 (1402 mirties atvejis).

Plintantis gripo A(FUNl)v virusas -

Women (over 50) (6 competitors)
Birutė Knowles (BRONZE Medal) 117 
Men (Under 23) (11 Competitors) 
Andrius Belkus (GOLD Medal) 78

TABLE TENNIS
SINGLES Women (Over 70) (4 
Competitors)
Angonila Wallis (Fourth Place)
Lost 0 -3 Lost 1-3 Lost 0 -3
Doubles Women (Over 70) (2 Pairs)
Angonila Wallis (SILVER Medal) 
(with O.Volungailytė, Vilnius) 
Lost 0-3
Mixed Doubles Women (Over 70) (4Pairs) 
Angonila Wallis (Fourth Place) 
(with R.Budriknas, Kaunas) 
LostO-3Lostl-3Won3-l

TENNIS
Doubles WOMEN (over 35) (10 pairs) 
Rhonda Šutas and Dalia Daugalis (Filth 
Place)
Round One-WON 6-3 6-3
Quarter Final - LOST 1-6 2-6
Doubles MEN (12 pairs)
Justinas Rutkauskas (Ninctli Place) 
(with S. Vaičius, Kaunas)
Round One-LOST 1-6 0-6

□

naujas gripo viruso subtipas, sukeliantis 
žmonių susirgimus. Jo sudėtyje yra kiau
lių, paukščių ir žmonių gripo viruso 
genų segmentų. Tokios genetinės sudė
ties gripo virusas niekada anksčiau ne
buvo nustatytas.

Gripo A(HlNl)v virusas skiriasi nuo 
kiaulių gripo virusų. Kiaulių gripas - ūmi 
kiaulių kvėpavimo takų liga, sukelta A li
po gripo viruso. Kiaulių gripu retai gali 
užsikrėsti žmonės. Apie 1950 metus buvo 
nustatyti žmonių susirgimai kiaulių gripu, 
tačiau kiaulių gripas neplinta nuo žmo
gaus žmogui. Naujasis gripo A(H 1N1 )v vi
rusas plinta tarp žmonių: tai yra. sergantis 
žmogus užkrečia kitus žmones.

Kiaulių gripo pandemiją Pasaulio svei
katos organizacija paskelbė birželio 11 
dieną, ekspertams nustačius, kari ligos 
protrūkis dėl savo geografinio išplitimo 
masto pasiekė pandemijos statusą.

Kiaulių gripo simptomai yra tokie 
patys, kaip ir būdingi kitų rūšių virusams - 
pakilusi temperatūra, sloga, gerklės skaus
mas, kosulys, nuovargis, raumenų skaus
mai. Kartais sergant gripu gali išsivystyti 
sunkios komplikacijos. □

nežinoto laidojimo
(ELTA). Šią vasarą 

Kernavėje atliekami ar
cheologiniai tyrinėjimai 
savo radiniais pranoko 
visus lūkesčius. Legendo
mis apipintame Pajautos 
slėnyje (žiūr. nuotr. de
šinėje) kasinėjimus vykdo 
Valstybinio Kernavės kul
tūrinio rezervato direk
cijos Mokslinių tyrimų 
skyriaus archeologai.

Pasak Kernavės ar
cheologijos muziejaus ve
dėjos Dalios Vaičiūnienės, 
archeologiniai tyrimai at
liekami kultūrinio rezervato apsauginėje 
zonoje, kaimo sodybos pastatų vietose. 
Dar pernai šioje sodyboje gyvenę šeimi
ninkai net neįtarė, kokios vertybės slypi 
po gyvenamojo pastato grindimis bei tvar
to vietoje. Vos keliolikos centimetrų gy
lyje surastas kapas - molinė urna su de-
giminiais kaulais - datuojamas paskuti
niais amžiais prieš Kristų.

Tačiau išskirtinės svarbos atradimas - 
septyni griautiniai kapai, datuojami IV 
amžiumi po Kristaus. Pasak archeologų, 
pirmųjų mūsų eros amžiaus kapų atradi
mai Rytų Lietuvoje yra reti. Šio laikotar
pio kapinyno tyrimai Kernavės archeolo
ginėje vietovėje padės atskleisti dar ne
žinomas laidosenos tradicijas.

Archeologus nustebino įkapių gausa: 
plačios rankogalinės apyrankės, antkak- 
lės, antsmilkiniai, geležiniai kirviai, ie
tigaliai ir kiti įspūdingi radiniai. Šie eks
ponatai papildys šiuo metu kuriamą nau
jąją Kernavės archeologinės vietovės 
muziejaus ekspoziciją, kurią planuojama 
atverti lankytojams kitąmet.

Nuo 2005-ųjų rudens Kernavės archeo
logijos ir istorijos muziejaus ekspozicija 
uždaryta - vykdomi muziejaus pastato

Tai kaip gi ten buvo?
Ten-tai Lietuvoj, per dainų, šokių ir sporto šventę! Sugrįžę iš Lietuvos po truputį 

pasakoja savo įspūdžius, o mes. pasilikėliai, klausomės ausis pastate. O norėtųsi dau
giau išgirsti.

