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Apsilankius LR Ambasadoje Japonijoje

Neseniai iš viešnagės Lietuvoje ir Japonijoje sugrįžo sydnėjiškė Jadvyga Dambraus
kienė, kuri maloniai sutiko pasidalinti savo įspūdžiais su “Mūsų Pastogės” skaitytojais. 
Apie juos plačiau skaitykite “M.P.” psl. 3.
Nuotraukoje - Jadvyga Dambrauskienė (trečia iš kairės) su LR Ambasados Japoni
joje darbuotojais. Trečias iš dešinės - ambasadorius Dainius Kamaitis.

'XXXT Lietuvos įvykių apžvalga

Kvedlinburgo pilyje - paroda apie Lietuvą

Kvedlinburgo pilis.

Paminėtas
„Baltijos 
kelias“

Kaip jau rašy
ta, šiemet vykęs 
„Baltijos kelio“ 
20-mečio minė
jimas vyko Įvai
riose plotmėse. 
Vien tik minėji

mui surengtame bėgime savaitgalį daly
vavo apie 60,000 žmonių. Daugiausia, apie 
50,000, bėgikų buvo Latvijoje, apie 5,000 
-1 Jetuvoje ir apie 7,000 - Estijoje, prane
šė naujienų agentūra “Reuters”. Bėgimas 
prasidėjo šeštadienį Vilniuje ir Taline, jo 
pabaiga buvo sekmadienį Rygoje. Šešta
dienio pavakarę iš Vilniaus Katedros 
aikštės bėgikus išlydėjo Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė. Paskutiniame kilometre 
Latvijos sostinėje prie bėgikų prisidėjo 
šios šalies Prezidentas Valdis Zatlers.

Minėjimo proga vyko ir aukštų Pabal
tijo kraštų pareigūnų (premjerų, parlamen
to pirmininkų) susitikimai.

Rugpjūčio 23-ioji dabar 
minima kitaip

(ELTA). Rugpjūčio 23-ioji bus vadinama 
nebe Juodojo kaspino diena, o Europos 
diena stalinizmo ir nacizmo aukoms at
minti (ir Baltijos kelio diena). Tą dieną Lie
tuvos valstybės vėliavos bus iškeliamos be 
gedulo ženklo. Valstybės vėliavos su gedu
lo ženklu kaip ir iki šiol bus keliamos šio
mis atmintinomis dienomis: birželio 14- 
ąją - Gedulo ir vilties dieną, birželio 15-ąją 
- okupacijos ir genocido dieną ir rugsėjo 
23-iąją - Lietuvos žydų genocido dieną.

Visus Europos Sąjungos nacionalinius 
parlamentus paskelbti rugpjūčio 23 dieną 

Europos stalinizmo ir nacizmo aukų at
minimo diena Europos Parlamentas pa
ragino praėjusių metų rugsėjį.

ČIA kalėjimai Lietuvoje?
(BNS). Lietuvos užsienio reikalų mi

nisterija (URM) paneigė JAV žiniasklai- 
dos pranešimą apie Lietuvoje tariamai 
veikusį slaptą ČIA (Central Intelligence 
Agency, Centrinės žvalgybos valdybos, 
CŽV) kalėjimą, kuriame esą buvo kalinti 
aukšti „Al Qaeda“ kovotojai. „Lietuvos 
URM neigia bet kokius gandus ar prasi
manymus apie neva Lietuvos teritorijoje 
veikusius slaptus JAV kalėjimus“, sakė 
URM atstovas spaudai.

Informaciją, esą Lietuvoje iki 2005 me
tų veikė slaptas CŽV kalėjimas, paskelbė 
„ABC News“, remdamasi neįvardytais 
„buvusiais CŽV pareigūnais“. Anot prane
šimo, Lietuvos pareigūnai CŽV leido nau
dotis pastatu Vilniaus apylinkėse. Jame esą 
iki 2005 metų kalinti astuoni „Al Qaeda“ 
kovotojai. Pranešama, esą tai patvirtina 
CŽV lėktuvų skrydžių įrašai. Tuo metu JAV 
žvalgybos lėktuvai Vilniuje neva leidosi ne 
kartą. Pagal kitą pranešimą, kalėjimas bu
vęs Rūdininkuose. Tačiau CIA (CŽV) apie 
buvusių slaptų kalėjimų skelbimą vadina 
neatsakingu veiksmu.
Lietuvos diplomatų suvažiavimas

Vilniuje rugpjūčio 27-28 dienomis 
vyksta metinis Lietuvos diplomatinių 
atstovybių vadovų suvažiavimas. Užsienio 
reikalų ministerijos rengiamame susi
tikime numato dalyvauti 42 ambasadų, 8 
konsulinių įstaigų, 7 atstovybių prie 
tarptautinių organizacijų vadovai ir spe
cialiosios misijos Afganistane atstovas.

Diplomatinių atstovybių vadovai ap-
Nukelta į 2 psl.

Pirmąjį Lietuvos vardo 
paminėjimą žinomuose rašyti
niuose šaltiniuose menančioje 
istorinėje Kvedlinburgo pilyje 
Vokietijoje penktadienį, rug
pjūčio 28 dieną, buvo atidaryta 
Lietuvos vardo tūkstantmečiui 
skirta paroda, išsamiai prista
tanti Lietuvos istoriją ir ryš
kiausius Lietuvos kultūros 
įvykius nuo XI amžiaus iki šių 
dienų.

Pirmą kartą Kvedlinburgo 
vardas paminėtas beveik šim
tu metų anksčiau negu Lietu
vos-922-aisiais karaliaus Hen
riko I pasirašytame akte. Po 
Henriko I mirties jo žmona 
Matilda 936 m. Kvedlinburge 
įkūrė Šv. Servacijaus moterų 
vienuolyną, kuriame 1008-1030 
m. buvo surašyti Kvedlinburgo 
analai. Juose aprašant Brunono 
Kverfurtiečio krikščioniškąją
misiją j pagonių kraštus 1009 metais pir
mą kartą paminėtas Lietuvos vardas.

Kadangi XI amžiaus Kvedlinburgo 
analų neišliko, vienintelis nuorašas su 
pirmuoju Lietuvos paminėjimu, padary
tas XVI amžiuje ir saugomas Saksonijos 
žemės valstybės ir universiteto biblio
tekoje Dresdene (Vokietija), šiuo metu 
pirmą kartą eksponuojamas Vilniuje 
Lietuvos dailės muziejaus surengtoje 
parodoje “Lietuva senuosiuose istorijos 
šaltiniuose”.

Lietuvos vardo tūkstantmečiui skirtą 
parodą “Lietuva: kultūra ir istorija”, pa
rengtą Lietuvos dailės muziejaus, Kved
linburgo pilies muziejuje atidarė Sak
sonijos-Anhalto federalinės žemės parla
mento pirmininkas Dieter Steinecke. 
kalbėjo kiti aukšti pareigūnai ir Lietuvos 
atstovai.

Po parodos atidarymo barokinėje pi
lies salėje vyko Lietuvai skirtas iškilmin

Valstybės kontrolė “prigriebė” Kuršių neriją
Pastaruoju metu pagyvėjo ir sugriež

tėjo Valstybės kontrolės, kuriai vadovauja 
Rasa Budbergytė, veikla. Manoma, kad 
auditorių veiksmingumą netiesiogiai pa
remia Prezidentės Dalios Grybauskaitės 
ryžtingumas. Kai kurios kritikuojamos 
institucijos savo klaidas taiso tuoj pat. 
Pavyzdžiui. Švietimo ministerija, viešai 
sužinojusi apie auditorių nustatytus pa
žeidimus, net tą pačią dieną paskelbė ati
tinkamas reformas ir bausmes pažeidėjams.

Jau daug metų, bet beveik be rezulta
tų, kalbama apie įvairią žalą, daroma Kur
šių nerijai. Dabar vėliausiame Valstybės 
kontrolės raporte aiškiai teigimą, kad 
Kuršių nerijoje susikaupusios problemos 
kelia pagrįstą susirūpinimą šio unikalaus 
gamtos objekto likimu.

Raporte nurodoma, kad Klaipėdos 
apskrities viršininko administracija neuž
tikrino Kuršių nerijos generaliniame pla
ne nustatyto žemės naudojimo taisyklių. 
Administracija nepagrįstai priimdavo 

gas koncertas. Vokietijoje gyvenanti 
pianistė Guoda Gedvilaitė ir smuikinin
kas Vilhelmas Čepinskis atliko Mikalo
jaus Konstantino Čiurlionio, Balio 
Dvariono. Cesar Franc. Schumann ka
merinius kūrinius.

Parodos pristatymą Kvedlinburgo pi
lyje surengė Lietuvos ambasada Berlyne, 
Kvedlinburgo savivaldybė ir Lietuvos 
dailės muziejus, rėmė Lietuvos užsienio 
reikalų ministerija. Parodą lydi jos ka
talogas, pateikiama informacinė me
džiaga apie Lietuvą.

Kvedlinburgo pilyje Lietuvos istoriją 
pristatanti paroda veiks iki rugsėjo 14 d. ir 
iškart keliaus į Vokietijos sostinę. Berly
no rotušėje ji veiks nuo rugsėjo 17 dienos. 
Vėliau Lietuvos vardo tūkstantmečio 
parodą “Lietuva: kultūra ir istorija” nu
matoma rodyti kitose Europos valstybėse, 
taip pat Jungtinėse Amerikos Valstijose, 
Japonijoje, Izraelyje. □ 

sprendimus, netinkamai tvarkė dokumen
tus, nesilaikė įstatymų ir kitų teisės aktų 
reikalavimų, daugiau negu pusę teritorijų 
planavimo dokumentų patikrinimų atli
ko pavėluotai. Auditorių nuomone, yra 
rizika, kad privačių asmenų patirtas išlai
das dėl neteisėtų valstybės institucijų 
sprendimų reikės kompensuoti valstybės 
biudžeto lėšomis. Pagal raportą, priežiūros 
funkcijos vykdymą būtų tikslinga per
duoti Valstybinei teritorijų planavimo ir 
statybos inspekcijai.

Šiuo metu Kuršių nerijoje esančias 
kultūros paveldo vertybes, dubliuodamos 
viena kitos funkcijas, saugo net trys ins
titucijos - Kultūros paveldo departa
mentas, Kuršių nerijos nacionalinio par
ko direkcija ir Neringos savivaldybės ad
ministracija. Tačiau paveldo būklė blo
gėja. Auditoriai rekomenduoja kultūros 
paveldo apsaugą pavesti vienai institucijai 
ir aiškiai apibrėžti jos kompetenciją ir 
atsakomybę. □
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Vytautas 
Patašius

♦ Rugpjūčio 25 
d. savo namuose 
nuo kaulų vėžio 
mirė 77 metų 
amžiaus Massa- 
chussets valstijos 
senatorius Ed
ward Kennedy, 
1963 m. nužudy
to JAV prezidento 
Jack Kennedy 

brolis, vienu metu pats kandidatavęs j 
JAV prezidentus. Jis išbuvosenatorium46 
metus. 2008 m. birželio mėnesį sėkminga 
operacija pašalino auglį jo smegenyse. Jis 
buvo iškilmingai palaidotas Arlington 
kapinėse Washington DC šalia savo brolių 
prezidento Jack Kennedy ir 1968 m. 
nužudyto senatoriaus Robert Kennedy.
♦ Rugpjūčio 25 d. Irane prasidėjo teis
mo procesas prieš virš 100 vadovaujančių 
reformų šalininkų, suimtų po birželio 12 
d. prezidento rinkimų. Prokuratūra reika
lauja, kad teismas paskelbti} dvi pagrindi
nes Irano reformų šalininkų partijas nele
galiomis.
♦ Rugpjūčio 25 d. kariuomenės vadovy
bė oficialiai pranešė, kad Australijos ka
riai Afganistane nukovė Taliban sukilėlių 
vadų Mullah Karim ir keletą jo pagalbi
ninkų, gaminusių namų darbo bombas. 
Karim buvo suorganizavęs daugelį puo
limų tiek prieš afganų, tiek prieš australų 
karius. Pastaruoju metu jis verbavo suki
lėlius ir baugino Oruzgan provincijos gy
ventojus nedalyvauti rinkimuose.
♦ Rugpjūčio 26 d. Kinijos oficialus laik
raštis “China Daily” pirmą kartą patvir
tino žinias, kad daugiau kaip 65% visų 
organų persodinimo operacijose naudo
jamų žmonių organų yra gaunami iš kali
nių, kuriems įvykdomos mirties bausmės.
♦ Rugpjūčio 26 d. Irano religinis ly

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
tars užsienio politikos prioritetus, tarsis, 
kaip mažėjančio finansavimo sąlygomis 
užtikrinti diplomatinės tarnybos efekty
vumą, aptars ekonomikos skatinimo, ener
getinio saugumo užtikrinimo, veiksmin
gos Lietuvos Europos politikos įgyven
dinimo ir santykių su rytiniais kaimynais 
stiprinimo klausimus. Diplomatai susitiks 
su naująja Lietuvos vadove Dalia Grybaus
kaite, kuri diplomatams skaitys pranešimą 
“Lietuvos užsienio politikos prioritetai”.
Prezidentei “Sodra” yra “supuvusi”

Lietuvoje veikiantis socialinis draudi
mas yra susilaukęs daugkritikos. Jo prasta 
padėtis ryškiai užkliuvo ir Europos Są
jungai, kai Lietuva dar buvo kandidatė. 
Dabar kantrybės neteko naujoji Preziden
tė. Spaudoje nugarsėjo jos aštrus pasisa
kymas kad “Sodros” [socialinio draudimo 
fondas) sistema yra”supuvusi”. Pokalbyje 
su žurnalistais Prezidentė pareiškė, kad 
“buvau nustebusi po susitikimo su anks
tesniuoju ministru, kad buvo prikurta net
gi gražių knygų, aprašančių priemones, o 
sistemiškai jos nebuvo net diskutuoja
mos. Buvo skirtingi balsai: vienoje žinybo
je vienaip, Vyriausybėje - kitaip. Seime vėl 
pristatoma trečiaip. Galiausiai koalicija 
susitardavo ketvirtaip. Taigi to nuoseklu
mo idėjos nebuvimas, netgi diskusijų me
tu, tas informacijos išmetimas, kai ji nėra 
galutinė, tas žmonių erzinimas-to neturi 
būti. Turime apsispręsti, ir vėliau vykdyti 
tai, ką apsisprendėme. Tai politinės klai
dos, jų negalima daryti. O realių paskaičia
vimų, kurie liestų „Sodrą“ struktūriškai ir 
galvotų apie situaciją dviejų trijų metų 
laikotarpyje, nebuvo...”

Mūsų Pastogė Nr. 34, 2009.09.02, psl.

Trumpai iš visur
deris ajatola Khamenei pareiškė, kad jis 
netiki, kad užsienio valstybės sukurstė 
porinkiminius n eramumus Irane, nežiū
rint, kad tai tvirtina Ahmadinejad vado
vaujama vyriausybė. Jis taip pat įspėjo, 
kad gali būti iškelti kaltinimai ir policijai 
bei Islamo milicijai dėl išsišokimų 
užgniaužiant šiuos neramumus.
♦ Rugpjūčio 26 d. Somalijojc iš 1 lisb al- 
Islam pagrobimo pabėgo prancūzas Mare 
Aubriere ir sėkmingai pasiekė Somalijos 
prezidento rūmus sostinėje Mogadišu. 
Prancūzijos vyriausybės atsiųstas ap
mokyti Somalijos saugumo pajėgas, M. 
Aubriere buvo kartu su kitu prancūzu 
liepos 14 d. pagrobtas iš savo viešbučio 
Mogadišu. M. Aubriere bendradarbis yra 
vis dar grobikų rankose.
♦ Rugpjūčio 27 d. j D. Britanijos vande
nis grįžo 17 metų jūreivis Mike Perham, 
per 9 mėnesius solo apiplaukęs aplink 
pasaulį su 15 metrų lenktynine jachta. Jis 
yra jauniausias jūreivis tai be pagalbos at
likęs, nors keletą kartų turėjo sustoti gauti 
techniškos pagalbos.
♦ Rugpjūčio 28 d. Olandijos teismas su
trukdė 13 metų mergaitės Laura Dekker 
bandymą plaukti solo apie pasauli, sumu- 
šant Mike Perham rekordą. Mergaitei pa
skirtas laikinas globėjas, nes teismas ne
pasitikėjo jos tėvu, skatinusiu dukters žygį.
♦ Rugpjūčio 29 d. Indijos erdvės tyrimo 
specialistai neteko radio ryšio su tyrimo 
raketa, pasiekusia mėnulio paviršių per
nai lapkričio 14 d. lai smūgis Indijos 
tyrimams, nes bandymas turėjo trukti 
dvejus metus.
♦ Rugpjūčio 30 d. ilgus metus Japoniją 
valdžiusi Liberalų Demokratų partija 
pralaimėjo parlamento rinkimus. Kaltę už 
tai prisiima min. pirmininkas Taro Aso. 
Rinkimus laimėjusiai opozicijos Demokra
tų partijai vadovauja Yukio I latoyama. □

Sporto d-tas - prie VRM
Nuo kitų metų pradžios Kūno kultū

ros ir sporto departamentas prie LR Vy
riausybės perduodamas Vidaus reikalų 
ministerijai. Pasak Vidaus reikalų minis
tro Raimundo Palaičio, sprendimas pri
imtas atsižvelgiant j Saulėlydžio komisi
jos išvadas ir rekomendacijas. Vykdant šias 
pertvarkąs bus panaikinta dešimt parei
gybių. Ministerija perims šalies kūno kul
tūros ir sporto politikos formavimo funk
cijas. o departamentas bus atsakingas už 
šios politikos įgyvendinimą. Kūno kultū
ros ir sporto departamentas prie Vidaus 
reikalų ministerijos ir toliau liks savaran
kiškas valstybės lėšų valdytojas.
Atsinaujino K.Prunskienės byla

Išnagrinėjusi papildomą medžiagą 
Liustracijos komisija baigė tyrimą dėl 
buvusios premjerės Kazimiros Prunskie
nės bendradarbiavimo su KGB. Liustraci
jos komisija sprendimą dėl K.Prunskienės 
bendradarbiavimo su KGB turėtų pa
skelbti rugsėjį. Komisijos pirmininkas Al
gimantas Urmonas pakartojo, kad siūlo 
pripažinti, jogK.Prunskienė slapta bendra
darbiavo su KGB, vykdė žvalgybos, kontr
žvalgybos ir ideologinės žvalgybos už
duotis. Esą tai įrodo ne tik atsiradęs įrašas, 
kuriame politikė pasakoja, kodėl pasirinko 
Šatrijos slapyvardį, bet ir Ypatingajame 
archyve saugomas jos pasižadėjimo ori
ginalas. Ekspertai yra atlikę dvi šio doku
mento ekspertizes, patvirtinančias K. 
Prunskienės rašto autentiškumą.

K.Prunskienė visus įtarimus atmeta ir 
tikina, kad ją bandoma kompromituoti, nes 
ji kuria naują partiją.
Rengiant apžvalgų naudotasi Lietuvos spau- 
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“Alitos” privatizavimas ir 36 mln. nenurimsta
Atgimė ginčas, kas kaltas, kad pri

vatizuojant alkoholio bendrovę “Alitą” 
valstybei buvo padaryta 36 mln. litų ža
la. Dabar teismas paskelbė, kad Povilas 
Milašauskas, buvęs Valstybės turto fondo 
gen. direktorius, “Alita” privatizavimo 
byloje yra kaltas dėl piktnaudžiavimo 
tarnybine padėtimi ir turės valstybei 
gražinti “Boscai” sumokėtus beveik 2 
mln. litų. P. Milašauskui taip pat skirta 
13,(100 litų bauda. Pasak nuosprendžio, P 
Milašauskas neteisėtai panaikino viešojo 
konkurso rezultatus ir pašalino bendrovę 
“Bosca" iš konkurso. Dėl to Lietuvos 
Vyriausybė Italijos piliečiui Luigiterzo 
Bosca ir bendrovei “Bosca” sumokėjo 
1,755,000 litų kompensaciją.

Tačiau laikinosios “Alitos” komisijos 
pirmininkas Seimo narys Jonas Pinskus

Ihrizmas aplink “siauruką
Panevėžio ir Anykščių regionui pa

pildomo žavesio teikia unikali vertybė - 
valstybės saugomas siaurasis geležinkelis, 
aukštaičių vadinamas “siauruku”. Šiemet 
jis mini I K) melų ir nėra vien senovinis 
siaurabėgis geležinkelis - aplinkui jį susi
formavusi kultūrinio turizmo erdvė. Pasi
ryžę pasivažinėti, gali rinktis iš 6 turisti
nių programų. Šalia siauruko gausu 
lankytinų vietų: Troškūnų bažnyčia ir vie
nuolyno ansamblis. Montvilų, Raguvėlės,

Kas kelia nerimą lietuviams?
Didžiausią nerimą Lietuvos piliečiams, 

kaip ir daugumai visos Europos Sąjun
gos (ES) gyventojų, kelia nedarbas (53%, 
ES - 39%). ekonominė padėtis (48%, ES - 
12%) ir mokesčiai (22%,ES-10%). Savo 
ruožtu infliacija, anksčiau nuolat minima 
kaip viena svarbiausių problemų, šian
dien nekelia jokios baimės Lietuvos gy
ventojams. Skirtingai negu lietuviai. ES 
piliečiai yra žymiai labiau sunerimę dėl 
imigracijos, aplinkos ir terorizmo.