Puiki proga ateina sekmadienį, rugpjūčio 30 dieną, 2 vai. po pietų, kai Socialinės 
Globos Draugija ruošia savo popietę. “Savo" reiškia, kad D-jos narės atlieka visus 
paruošiamuosius darbus, bet popietėje dalyvauti kviečia ne tik Draugijos nares, o visus, 
kam tik įdomu pasiklausyti apie dainininkų, šokėjų ir sportininkų nuotykius ir apie 
kitus Tūkstantmečio renginius Lietuvoje. O po visų kalbų, Draugijos narių kepti pyragai 
irgi bus verti dėmesio. Tad laukiame svečių savo popietėje!

Socialinės Globos Moterų Draugija

rekonstravimo darbai, kuriuos planuoja
ma baigti 2010 metais.

Kernavės archeologinė vietovė 2004 
m. įrašyta j UNESCO pasaulio paveldo 
objektų sąrašą, kaip išskirtinė vertybė re
prezentuojanti visas gyvavusias kultūras 
šiame baltiškame areale, kuri atskleidžia 
proistorinių gyvenviečių raidą, trunkan
čią 11,000 metų - nuo vėlyvojo paleolito 
laikų (IX tūkst. pr. Kr.) iki ankstyvųjų vi
duramžių (XIV a.).

Pasak specialistų, Kernavė yra vienas 
iš svarbiausių ir archeologijos požiūriu 
įdomiausių paminklų Vidurio ir Rytų 
Europoje. Nuslinkus ledynams, maždaug 
prieš 12,000 metų čia atsikraustė pirmie
ji gyventojai. Nuo to laiko Kernavė nieka
da nebuvo ilgesniam laikui apleista. Čia 
žmonės gimdavo, augdavo, dirbdavo, ka
riaudavo, mirdavo ir buvo laidojami. Todėl 
kompaktiškoje 196 hektarų teritorijoje 
aptikta ir daugiau ar mažiau tyrinėta per 
40 įvairių epochų paminklų.

Profesionalūs archeologiniai tyrinė
jimai pradėti 1979 m., nuslinkus Mindau
go sosto piliakalnio rytiniam šlaitui. Nuo 
to meto archeologiniai kasinėjimai Ker
navėje vykdomi kiekvieną vasarą. □

Tūri minčių - dovanok savo naujojo 
tūkstantmečio viziją Lietuvai

2009 m. liepos 16 d. Savaitraištis „Atgimimas“ skelbia konkursą „Padovanok Lie
tuvai viziją“ ir kviečia visus Lietuvos ateičiai neabejingus žmones siūlyti savąjį šalies 
sėkmės receptą Tūkstantmečio Lietuvai. Iki rugsėjo 30-osios visi norintys gali savąjį 
Lietuvos ateities planą, užimantį iki 10puslapių, siųsti į „Atgimimo“ redakciją. Konkursą 
“Padovanok Lie tuvai viziją” globoja I .R Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Konkurso prizinis 
fondas-15,000 litų. Specialiuosius prizus įsteigė bendrovės „Omnitel“ ir „Stumbras“.

Vizijų kūrėjams organizatoriai siūlo astuonias temas:
1. Lietuva 1009-2009. Kas toliau?
2. Lietuvos iššūkis krizei - Tavo veiksnių planas valstybei
3. Lietuva pasaulyje, pasaulis Lietuvoje
4. Bendruomenių idėjos - visuomenės varomoji jėga
5. Augink atsakingai! Vaikai-Lietuvos viltis
6. XXI amžius ir mano sveikata
7. c.Lietuva - kokios elektroninės Lietuvos mums reikia?
8. Ar Lietuva gali/turi būti „žalia” valstybė?
Konkurso sąlygos:
Vizijų laukiame iki rugsėjo 30 d. Teksto apimtis - ne daugiau kaip 10 puslapių. 

Kiekvienos vizijos pradžioje paleikti trumpą santrauką. Pasifl lyti savo viziją gali ir asmuo, 
ir organizacija. Vizijos siunčiamos: elektroniniu paštu - vizija@atgimimas.lt arba 
paprastu paštu: „Padovanok Lietuvai viziją”, T.Vrublevskio g.6, LT - 01143 Vilnius. 
Vizija turi atitikti vieną pasiūlytų temų. Daugiau informacijos:

Dalia Jankailytė, dalia@atgimimas.lt Vytautė Šinaižytė, vytaute@atginiimas.lt
Telefonas pasiteirauti: (8 ~ 5) 261 9608; (8 ~ 5) 231 3424

Liūdna žinia
Su giliu liūdesiu pranešame, kad sekmadienį, rugpjūčio 9 dieną Sydnėjuje mirė ge- 

raivisiems pažįstamas sporto mėgėjas, nenuilstantis Lietuvių Klubo pagalbininkas, ak
tyvus Sydnėjaus lietuvių bendruomenės narys Vytautas Burokas. Plačiau - ki
tuose “Mūsų Pastogės” numeriuose.