Paklausti, kas efektyviausiai galėtų 
tvarkytis su ekonominės krizės padari
niais. 27% lietuvių įvardija ES, 17% - 
Tarptautinį valiutos fondą ir tik 10%' - 
Lietuvos Vyriausybę. Tai atspindi bendrą

Žydų turto vertė
Pirmadienį, rugpjūčio 24 d. Vilniuje 

prasidėjo pasaulinis litvakų kongresas, 
kuriame aptariamas ir karo metu atimto 
žydų turto klausimas. Žydai neatmeta 
vilties, kad Vyriausybės grąžinama nacių 
atimto turto vertės dalis padidės, ir pa
brėžia. jog kompensacijos holokaustą 
išgyvenusiems asmenims turi būti pra
dėtos mokėti kiek įmanoma greičiau, 
nepaisant ekonominės padėties.

Seimą pasiekusiame įstatymo projek
te numatyta, kad už prieškario metais tu
rėtą turtą žydams bus kompensuota 128 
mln. litų. Į šią sumą bus įskaičiuota ir 
dvicjii pastatų Vilniuje vertė.

Pasaulio žydų kongreso generalinis 
sekretorius Michael Schneider yra įsiti
kinęs, kad šie skaičiai dar nėra galutiniai 
ir turi būti didesni. Bet jam atrodo, kad to
kius reikalus yra geriau spręsti už uždari} 
durų. Jis taip pat pabrėžė, jog būtina kuo 
greičiau pradėti mokėti kompensacijas 
holokaustą išgyvenusiems asmenims.

Danijoje tautiečiai apiplėšė banką
Penktadienį, rugpjūčio 21 dieną, Da

nijoje „Nordea“ banko skyrių apiplėšė trys 
Lietuvos piliečiai. Nusikaltėliai yra 32,31 
ir 27 metų. Banko apiplėšimas netoli 
Aarhus (tarti: Orhus) miesto įvykdytas 
apie 10 vai. ryto.

Po apiplėšimo tarp plėšikų ir policijos 
pareigūnų įvyko susišaudymas. Policijos 

teigia, kad P. Milašauskas šioje istorijoje 
buvo tik vienas iš vykdytojų ir jo kaltė nė
ra pati didžiausia.

“Komisijos išvadose buvo nurodyta, 
kad privatizuojant “Alitą” valstybei buvo 
padaryta 36 mln. litų žala ir įvardyti kal
tininkai: tuometis Vyriausybės vadovas 
Algirdas Brazauskas, ūkio ministras Petras 
Čėsna, VTFvadovas Povilas Milašauskas, 
kelių komisijų pirmininkai ir nariai. Irvisi 
Vyriausybės nariai, kurie, pažeisdami 
Konstituciją, pritarė “Alitos” privatiza
vimui”,-sako.I. Pinskus. „Juk P Milašaus
kas buvo tik varžtelis visoje privatizavimo 
aferoje ir net jo pasirašytoje išvadoje buvo 
pažymima, kad galutinį sprendimą turi 
priimti Vyriausybė”. - teigia J. Pinskus ir 
yra įsitikinęs, kad tikrieji neteisėto “Alitos” 
privatizavimo kaltininkai liko nenubausti.

Vašuokėnų dvarai. Šeimyniškėlių ir Pala- 
tavio piliakalniai, rašytojo Kazio Inčiūros 
tėviškė, rašytojų Didžiulių sodyba, Rubikių 
ežeras. Siaurojo geležinkelio bėgiai išlikę 
tik Aukštaitijoje ir tai yra unikalu. Turizmui 
jau spėta pritaikyti XIX a. statytas stotis, 
suremontuoti 2 šilumvežiai, vagonai. Turiz
mui pritaikytas ruožas “Pancvėžys-Rubi- 
kiai” yra valstybės saugomas kultūros pa
minklas, jį prižiūri pelno nesiekianti viešoji 
įstaiga “Aukštaitijos siaurasis geležinkelis”.

visų europiečių nuomonę, kurie nori 
patikėti globalios krizės sprendimą tarp
tautinėms organizacijoms.

Tyrimas atskleidė, kad Lietuvos gyven
tojai ir toliau lieka vienais didžiausių 
Europos Sąjungos (ES) šalininkų - net 71 % 
mano, kad ES narystė naudinga šaliai ir šia 
prasme nedaug atsilieka nuo didžiausių 
euroentuziastų - slovakų (80%), airių, es
tų, ir danų.

Lietuvos gyventojams Europos Sąjun
ga visų pirma reiškia laisvę keliauti, stu
dijuoti ir dirbti kitose ES šalyse, o Euro
pos tapatybė jiems remiasi dviem kerti
niais elementais: aukštu socialinės ap
saugos lygiu ir demokratijos vertybėmis.

Šią poziciją akcentavo ir Izraelio dias
poros reikalų ministras Julij Edelstein. 
“Jaunesnieji tarp išgyvenusiųjų holokaus
tą yra 78 metų amžiaus. Jie negali laukti. 
Aš manau, kad, nepriklausomai nuo 
ekonominės situacijos, turėtų būti priimti 
atitinkami žingsniai.”,-sakė jis.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė prieš 
kongreso atidarymo ceremoniją žurnalis
tams sakė, jog Lietuva, spręsdama resti
tucijos klausimus, dabartinėmis sąlygo
mis daro ką gali. Pasak jos, svarbiausia, 
jog klausimas iš viso pradėtas spręsti. Jos 
nuomone, geri santykiai su litvakais sutei
kia tam tikrų galimybių ir Vyriausybei. 
“Litvakai Izraelyje sudaro gražiausią vi
suomenės žiedą, tai yra labai įžymūs 
žmonės, kurių įtaka pačios valstybės gy
venime yra didžiulė. Geranoriškumas ir 
geri santykiai, kokius Lietuva išlaiko su 
litvakais, išsibarsčiusiais po visą pasaulį, 
yra ta galimybė, kuria Lietuvos Vyriausy
bė galėtų pasinaudoti”, -sakė ji. (LGITIČ)

pareigūnams persekiojant plėšikus, per 
susišaudymą žuvo tarnybinis policijos šuo. 
Pareigūnai teigia, kad šunį nušovė nusi
kaltėliai. Policijos pareigūnai pranešė, kad 
po to, kai vagys paliko savo „Audi” mar
kės automobilį ir pabėgo pėsčiomis, bu
vo sulaikytas 32 metų lietuvis. Netrukus 
įkliuvo ir kiti du įtariamieji. □
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Bendruomenės baruose
Viešnagė Tokyo, Japonijoje

Jadvyga Dambrauskienė
Jau seniai mintimis ruošiausi kelionei 

į šventinę Tėvyne, i Dainų šventę. Ne 
kiekvienai žmonių kartai lemta atšvęsti 
tokį garbingą valstybės vardo paminėjimo 
jubiliejų. Džiaugiuosi turėjau ir galimybės, 
ir sveikatos dalyvauti šiuose šventiniuose 
renginiuose.

Pirmasis mano keliones tikslas buvo 
nors tru mpam sustoti J aponijoje ir savomis 
akimis pamatyti mažą dalelę Japonijos - 
apžiūrėti Tokyo miestą. Tokiam sprendi
mui - minčiai gerą pradžią davė LR am
basadorius Dainius Kamaitis.

Ambasadoriui viešint Sydnėjuje pra
ėjusių metų spalio mėnesį, paklausiau jo, 
ar būtų galima pakeliui į Lietuvą ir trum
pam sustojus Japonijoje, apsilankyti L,R 
ambasadoje. Atsakymas buvo teigiamas. 
Prieš kelionę parašiau ambasadoriui apie 
savo ketinimus ir gavau ne tik sutikimą 
apsilankyti, bet ir detalų planą, kaip susi

rasti ambasadą.
Sutartu laiku pasibeldžiau į LR am

basados Japonijoje duris. Pakilusi gražiais 
mediniais laiptais į antrą aukštą pasiju
tau esanti lietuviškoje aplinkoje, nes me
diniai baldai ir M. K. Čiurlionio paveiks
lai puošė kambarių sienas. Susipažinau 
su 5 Ambasados darbuotojais ir prie ža
lios arbatos puodelio pasikalbėjome.

Sužinojau, kad be ambasadoriaus čia 
dar dirba konsule, atstovė kultūriniams 
ryšiams, atstovė prekybiniams ryšiams, ir 
ambasados techninių įrengimų, kompiu
terių ir mimų saugumo bei visų kilų 
darbų administratorius, specialistas, jau
nas vyras. Pasikalbėjome apie Japonijos 
kultūrą, papročius, bendravimo būdą su 
kitataučiais, pasidalinau savo 20-ties me
tų gyvenimo Sydnėjuje patyrimu ir atsi
sveikinome nusifotografuodami ne tik 
viduje, bet ir prie pastato įėjimo. Tada ir 
sužinojau, kad buvau pirmoji lankytoja 
lietuvė iš Sydnėjaus, Australijos.

Sydnėjaus Liet. Klubas kviečia savanorius!
Sydnėjaus Lietuvių Klubo Valdyba, norėdama kiek įmanoma sumažinti Klubo 

išlaikymo išlaidas, kviečia savanorius įvairiems darbams ir darbeliams. Klubui daug 
gali padėti amatininkai, suprantantys apie elektrą, vandenį, staliaus darbus, ir tt. Padėjėjų 
taip pat reikia virtuvėje, valgykloje, valymo darbuose, net, pagal griežtas taisykles, darant 
pokerių mašinų apskaitą. Žemiau pateikame savanoriškų darbų sąrašą pagal įprastinę 
klubų terminologiją, kartu su eilės numeriu.

Labai kviečiame nedelsiant užsiregistruoti savanoriais Klubo raštinėje, nurodant ant 
lapelio savo vardą /pavardę ir kaip susisiekti (telef. ar e-mail, ar fax, ar adresas ir pan.). 
Taip pat prašome nurodyti, kokiuose darbuose galėtumėte padėti (užtenka eilės numerių 
iš pateikiamo sąrašo). Užsiregistruoti galima ir per c-mail adresu:

penhaU@optushonw.com.au. Papildomos informacijos gali suteikt i Birutė Aleknaitė, 
telef.: (02) 4751 9496 / 0471 412 125.

Visi savanoriai yra pilnai apdrausti pagal Klubo apdraudimo planą.
VOLUNTEER ACTIVITIES

1. POKER MACHINE ASSISTANT - LUNCH OR EVENING SHIFT’S
RCG license required; RSA license highly desirable.
Prior to Club opening: conduct poker machine meter readings and balance the till 

using appropriate forms; attend to bar till cash float. While Club is open: conduct poker 
machine pay-outs.

I f also hold RSA license - help behind the bar.
2. REPAIRS & MAINTENANCE ASSISTANT - AS NEEDED
Retired or current tradespeople from any trade, e.g. electrical, plumbing, carpentry, 

“handyman” to assist with changing lightbulbs, assessing electrical or plumbing problems 
to diagnose problem and estimate costs. The Club currently has vety high running costs, 
and this especially could save the Club money. Please contact us to register if you could 
help, even on occasion when something urgent happens and such assistance is required to 
keep the Club open.

3. FRONT OF HOUSE - LUNCH OR EVENING SHIFTS
No qualifications required.
Welcome visitors and assist with signing in.
4. KITCHEN HAND - LUNCH OR EVENING SHIFTS
No qualifications required.
Assist with food prepartition for chef; dishwashing & general cleaning; table waiting, 

including set-up for restaurant and functions.
5. BACK-UP ASSISTANT COOK - LUNCH SHIFT’S
No qualifications required; food handling certificates highly desirable.
Assisi chef with food preparation and cooking of meals for lunch trade.
6. TABLE WAITING - FUNCTIONS ONLY (at least 1 week’s notice)
Assist with food and drinks table waiting.
7. MECHANICAL ASSISTANT - FUNCTIONS ONLY (at least 1 week’s notice) 
Some muscle and technical “know-how” required.
Assist with such duties as laying down and dismantling the dance floor (alan key 

connections &bevilled borders) and setting up tables and chairs.
Set up technical equipment for functions, e.g. PA & hi-fi, whiteboards, TV etc.
8. ASSISTANT CLEANERS - ANY SHIFT
A keen eye and a nose for detail! Attend to cleaningdetails not regularly covered by 

commercial contract cleaners. Report to Directors with suggestions on whatever needs 
doing regarding the Club’s cleanliness, tidiness and overall impression.

9. POOL TABLE ASSISTANT - EVENING SHIFTS
Welcome guests and encourage players; check pool equipment; help collect empty 

glasses and empty ashtrays.
10. YOUNG PEOPLE’S SOCIAL LIAISON OFFICER
Bright and bubbly! Talk to young I .ithuanians and report back to Directors on ideas 

for involvingyounger 1 athuanians in community activities.
11. CAR PARK ATTENDANTS - ANY SHIFT
This would suit Scouts or any young person. Assist with cleaning and caretaking in the 

Club’s car park.

Prie LR Ambasados Tokyo (Japonija) pastato. Iš dešinės: Jad
vyga Dambrauskienė, ambasadorius Dainius Kamaitis ir viena 
ambasados darbuotoja.

Įėjimas į Ambasa
dos pastatą iš gatvės 
atrodo nedidelis, bet 
viduje yra daug erd
vės ir šviesos. Gatvės 
čia gana siauros, vos 
prasilenkia du auto
mobiliai. Atskiras 
ambasadų ir pasiun
tinybių rajonas yra 
saugomas policijos.

Pastebėjau, kad 
labai gražiai visur 
tvarkoma aplinka, 
daug žalumos ir gra
žiai žydinčių auga
lų. gėlių. Didžiuliai 
medžiai mieste apge- 
nėjami laikantis bon
sai tradicijų ir kiek
vienas medis atrodo 
kaip dekoratyvus įvai
riai žalias meno kū
rinys. Ties viešbučiu 
ir visur mieste labai 
platūs (virš 4 metrų) 
šaligatviai, su dažais 
pažymėtais dviračių 
takais.

Šaligatviai atriboti 
nuo gatvės metalinė
mis tvorelėmis. Už jų 
-žalia augmenijos
juosta. Visur į tvoreles atremta gausybė 
dviračių ir kiekvienas žmogus gali pasiim
ti jam patogų dviratį, nuvažiuoti kur rei
kia, tada vėl paliekti ji ten kur sustojo. 
Mačiau kaip šeimininkė net su balta 
prijuoste važiavo dviračiu, o priekyje 
esančiame krepšelyje vežėsi nusipirktus 
maisto produktus. Sustojo ir, pastačiusi 
dviratį prie tvorelės, nuėjo su pirkiniais.

Tuomet prisiminiau ir kaip Vilniuje 
miesto meras Artūras Zuokas buvo 
nupirkęs miestui dviračius tikėdamasis, 
jog Vilniaus gyventojai jais naudosis pa
našiai kaip Japonijoje. Tačiau po kelių 
dienų beveik visi dviračiai dingo, tiksliau 
- buvo pavogti. Atrodo, Lietuvos žmonių 
mentalitetas dar nepasiekė japonų lygio.

Judėjimas Tokyo gatvėse didelis,

kylant nuo kėdės man atnešė didžiausią 
lėkštę japoniškų makaronų. Žinoma, 
nedrįsau nieko pasakyti ir ilgai dar sėdėjau 
valgydama labai gardų maistą.

Japonijoje prie kiekvieno patiekalo ir 
gėrimo visada nurodoma maisto kaina ir 
kalorijos. Nepastebėjau storų žmonių, o 
moterys labai lieknos.

Keista, bet šiame krašte visi labai 
daug rūko. Užėjus bet kur į patalpą, pir
miausia paklausia, ar rūkai, ir tada nuro
do ten pat kitą staliuką kairėje. Taksi 
vairuotojas sakė, kad Japonija yra rū
kančiųjų rojus.

Labai greitai ir sklandžiai galima 
užsisakyti bet kokią ekskursiją. Užsisa
kiau ir aš. Jos metu aplankėm budistų 
šventyklą, dirbtinių perlų auginimo kom-

dviratininkai važinėja laisvai tarp pės
čiųjų. Niekas nesinervina. nekreipia dė
mesio į kitus, bet elgiasi labai mandagiai. 
Paklausus ko nors, sustos, atsakys, pa
aiškins, netgi paves ir parodys kur eiti, 
kur rasti ieškomą gatvę. Angliškai susi
kalbėti nesunku, nors pasilaikė ir nesu
sipratimų.

Nutarusi pavakarieniauti galvojau ir 
tariausi su padavėju ką užsisakyti: ja
poniškus makaronus ar salotas su žuvimi? 
Pasigardžiuodama suvalgiau salotas ir jau

paniją su 20 minučių paskaitėle, plau
kėme garlaiviu, aplankėme įvarius pre
kybos žuvimi, daržovėmis, vaisiais, pra
moninėmis prekėmis prekiaujančius 
rajonus. Turistai Japonijoje labai gerai 
priimami ir aptarnaujami.

Tokie mano pastebėjimai apie Tokyo 
miestą, kuriame gyvena virš 12 milijonų 
gyventojų.

LR Ambasados Tokyo mieste visiems 
darbuotojams linkiu kuo geriausios sė
kmės ir kviečiu apsilankyti Sydnėjuje. □

Autorės nuotraukoje - visi LR Ambasados Tokyo (Japonija) darbuotojai. Centre - 
ambasadorius Dainius Kamaitis.

AR JAU SUMOKĖJAI "MŪSŲ PASTOGĖS' PRENUMERATĄ?
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| Lietuva iš arti
Trys Kryžiai - atstatyti prieš 20 metų
Prieš du dešimt

mečius Vilniuje at
statytas Trijų Kryžių 
paminklas yra neat
skiriamas Vilniaus 
senamiesčio pano
ramos ženklas ir vie
nas iš istorinių Lie
tuvos širdies simbo
lių. 1989 metų vasa
rą, Sąjūdžio inicia- 
tyva ant Plikojo kal
no Vilniaus pilių te
ritorijoje atstatyti 
Trys Kryžiai tuomet 
tapo tautos atgimimo 
ir pergalės prieš so
vietų režimą simbo
liu, tačiau šis nuo sostinės neatsiejamas 
paminklas turi kelių šimtmečių istoriją.

1916 m. pagal architekto ir skulpto
riaus Antano Vivulskio (1877-1919) pro
jektą pastatytas paminklas tuo metu bu
vo labai modernus statinys - vienas iš 
pirmųjų gelžbetoninių statinių Vilniuje. 
1950 m. gegužės 30 d. sovietų valdžios nu
rodymu Trys Kryžiai buvo susprogdinti, o 
jų išdraskytos liekanos paliktos gulėti.

Dabar Lietuvos nacionalinio muzie
jaus parodoje galima išvysti dar senes
nius, visai kitokius, medinius Tris Kry
žius, vaizduojamus XVII-XIX a. Vilniaus 
panoramose. Trijų Kryžių istorijai, sunai
kinimui sovietmečiu ir atkūrimui 1989 me
tais yra skiriama Lietuvos nacionalinia
me muziejuje atidaryta paroda “Senasis 
Vilnius”. Iki rugsėjo pabaigos veiksianti 
paroda pristato ir seniausią Vilniaus Trijų 
Kryžių archyvinę medžiagą.

Istoriniai įvykiai, susiję su Trijų Kry
žių atsiradimu Vilniuje, nukelia į XIV 
amžių. 1341 m. Lietuvos didžiojo kuni
gaikščio Gedimino Įsakymu Vilniuje bu
vo nužudyti du iš Čekijos atvykę pran
ciškonų vienuoliai Martynas ir Ulrichas.

Šis faktas užfiksuotas pranciškonų 
kronikoje, sudarytoje apie 1369 m., todėl 
istorikai neabejoja jo tikrumu. I .ietuvos 
metraštis, arba Bychovco kronika, pasa
koja legendą apie 14-os pranciškonų vie
nuolių nužudymą Vilniuje.

Tuo metu, kai didysis kunigaikštis 
Algirdas žygiavo prieš Maskvą, o su juo 
buvojo vaivada Petras Goštautas, susirin
ko Vilniaus miestiečiai pagonys ir dideliu 
būriu atėjo prie vienuolyno. Nenorėdami, 
kad būtų Romos tikėjimo krikščionių, jie 
vienuolyną sudegino ir septynis vienuo
lius sukapojo, o kitus septynis vienuolius, 
pririšę prie kryžių, paleido Nerimi že
myn, sakydami: “Nuo saulėlydžio atėjote, 
į saulėlydį ir grįžkite. Kam mūsų dievus 
naikinote...”