A'u’A Vytautui Burokui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Jadvygą, sūnus Miką ir Petrą, seserį 

Onutę Dobbs, gimines ir artimuosius. Liūdime kartu su Jumis.
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija

Lietuvos Baleto Bičiulių ilgametei narei

A'frA Elvyrai Cleveland
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos mylimą vyrą Paulių, vaikus Virginia ir Paul 

bei jų šeimas.
Friends of Lithuanian Ballet

Rašydami testamentq, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudų!
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LITHUANIAN CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY "TALKA" LTD

LOANS Home purchase, renovations 
or for any useful purpose.

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

Tcl.: (02) 9708 1414 E-mail: conlaclus@iithiianianelub.org.au 
www.lithuaiiianclub.org.au

EASY TERMS
NO FEES now 5.45% p.a.
First home buyers rate 4.75% for 12 months

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

TERM DEPOSITS
Funds may be withdrawn before 
end of term, in which case 0.5% 
is paid on the withdrawn amount.

12 mth. 4.05%
6 mth. 3.6%
3 mth. 3.6%

better than the bank

MELBOURNE 03 9328 3466 
ADELAIDE 08 8362 7377 

SYDNEY 02 9482 0082 
FAX 03 9328 4957 

talka@access.net.au

Klubo restoranas 111C Little OlDOn” dirba:
antradieniais — penktadieniais:

pietūs 12 vai. dienos-230 vai. p.p.
penktadieniais:

vakarienė 6.00 vai. p.p. - 9.00 vai. p.p.
sekmadieniais:

12 vai. dienos - 6 vai. p.p.

Kortų žaidimas “Teksaso Pokeris” vyksta penktadieniais,
7 vai. p.p. Galite laimėli piniginius prizus. PriZUS — $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. tek: 0424 725106.
Laukiame gausaus dalyvių būrio.

Pranešimas dėl LR pasų 
išdavimo (keitimo)

Nuo 2009 m. birželio 28 dienos pasikeitė Lietuvos
Respublikos pasų išdavimo tvarka. Visi Lietuvos Respublikos pasai 
turės turėti integruotą biometrinę informaciją su asmens pirštų 
antspaudais ir nuotrauka.

Generalinis konsulatas Melbourne neturi įrangos, reikalingos 
asmens pirštų antspaudų skanavimui, todėl nebegalės priimti prašymų 
dėl pasų išdavimo (keitimo). Laikinai Australijoje pasikeisti Lietuvos 
pasą bus neįmanoma.

Piliečiai, norintys pakeisti savo pasą, turi kreiptis į Lietuvos 
Respublikos Ambasadą Japonijoje. Dėl tolimesnių klausimų kreipkitės 
adresu:

p. Jolanta Vitkauskaitė
Attache
Embassy of the Republic of Lithuania to Australia
3-7-18, Moto-Azabu, Minato-ku
Tokyo 106-0046
JAPAN
Ph: + 81 3 3408 5091 Fax: + 81 3 3408 5092
e-mail: consul@lithcmb.or.jp

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, rugpjūčio 16 dieną, 1130 

vai. ryto SI. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe. Šv. Mišias atnašaus kunigas Jonas 
Stankevičius, neseniai sugrįžęs iš Europos. Parapijos Taryba

SAVICKAS DESIGN
HANDCRAFTED DESIGNER JEWELLERY

by Melisa Savickaitė lanyon 

aplankykite tinklolapl

www.savickasdesign.com

AR JAU SUMOKĖJAI “MŪSŲ PASTOGĖS’TRENUMERATĄ?

AL Dienų Ruošos Komitetas Melbourne 2010
"■j _______ Pirmininkė Rita Mačhihiitienė tcl: 0425 704 890
CHO Iždininkė Vilią Dukas Sekretorė Danguolė Juška

Korespondencijos adresas: 20 Boyd Street, ALTONA, Victoria 3018. 
e-mail: juskagirl@y7inail.com
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Klubo narių dėmesiui
Primename, kad su metą viduriu atėjo laikas susimokėli ir atnaujinti 
Klubo nario mokestį. Kaina - $5. Išduodamos nario kortelės.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

TALKA - SYDNEY
16-20 Meredith S L, Bankstown (naujame Sydnėjaus Lietuvių Klotie) 
Darbo valandos: sekmadieniais, nuo 12 vai. tyto iki 14.30 vai. po pietų.

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

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 1.1. “MP” Administracija

“MUSU Pastogė”: Skelbimai, užuojautos ir pati, 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.

'Ibi.: (02) 9782 0080, E-mail: mpa.stoge@bigpond.com 
Tinklalapis: www.u.ser.s.higpond.com/mpastogc 

Redaktorė Daliu Donicla
Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Anski.s Reisgys, Vytenis Šliogeris 

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

ir leidėjų nuomone
Prenumerata metams $65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zclandijoje 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 - $15. 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.

Printed by: Spotpress Pty Ltd., 22 - 24 Lilian Fowler Place, Marrickvillc, NSW 2204.
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