Istorikai taip pat patvirtina faktą, kad 
apie 1369-1370 m. Vilniuje buvo nužudy

“Baltijos kelio” sukakčiai - dainų albumas
Baltijos kelio 20-mečiui buvo išleistas 

dainų albumas “Tu ne viena, Lietuva”. 
Albumą, kurį inicijavo ir muziką sukūrė 
kompozitorius Faustas Latėnas, išleido 
įrašų kompanija “Melodija”. Albumą su
daro septynios kompozitoriaus Fausto 
Latėno parašytos dainos, skirtos Baltijos 
kelio 20-mečiui. Šių dainų tekstų autoriai 
-prof. Vytautas Landsbergis ir poetas Vla
das Braziūnas, o atlikėjai - įvairių kartų 
talentingi Lietuvos dainininkai, aktoriai: 
Jokūbas Bareikis, Elžbieta Latėnaitė, 
Kostas Smoriginas, Česlovas Gabalis, 
Gintarė Skėrytė, Neda Malūnavičiūtė ir 
Povilas Meškėla. Įrašuose taip pat da
lyvavo ir garsūs instrumentalistai - Pet
ras Vyšniauskas, Audrius Balsys, Eugeni
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lYijų Kryžių paminklas ant Pilkojo kalno Vilniuje.

tas pranciškonų gvardijonas ir keturi or
dino broliai. XVI-XVIII a. įvairių autorių 
veikaluose aptinkami dar šeši skirtingi 
pasakojimai apie Lietuvos pranciškonų 
kankinius 1326-1404 m. Vilniaus pran
ciškonų kankinių kultas plito keliais 
etapais.

1649-1651 m. Vilniaus vyskupas Jurgis 
Tiškevičius ruošėsi pradėti oficialią kan
kinių kanonizacijos bylą. Tuo laikotar
piu ant Plikojo kalno ir buvo pastatyti 
mediniai Trys Kryžiai pranciškonų kan
kiniams atminti.

Pirmą kartą Vilniaus miesto ikonogra
fijoje Trys Kryžiai pavaizduoti 1648 m. 
Frydricho Gcdkanto Vilniaus gynybinių 
įtvirtinimų plane. Jie matyti ir 1649 m. 
Vilniuje išleistos Dantelio Petzeldto pane
girikos vyskupui Jurgiui Tiškevičiui ilius
tracijoje. Nuo tada Trys Kryžiai tampa 
neatskiriama Vilniaus panoramų dalimi.

Nuo XVII a. antrosios pusės juos ga
lima išvysti daugelyje Vilniaus vaizdų: 
knygų iliustracijose, graviūrose, akvare
lėse. Pagal Pranciškaus Smuglevičiaus 
piešinį nutapytoje akvarelėje ant Plikojo 
kalno matomas tik vienas kryžius, mat 
medis nebuvo patvari medžiaga, todėl 
kryžiai sunykdavo ir būdavo iš naujo 
atstatomi.

Pirmojo pasaulinio karo metu Vilniaus 
šviesuomenės iniciatyva Trijų Kryžių 
paminklui surinkti pinigai. 1916 m. liepos 
- rugpjūčio mėnesiais padaryti klojimai, 
išlietas paminklas ir atlikta jo apdaila. 
Paminklas stovėjo iki 1950 m. gegužės 30 
dienos, kai sovietinės valdžios įsakymu 
buvo susprogdintas. 1989 m. birželio 14 d. 
Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio inicia
tyva atstatytas. Ant plataus išlenkto pos
tamento pusračiu išdėstyti trys vienodos 
formos kryžiai, priekinis jų pakeltas 
aukščiau. Juosta išryškintas kryžių kon
tūras, kryžmų centrai pažymėti kryžiaus 
vinis simbolizuojančiais iškilimais. Ant 
postamento pagrindo matomas dedika
cinis įrašas. (LGTIC) 

jus Jonavičius bei Gintau-tas Gascevičius.
Leidėjų teigimu, visi albumo kūriniai 

yra visiškai nauji, išskyrus titulinę dainą 
“Tu ne viena, Lietuva! ”, kurijau yra ne kar
tą skambėjusi televizijos ir radijo eteryje.

Kompozitorius F. Latėnas tikisi, kad 
Baltijos kelio 20-mečio proga išleidžia
mas albumas “Tu ne viena, Lietuva!” vi
siems primins išskirtinį įvykį mūsų šalies, 
taip pat Latvijos bei Estijos istorijoje, ku
ris suvienijo neįtikėtiną daugybę įvairių 
kartų, socialinių sluoksnių žmonių ir vi
sam pasauliui pademonstravo, kiek daug 
gali reikšti pilietiškumas bei patriotizmas.

Šių metų liepą UNESCO Baltijos kelio 
akciją įtraukė į tarptautinį registrą “Pa
saulio atmintis”. □

Policija: saugokitės prekybos žmonėmis!
Lietuvos policija pakartotinai atkreipia žmonių dėmesį į lai, kad daugėja skelbimų 

žiniasklaidoje ir internete, ne visada legaliai šildančių įvairius darbus užsienyje. Įtariama, 
kad gali didėti asmenų, galinčių tapti prekybos žmonėmis aukomis ar išnaudojamų 
priverstiniam darbui. Tokį pavojų didina dabartinė ekonominė krizė.

Ką vertėtų įsidėmėti?
Prekyba žmonėmis - tai labai sunkus 

nusikaltimas, kai asmuo parduodamas, 
nuperkamas ar kitaip perleidžiamas. 
Dažniausios išnaudojimo formos - įtrau
kimas į prostituciją ar pelnymasis iš šio 
asmens prostitucijos ir priverstinis dar
bas. Asmuo taip pat gali būti išnaudoja
mas pornografijai, organams ir pan.

Nukentėjusiais nuo prekybos žmonė
mis dažnai tampa asmenys, patikėję 
pažadais apie galimybę greitai užsidirbti 
daug pinigų neturint išsilavinimo, ati
tinkamo darbo patirties, nemokant užsie
nio kalbos, nors siūlomas darbas yra ki
toje valstybėje, ar susigundę galimybe 
„nemokamai” pakėliau tipo užsie nį.

Tyrimai rodo, kad prekeiviai žmonė
mis dažniausiai yra pažįstami asmenys - 
kaimynai, klasės draugai bei jų artimieji 
ar pažįstami, net giminės. Iš pradžių įgy
jamas pasitikėjimas, potencialios aukos 
vaišinamos, dovanojami įvairūs daiktai ar 
teikiamos paslaugos, vėliau pasisiūloma 
ir įdarbinti, rodomi jų pačių dirbant už
sienyje įgyti brangūs daiktai, nuotraukos, 
net pinigai...

Nebūkite parduoti! Prieš patikėdami 
gražiais pažadais, pirmiausia sužinokite 
kaip galima daugiau informacijos apie 
„geradarį”, supažindinkite su juo savo 
artimuosius; jei tai įmonė (modelių, įdar
binimo agentūra ir pan.), reikalaukite 
sutarties ir įdėmiai su ja susipažinkite, 
pasidomėkite įmonės veiktos legalumu, 

Ginčas dėl Kauno pilies
Kauno apskrities virši

ninko administracijoje 
ieškoma būdų, kaip išsi
sukti iš susidariusios pa
dėties, kurią kelia aštrus 
nesutarimas dė Kauno pi
lies atstatymo. Statybų dar
bus ketinta pradėti liepą, 
bet jų pradžia vis atidėlio
jama dėl projekto “tobuli
nimo”.

Projektu labiausiai
nepatenkinti “Pilies” drau
gijos nariai. Jie Kauno me
rui Andriui Kupčinskui įteikė 1,400 pi
liečių parašų, kuriais reikalauja, kad pi
lis būtų atstatyta naudojant ne modernias, 
o lietuviškas, senovinei piliai statyti nau
dotas medžiagas. Draugijos nariai reika
lauja, kad architektai vėl sėstų prie pro
jekto brėžinių ir teigia, kad “Pilies” rei
kalaujami pakeitimai nėra dideli, o pro
jektui pakoreguoti užtektų mėnesio.

Draugijos oponentai sako, kad projek
tą derino specialistai, kurių kompeten
cija - neabejotina, o visiškai atkurti bu
vusio pilies vaizdo neįmanoma, nes nėra 
išlikusių jokių patikimų istorinių šalti
nių, liudijančių, kaip pilis atrodė kadaise.

Archeologiniams kasinėjimams ir da
liai pilies atkurti iš viso gauta apie 2.2 
mln. litų. Didžioji dalis pinigų - iš vadi

Katino kelionė
Nukeliavęs apie keturiasdešimt ki

lometrų, iš Joniškio į namus Šiaulių ra-jone 
grįžo vienerių metų katinas Rainis.

Rainio šeimininkė sako jį į kitus na
mus vežusi maiše, nes bijojo, kad nesi- 
blaškytų. Bet kaime atvykėlis neprita
po. Pabuvęs gal trejetą dienų, iš sodybos 
dingo kaip į vandenį. Pasirodo, Rainis išė
jo namo. 

paieškokite informacijos internete, kreip
kitės į Lietuvos Respublikos atstovybę 
toje valstybėje ar Lietuvos kriminalinės 
policijos biure esantį Prekybos žmonė
mis tyrimo skyrių. Įvertinkite, ar siūlomas 
atlygis atitinka jūsų įgytą išsilavinimą bei 
profesines žinias ir ypač užsienio kalbos 
žinias, jei darbas siūlomas užsienyje. Vyk
dami neatiduokite savo dokumentų, arti
miesiems palikite visą informaciją apie 
asmenis, su kuriuo ir pas kurį vykstate, jei 
abejojate dėl savo saugumo ir nenorite 
atsisakyti kelionės, šią informaciją pali
kite ir Lietuvos kriminalinės policijos biu
ro Prekybos žmonėmis tyrimo skyriuje.

Jei per savo nerūpestingumą patekote 
į pinkles - esate uždarytas ir neturite 
galimybės paskambinti, kelkite triukšmą, 
kad atkreiptumėte aplinkinių dėmesį ir 
galėtumėte paprašyti pagalbos, jei galite 
judėti, bėkite ir kreipkitės pagalbos į pra
eivį gatvėje, vietos policiją, Lietuvos Res
publikos atstovybe ar Tarptautinės migra
cijos organizacijos biurą toje valstybėje.

Lietuvoje nedelsdami skambinkite 
bendruoju pagalbos telefonu 112 arba 
informuokite Lietuvos kriminalinės poli
cijos biuro Nusikaltimų tyrimo 1-osios 
valdybos Prekybos žmonėmis tyrimo 
skyrių, kuris kaupia ir analizuoja tokią 
informaciją.

Telefonas pasiteirauti (8 5) 271 9936. 
Taip pat specialiai tam sukurtas elek
troninis paštas:

prekybaznionemis@pulicija.lt

Kauno pilies atstatymo projektas.

namojo Europos ekonominės erdvės 
(EEE) ir Norvegijos finansinio mechaniz
mo. Apie 0.5 mln. litų jau išleista archeo
loginiams kasinėjimams. Perjuos atkastas 
bokštas beveik neliestas nuo tų laikų, kai 
Kauno pilį 1362 m. užėmė kryžiuočiai ir 
ją sugriovė.

Nustatyta, kad atkastas pilies bokštas 
yra pats seniausias išlikęs mūras Kaune 
ir vienas seniausių Lietuvoje. Jį galima 
lyginti tik su Senųjų Trakų radiniais ir 
Vilniaus Žemutine pilimi.

Kitais metais tikimasi gauti daugiau 
nei milijoną litų Kauno pilies aplinkai 
sutvarkyti. Teritoriją ketinama pritaikyti 
renginiams, taip pat pastatyti tiltelį ir 
įrengti apšvietimą.

(Pagal BNS)

Rainis kelią namo surado po dviejų 
mėnesių kelionės - parėjęs prisijungė prie 
kiemo katinų, draugiškai apsiuostė su 
šunimi ir nutipeno j savo guolį, kur jau 
buvo įsitaisęs kitas katinas. Ir atsigulė 
draugiškai abudu. Specialistai Rainio 
kelione nesistebi: katės apdovanotos ypa
tinga “navigacine” sistema.

(„Šiaulių kraštas”)
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Iš Redakcijos pašto
Gerb. Redaktore,

Gal “Mūsų Pastogės” skaitytojų gi
minėms ir draugams, kurie nekalba lie
tuviškai, bus įdomus apačioje spausdi
namas straipsnis.

Jūratė Reilly

24 hours in Vilnius
Tim Richards enjoys the ‘new Europe’ 

in a pint-sized nation with ale, amber and 
a magic tile to wish upon.

Vilnius has seen plenty of change in the 
past century. It was part of the Russian 
Empire, then ruled by Poland; under 
military occupation by the Soviet Union 
and Germany; incorporated into the 
USSR; and finally transformed into the 
capital of a diminutive Baltic state within 
the European Union.

Given this tumultuous history, it comes 
as a surprise to discover how well the city’s 
historic centre has survived the passing of 
empires. Its narrow, winding cobblestone 
streets, tiled roofs and baroque churches 
are a stereotype of visitors’ expectations of 
a small European city.

With its facades restored since the decay 
of Soviet times and its streets dotted with 
new restaurants and bars, Vilnius is a 
shining example of what Michael Palin has 
called “New Europe”.

9am
There is no better place to begin a 

morning exploration of the Old Town 
district than the Gates of Dawn. Passing 
through this surviving portal from the now- 
vanished city walls, inspect nearby St 
Teresa’s Church, which is a picture of 
baroque splendour. And in a cobblestone 
courtyard opposite you’ll find the studio of 
Jonas Bugailiškis, a sculptor creating 
striking wooden figures with a pagan vibe.

Jonas Bugailiškis, Aušros Variai 17/10, 
(+370) 5 261 7666.

10am
Proceed along Aušros Vartai to the 

Vilnius Town Hall on its broad square. Take 
a seat at cafe “Amatininkų Užeiga”, with 
its bright planter boxes and even brighter 
floral tablecloths, eavesdrop on the 
German tourists at adjacent tables and 
marvel at the waitresses in peasant blouses 
and tiny tartan aprons over denim 
miniskirts. Oh, and order some arbata (tea) 
for $2.

“Amatininkų Užeiga”, Didžioji 19/2, 
(+370) 5 261 7968.

11am
Browse through the nearby outdoor 

craft market, where you’ll find Russian 
dolls and amber jewellery aplenty, then take 
a detour west past Vilnius University. At 
the back of a carpark off Kalinausko Street 
is one of the city’s oddest attractions: a 
bust of musician Frank Zappa, erected by 
artists in the wake of the Soviet Union’s 
dissolution.

12 pm
Return to the Old Town and have lunch 

at Forto Dvaras. This homely eatery is 
dedicated to Lithuanian standards, the 
most memorable of which are cepelinai 
(zeppelins).

These large football-shaped potato 
dumplings ($6) are traditionally stuffed 
with minced pork and served with a 
crackling and sour cream dressing. You’re 
hardly indulging in health food, so order 
a stein of “Švyturys” beer for $3 to wash it 
down. Porto Dvaras, Pilies 16, (+370) 5 261 
1070, see fortas.eu.

1pm
Walk on to Cathedral Square where 

you’ll encounter the neoclassical 
architecture of Vilnius Cathedral. In the 
square near the belfry, locate the Stebuklas, 
the colourful “miracle tile”, which was the 
end point of a human chain that stretched 
from Estonia to Lithuania in 1989, in the 
dying days of the USSR. Stand on the tile, 
close your eyes and turn clockwise while 
making a wish.

2pm
Behind the cathedral, catch the 

funicular railway up to the ruins of 
Gediminas Castle, whose fortifications 
once dominated the hill above the Old 
Town.

Nowadays there’s a remnant tower to 
climb and some fine views over the city.

Upper Castle Museum. Arsenalo 3, 
(+370) 5 261 7453. Entry: adult/ 
concession $2.50/$l.

3pm
Having descended, head west along 

Gedimino Prospektas, a boulevard that has 
reclaimed its 19th-century glory as a 
fashionable shopping street. Take a table 
outside micro-brewery Avilys and watch 
the beautiful people passing by, while 
sipping a $5 Korio, a dark ale laced with 
ginseng.

Avilys, Gedimino Prospektas5, (+370) 
5 212 1900.

4pm
Vilnius’ darkest history is memorialised 

at the Museum of Genocide Victims, 
further west. This was once the local 
headquarters of the KGB and its exterior 
is adorned with plaques remembering 
those who “disappeared” into its cells. The 
interior, left largely as it was when the 
KGB departed, is a sombre but moving 
place to visit.

Museum of Genocide Victims, Auku 2a, 
(+370) 5 249 7427, genocid.lt. Entry: adult/ 
concession $3/$1.50.

5pm
From the Old Town, cross the narrow 

Vilnia River into Užupis, an eccentric 
district that was declared an independent 
republic in 1997 by a group of bohemian 
artists. Follow Užupio Street, dropping into 
galleries along the way, to the Angel of 
Užupis, a dynamic statue of a windswept 
angel

On a wall in nearby Paupio you’ll find 
the Užupis constitution outlined in six 
languages (one clause of which is “everyone 
has the right to be misunderstood”).

7pm
Follow Užupio further uphill to Tores. 

Its terraced dining area, framed by trees 
and ornate lamp posts, has spectacular 
views over the castle and cathedral. Order 
a pizza and, why not, another beer, and 
follow it with a hot cherry kisiel (pudding) 
topped with ice-cream.

Tores, Užupio 40, (+370) 5 262 9309. 
Pizza $10, beer $3.50, kisiel $5.

9pm
For a musical conclusion, head to the 

Aula Blues Club, which also presents jazz 
and rock. It’s a cool place to chill out after 
a busy day out walking the cobblestones.

Aula Blues Club, Pilies 11, (+370) 5 268 
7173, see bluesclub.lt. Cover charge $7.50- 
$10, some events free.

Air Baltic has daily flights from 
London Gatwick to Vilnius for about $132 
one way including tax.

Finnair has a through fare of about 
$1628 return including tax from 
Melbourne and Sydney.

This entails flying a partner airline to 
Asia where you change to Finnair.

Courtesy Sydney Morning Herald, 
August 22,2009

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

Baltijos 
kelias

1939 m. Stalinas ir 
Hitleris susitarė kaip 
pasidalinti Europą. Jų

atstovai Molotovas ir Ribbentropas pasi
rašė sutarti. Lietuva, Latvija ir Estija ati
teko Stalinui. Ta sutartis vadinosi Molo- 
tovo-Ribbentropo paktas. O lietuviai tą 
dieną, rugpjūčio 23-čią, pavadino “juodojo 
kaspino diena”.

Kai nuo tos dienos suėjo 50 metų. 
Sąjūdis nutarė, kad paminėti tokį veiks
mą, tarytum du žmogėdros būtų supjaus
tę ir pasidalinę dar gyvą kūną, reikia 
renginio, kuris vienu metu vyktų visose 
trijose Baltijos šalyse ir išreikštų trijų 
tautų valią siekti laisvės.

Sąjūdis pasiūlė latviams ir estams 
suruošti bendrą demonstraciją, nutiesus 
nenutrūkstančią gyvų žmonių grandine. 
Tuojau buvo nustatytas kelias nuo Vilniaus, 
per Rygą Latvijoje iki Talino Estijoje ir 
sudaryti planai, kur kam įsigjungti į 
grandinę. Lietuvoje grandinė buvo 391 ki
lometro ilgumo. Visas kelias buvo su
skirstytas mažomis atkarpomis po kelis 
kilometrus, planai paskelbti laikraščiuo
se, ir kiekvieno miesto, miestelio ar kai
mo žmonės žinojo, kur jiems atsistoti. Kai 
kuriems, pvz. alytiškiams ar klaipėdie
čiams reikėjo gana toli atvažiuoti, bet 
niekas dėl to nesiskundė. Kiekvieną ke
lio tarpsnelį prižiūrėjo vienas iš Sąjūdžio 
žmonių.

Sąjūdis tikėjosi, kad grandinę sudarys 
apie 200,000 žmonių, tačiau Lietuvoje 
Baltijos kelyje susirinko daugiau kaip 
pusė milijono, o visame kelyje net pusan
tro milijono. Kadangi laikraščiuose buvo 
skelbiama, tai apie Baltijos kelią žinojo 
ir užsienis, ir j Lietuvą susikabinti ranko
mis ir pareikšti pritarimą atvyko žmonės 
iš Vokietijos, Prancūzijos, Lenkijos, net ir 
iš Gruzijos, Rusijos ir Bulgarijos. Punsko

Baltijos kelias - 650 km ilgio susikibusių žmonių grandinė -1989 m. rugpjūčio 23 dieną, 
minėjo 50-ąsias Molotovo - Ribentropo pakto, panaikinusio Baltijos šalių nepriklauso
mybę, metines. Grandinė sujungė trijų Baltijos šalių sostines - Vilnių, Rygą irTaliną.

Gerbiama Redakcija,
Informuojame, kad Lietuvos Katalikų 

bažnyčios pogrindinę spaudą:
“Kroniką”, “Aušrą” ir TTGKK doku

mentus galima skaityti internete:
http://www.lkbkronika.lt/
Pagarbiai Administratorius

e-mail: lkbkronika@lkbkronika.lt

Sveiki gerb. tautiečiai,
Siunčiu Jums laišką su didžiausiais ir 

nuoširdžiausiais linkėjimais. Žinau, kad 
šiuo metu ekonominė krizė veikia visą 
pasaulį ir visas šalis, tačiau norėčiau pa
siteirauti apie galimybę įsidarbinti psi-_

Baltijos kelio pradžios ženklas prie Gedi
mino pilies Vilniuje.

lietuviai, negalėdami atvykti, prašė ir 
jiems vietelę pažymėti.

Pats Vilnius buvo suskirstyas labai 
smulkiai, pvz.. prie Katedros turėjo sto
vėti vaikų organizacijos, toliau - tremti
niai, paskui - moksleiviai ir 1.1. Tačiau bū
rys jaunuolių užlipo j Gedimino kalną ir 
grandinę pradėjo nuo Gedimino pilies.

Kad viskas vyktų sklandžiai, buvo 
numatyta kelią kontroliuoti šešiais lėk
tuvais. Tačiau Lietuva dar nebuvo laisva ir 
gcn. Taurinskas, kuris valdė visus aero
klubus ir buvo gavęs įsakymą iš Maskvos, 
pasakė - ne! Laimei, vienas Kauno koope
ratyvas, kuris jau buvo davęs vieną lėk
tuvą gėlėms barstyti, pasiūlė antrą lėk
tuvą. Sąjūdis buvo prašęs žmonių atnešti 
gėlių, bet jų prinešė tiek, kad pilotai ir 
barstytojai į abudu lėktuvus turėjo šliauž
te jšliaužti.

Visame kelyje jauni, seni, maži vaikai 
ir kūdikiai stovėjo susikibę rankomis, 
užsižiebė žvakeles ir dainavo. O iš dan
gaus ant jų biro gėlės. Išklausę trumpos 
Vytauto Landsbergio kalbos ir sugiedoję 
himną dar ilgai nesiskirstė, dainavo, kai 
kur pakelėse statė kryžius, koplytstulpius 
ar atminimo akmenis. Aliutė

chologu (konsultacijos, ypatingai krizių 
atveju, socialinių projektų, inicijavimas ir 
vykdymas) ar rinkodaros specialistu Aus
tralijoje.

P.S. Daugiau domina ne materialinis 
atlygis, o galimybė pamatyti šalį, susipažin
ti su kultūra, bendravimo vertybėmis, pa
žinti ir pajusti tarpkultūrinius skirtumus.

Maloniai lauksiu įvairių žinių ar re
komendacijų.

Pagarbiai, Asta Paipolaitė, Lietuva
Tel.: +370 612 51221

Didžiuokimės Lietuva ir kartu 
švęskime jos vardo tūkstantmetį!
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Sportas Nauja Vasario 16-osios Gimnazijos direktorė
Vidas Blekaitis -Galiūnų turnyro nugalėtojas
Savaitgalį (rugpjūčio 22- 23 dienomis) 

Marijampolėje vykusias tarptautines 
galiūnų varžybas „Marijampolė 2009“ 
laimėjo du Lietuvos rekordus pagerinęs 
birštonietis Vidas Blekaitis (žiūr. nuotr. 
dešinėje). Sportininkas nugalėjo dvejose 
rungtyse iš šešerių ir surinkęs 50 taškų 
aplenkė antrąją vietą užėmusį Saulių 
Brusoką iš Marijampolės (48.5 tšk.). 
Trečioji vieta atiteko mažeikiškiui Vy
tautui Lalui (47 tšk.).

Vidas Blekaitis Lietuvos rekordus 
pagerino 135 kg rąsto kėlimo rungtyje (11 
kartų) ir 365 kg naščių nešime (11.56 sek.).

182.5 kg skydo nešime naują Lietu
vos rekordą pasiekė bendroje įskaitoje 7-ą 
vietą užėmęs (35 tšk.) sportininkas iš Ma
žeikų) Marius Lalas -115,18 m.

110 kg rąsto kėlime naują Lietuvos

Kuriama automobilių ir motociklų sporto meistrų alėja
Lietuvos automobilių klubo (LAK) 

iniciatyva Kačerginėje, greta “Nemuno 
žiedo” trasos, šiemet ketinama įkurti Lie
tuvos automobilių ir motociklų sporto 
meistrų alėją. Jau kelerius metus ralio 
lenktynininkų gretas papildyti kviečiami ir 
sporto veteranų ekipažai. O šiemet gimė 
idėja sukurti alėją ir įamžinti šio sporto 
Lietuvoje istoriją, aukščiausius pasieki
mus, žymiausius lenktynininkus. Lietuvos 
automobilių ir motociklų sporto meistrų

Šiaurės Geelonge mažėja lietuvių
Juozas Gilius

Šių melų gegužės 2 dieną suėjo 60 me
tų nuo pirmųjų lietuvių atvykimo į šiau
rės Gcclongą, kur jie turėjo atlikti dviejų 
metų sutartį Viktorijos geležinkelių ži
nyboje.

Apibūdinsiu pasirinktą ruožą, kuris 
šiaurės Geelonge prasidėjo Separation 
Street, vakaruose - Thompson Road, 
pietuose - Victoria Streert. Tas ruožas 
nusitęsė j rytus iki gražios Corio įlan
kos. Pajūryje yra gyvenamų namų rajo
nas, gražus parkas, o žvejai gaudo žuveles 
nuo ankstyvo ryto ir naktimis. Salia par
ko yra šv. Jono bažnytėlė su pradine mo
kykla, toliau - gražus, senas vienuolynas 
ir palei Mclbourno greitkelį įvairios 
krautuvėlės. To ruožo viduryje yra didžiu
lis geležinkelių mazgas, kuris tais laikais 
aptarnaudavo ūkininkus ir apylinkių 
miestus.

Už geležinkelio į vakarus tęsiasi pusiau 
industrinis rajonas ir ūkininkų ganyklos.

1952 m. Geelonge įvykusios vestuvės. Vestuvinis jaunimas stovi prie St. Mary of the Angels bazilikos. Iš kairės: Dana Bcrta.šiūtė, Genė 
Starinskaitė, Ona Valodkienė, Angelė Burokaitė , jaunoji Imgarda Bartel - Gailiuvienė, jaunikis Juozas Gailius, Feliksas Borumas, 
Liudas Budzinauskas, Kostas Dėdelė, Zigmas Gružauskas ir priekyje - gėlių mergaitė Nijolė Lapašinskaitė.

jaunimo galiūnų rekordą - 9 kartai - pa
siekė Valdas Kazakevičius (Marijampolė).

Varžybose dalyvavo 11 sportininkų iš 
Lietuvos, Lenkijos, Rusijos ir Ukrainos.

alėjoje bus pastatyta stendų su lenktyninin
kų nuotraukomis ir aprašais, greta paso
dinta ąžuoliukų.

Ralio aplink Lietuva varžybos yra iš
skirtinės Europoje - drauge su patyrusiais 
automobilių sporto meistrais jose dalyvauja 
ir negalią turintys sportininkai. Tai aukštai 
įvertino Tarptautinė automobilių federa
cija ir įtraukė ralį į federacijos tarptau tūlių 
varžybų kalendorių. Renginys taip pat yra 
ir Lietuvos autoralio čempionato etapas.

Lietuvių grupė buvo apgyvendinta preki
nės stoties rajone, kad galėtų atlikti rei
kiamus geležinkelio linijų remontus.

Lietuviškas kaimelis
Geležinkelių vadovybė jau buvo pa

siruošusi mus apgyvendinti namukuose, 
nors jie ir nebuvo galutinai užbaigti. Čia 
apsigyveno 10lietuvių ir 2cstai. Kaimelį 
sudarė 7 namukai - barakėliai (kiekviena
me iš jų apgyvendino po du asmenis) ir 
virtuvės pastatas. Didelių patogumų ne
buvo, bet, svarbiausia, turėjome elektrą, 
katilą pasišildyti, vandenį plovimui ir 
dušui, o vietoj malkų buvo sudėta didžiau
sia krūva senų pabėgių.

Šią gražią lietuvių grupę sudarė jauni 
ir pačiame žydėjime vyraiTai - Eugenijus 
Langas, Leonas Kačerauskas, Kazimieras 
Gračkauskas, Ciprijonas Navickas, Romas 
Teizeris, Jonas Stasiūnas, Česlovas Va- 
lodka, Kazimieras Šimkevičius. Visi jie jau 
iškeliavo į Amžinybės pasaulį.

Praėjus 60-čiai metų gyvųjų tarpe 
dar Geelonge gyvena Vytas Klova ir Juo

Nuo rugsėjo 7 dienos Vokietijoje, 
Hūttenfelde veikiančiai lietuviškai Vasario 
16-osios Gimnazijai vadovaus dr. Bronė 
Narkevičienė.

Dr. Bronė Narkevičienė yra Lietuvos 
Nacionalinės moksleivių akademijos 
steigėja ir vadovė, dėsto matematiką Kau
no Technologijos universitete.

Pedagogė turi 23 metų patirtį, yra 
tobulinusi savo įgūdžius Vokietijoje ir 
kitose šalyse, daugybės straipsnių apie 
pedagogiką autorė ir įvairių premijų 
laureatė, kalba vokiškai.

„Susipažinęs su dr. Bronės Narkevi- 
čienės kvalifikacijomis bei atsiliepimais 
apie jos darbą, manau, jog sunku įsivaiz
duoti tinkamesnę kandidatę šioms pa
reigoms tokiu lemiamu Vasario 16-osios 
Gimnazijai metu.

Tikiu, kad dr. Bronė Narkevičienė 
įneš čia labai reikiamo šviežumo, kom
petencijos ir meilės mokiniams.“ - naujo
sios direktorės paskyrimą komentavo bu
vęs gimnazijos mokinys ir buvęs kurato- 
rijos narys dr. Darius Udtys.

Jis kartu su buvusiu gimnazijos 
kapelionu kun. Alfonsu Kelmeliu ir bu
vusiu kuratorijos nariu Vingaudu Dami
jonaičiu prieš kelerius metus viešai pra- 

Australijos Lietuvių Bendruomenės svetainės adresas: 
www.austlb.org

zas Gailius. Abu jie sukūrė šeimas, užau
gino vaikus, anūkus ir jau proanūkiai lipa 
ant kelių. Vytas našlys jau daug metų, bet 
sūnus Jonas gyvena kaimynystėje ir rei
kalui esant padeda tėvui.

Artimiausi kaimelio kaimynai buvo 
šimtų šimtai prekinių vagonų, bet susi
siekimas buvo geras, tik reikėjo pereiti 
dešimt geležinkelio linijų. Už jų stovėjo 
paskutinė tramvajaus stotis, iš kurios galėjai 
patogiai nuvažiuoti i miesto centrą. Kito
je pusėje atsigaivinimui nuo karščių vei
kė karčiama (hotel), bet po 6 vai. vakaro 
nieko jau jame negausi, tokia buvo tvarka.

Lietuviai sugebėjo šį nepatogumą iš
spręsti. Savaitgaliams per pievutę parsiri- 
tindavo 9 galionų statinaitę alaus, o 
pirmadienį grąžindavo ją tuščią. Lietu
viai greitai priprato prie esamų sąlygų. 
Pradėjo lankyti State School ir pagal 
galimybes pramokti kalbėti angliškai. 
Mano pažymėjimas rodo, kad lankiau 
pamokas nuo 1949 m. spalio iki 1950 spa
lio. Per 12 mėnesių pramokau kalbėti 
angliškai patenkinamai. Mūsų visų atly
ginimas buvo vienodas ir labai kuklus-6

Vasario 16-osios Gimnazijos direktorė dr. 
Bronė Narkevičienė.

bilo apie, ji, manymu. įsišaknijusias ad
ministravimo ir švietimo problemas šioje 
mokslo įstaigoje.

(www.lietuviams.com)

svarai ir 12 šilingų į savaite.
Šioje gnipėje buvo įvairaus amžiaus ir 

išsilavinimo žmonių, bet visi gavome 
žemiausią darbininko atlyginimą. Me
tams bėgant ir susitaupius pinigų, lietu
viai pradėjo reikštis savais gabumais.

Prasidėjo susirašinėjimai su draugais 
ir giminėmis, kurie vis dar gyveno šeimų 
stovyklose su šeimomis. Visi džiaugėsi 
gražiu Geelongu, o labiausiai klimatu, 
kad čia nei per karšta, nei per šalta. Pa
sirodė aprašymai ir lietuviškoje spaudoje, 
kad Duro Street gali nusipirkti sklypą už 
25 svarus, nes tai buvo pusiau industrinis 
rajonas.

Vietos biznieriai pastebėjo, kad yra 
didelis sklypų pareikalavimas, nes mūsų 
kaimeli savaitgaliais aplankydavo daug 
lietuvių ir iš kitų miestų. Jie čia net nak
vynę lietuviams surasdavo ir maloniai ap- 
rodydavo apylinkes, papasakodavo apie 
įsikūrimo sąlygas.

Artėjo privalomo dviejų metų darbo 
sutarties pabaiga. Geležinkelio vadovybė 
žinojo, kad mes pabaigę sutartį paliksime 
geležinkelio remontus ir eisime ieškoti 
geresnio bei pelningesnio darbo.

Buvo pastatyta nauja stovykla su visais 
patogumais West - Geelong, nes buvo lau
kiama naujų emigrantų, kurie patenkin
tų darbininkų trūkumą geležinkelyje.

Mūsų dešimtuko šaunūs vyrai jau 1949 
metų Kūčiomis parodė savo meilę lie
tuviškiems papročiams. Kūčios buvo 
suruoštos šv. Petro ir Povilo bažnyčios 
salėje.

Nuo čia prasidėjo lietuviškų orga
nizacijų veikla.

Nau.įakurystės antplūdis
Pasibaigė darbo sutartis, gavome pa

siūlymus geresniems darbams, turėjome 
baigti specialų apmokymą ir pereiti 
gydytojų sveikaos patikrinimą, nes perė
jome į judėjimo ir vadovavimo darbus.

Užbaigus sutartį paliko tik keturi prie 
judėjimo. Tai - Kazimieras Šimkevičius, 
Česlovas Valodka, Vytas Klova ir Juozas 
Gailius. Padirbęs kurį laiką prie trauki
nių sustatymo, Kazimieras Šimkevičius 
laisvalaikiu statė namus pardavimui

Tęsinys kitame MP nr.
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The Friendship Games Litho’s Vs Latvians
Saturday, September 19th, Bankstown Basketball Stadium

Basketball Game times are:
U18 Boys - 11.00 p.m. Women’s - 12.00 p.m.
Veteran men’s -1.30 p.m. Men’s - 2.30 p.in.

There will be food, drinks and some music upstairs at the stadium till about 6.00 
- 7.00 pm. This will overlook courts 1 & 2.
There will be Volleyball for which we need players. This can be mixed and games 
will be played early with times to be advised. All players interested please contact 
Tom Jablonskis. E-mail: tom.jablonskis@gmail.com, Mb.: 0400 669065.
Also anyone interested in playing the World Masters Game over 60’s please 
contact Peter Stanwicks on Petcr.Stanwix@dhhs.tas.gov.au

Pranešimas Hobarto lietuviams
Vytauto Didžiojo ir Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio minėjimas 
liobarte įvyks šeštadienį, rugsėjo 12 dieną, Lenkų Klubo salėje NewTown.
Pradžia - 6 vai. Seks 7 vai. - pietūs. Kaina - $30. 8 vai. - trumpas pranešimas, 
dainos ir loterija.
Norinčius dalyvauti prašome registruotis pas Mcrv Kožikas tek: (03) 6272 5076 
arba pas Juozą Paškevičių tek: (03) 6272 6360.

Ju ozas Paškevičius

ALB Sydnėjaus Apylinkės susirinkimas
Iš anksto pranešame, kad šių metų ALB Sydnėjaus Apylinkės susirinkimas 

įvyks sekmadienį, spalio 11 dieną, 2 vai. p.p., Sydnėjaus Lietuvių Klube.
Dienotvarkė - vėliau. Primename, kad jau laikas atnaujinti nario mokestį, 

kurį patartina susimokėti prieš susirinkimą.
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

dUDY COWEN, LEEKA GRUZDEFF & 
GAYE P1ETRACCI
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$50 - V. Aukštiejus ($960)
a.a Arnius MuceniBkas
a.a Aleksas Baltutis
a.a Povilas Baltutis
a.a Vale Baltutyte Balnionis
$500 - D. Baltu tis (Los Angeles)
a.a Elvinas Cleveland atminimui:
$50 - J. Zaikauskas ($945)

W. ir A. Fitzwater
Anon.

$30 - A Cleveland
Anon.
Anon.

$20- A. Vyšniaukas ($210)
L. Žalkauskas ($105)
B. Middleton
A. ir G. Karazija ($345)
R. ir B. Fairweather

$10- D. Lynikas ($840)
Valdybos vardu dėkoju už aukas.

Audrius Balbata, ALF iždininkas
Please join us at the opening of our 

exhibition on the I2th of September, at 6 
p.m. “Three is company”, NTK Gallery 
2/90-100 Edwin St North Croydon.

Exhibition open till 1st October.
Leeka Gruzdeff,

When's the last time you 
went to
www.AUS.org ?
Iheyoung'unshave been 
busyl ALJS

Brangiai Mamytei

A'r A Joanai Bartašienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame mūsų mielą pirmininkę Bronę Staugaitienę 

bei jos šeimą ir kartu liūdime.
Melbourne Socialinės Globos Moterų Draugija

Dailininkei Agai Skeivienei išėjus į Dausas, gilią 
užuojautą reiškiame sūnui Rimui.

Genovaitė, Ugnė ir Kajus Kazokai

Prisimenant a.a. Stasį Skorulį
Šių metų rugpjūčio 13 dieną sukako 10 metų, kai Sydnėjaus ir, bendrai, Australijos 

lietuviai neteko veiklaus kultūros, spaudos ir teatro darbuotojo Stasio Skarulio 
Prisimindama šią liūdną sukaktį, Stasio našlė Dana Skorulicnė į šeimos namą pakvietė 
būrelį artimų pažįstamų. Stasio gyvenimas atgijo iš vaizdų sukurtame specialiame video
filme. Bendraujant prie vaišių stalo, nuskambė jo daug asmeniškų prisiminimų. Red.

1949 m. rugpjūčio 23 dieną laivu “Anna 
Salen” atvykęs į Australiją (Fremantle), 
Stasys Skorulis porą metų dirbo Northam 
(WA) imigrantų stovyklos administraci
joje. Ten iš savo bendrakeleivių suorga
nizavo tautinių šokių grupę (vadovė M. 
Baronaitė - Grėbliūnienė), chorą (vado
vas B. Grėbliūnas), tautodailės darbų 
parodėlę.

1951 metų pabaigoje Stasys Skorulis 
atvyko į Sydnėjų, kur dirbo draudimo 
bendrovėje. Jis greitai įsijungė j Sydnė
jaus lietuvių kultūrinę ir visuomeninę 
veiklą, ilgus metus būdamas nepamaino
mu įvairių minėjimų, kultūrinių rengi
nių dalyviu ir organizatoriumi.

Aktyvus lietuvių kultūros sambūrio 
“Šviesa” narys, Stasys keletą kartų buvo 
sambūrio Valdybos nariu ir pirmininku. 
Ilgametis “Plunksnos Klubo” narys, “Mū
sų Pastogės” bendradarbis, ruošęs jai 
savaitines politinių įvykių apžvalgas. Il
gą laiką jis atstovavo Sydnėjaus lietuvių 
bendruomenei NSW Jungtiniame Balti) 
Komitete. Ten rotacine tvarka jis ėjo 
pirmininko bei vicepirmininko pareigas.

1983 - 1985 metais Stasys Skorulis 
buvo ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos 
vicepirmininku. 1985 -1989 metais-Syd
nėjaus Lietuvių Klubo direktoriumi, 1988 
- 1989 metais buvo Klubo Valdybos pir
mininku, Lietuvių Dienų organizacinių 
komitetų nariu.

1990 - 1995 metais Stasys Skorulis 
dirbo Lietuvių Bendruomenės Spaudos 
Sąjungos Valdyboje. Savo atsidėjimu, il
gomis neapmokamo darbo valandomis jis 
padėjo įvesti “Mūsų Pastogės” adminis
travimą j tinkamas vėžes. Pasitraukus iš 
Valdybos ir pablogėjus sveikatai, jis vis 
tiek visuomet buvo greitas esant reikalui 
ateiti talkon. Iki paskutinių savo gyveni
mo dienų Stasys aktyviai talkindavo 
Sydnėjaus Lietuvių Klubui.

Daugiausia savo sielos Stasys Skorulis 
įdėjo į teatro darbą. Jis buvo vienas iš

Stasys Skorulis.

Sydnėjaus lietuvių teatro “Atžala” steigėjų. 
Taip pat jis buvo to teatro Meno Tarybos 
nariu 1955 - 1982 metų laikotarpyje, 
pirmininkavo Meno Tarybai nuo 1958 
metų. Tarp jo režisuotų veikalų minėtini: 
V. Alanto “Visuomenės veikėjai”, S. Čiur
lionienės “Aušros sūnūs”, J. B. Priestley 
“Inspektorius atvyksta”, A. Kairio “Popie
čio diagnozė” (du skirtingi pastatymai), 
savo teatrinį darbą apvainikavęs K. 
Ostrausko “Čičinsku” 1980 metais, kinį 
jis režisavo ir jame puikiai suvaidino pa
grindinį vaidmenį.

Kaip aktorius, 1955 - 1980 metų 
laikotarpyje Stasys sukūrė 11 vaidmenų 
tiek savo paties, tiek ir kitų režisuotuose 
veikaluose.

Su Stasiu Skoruliu Sydnėjaus lietuviai 
amžinai atsisveikino 1999 metų rugpjūčio 
18 dieną Rookwood’o krematoriumo 
koplyčioje.

Vytautas Patašius

Liūdna žinia
Prieš atiduodant spaustuvei šį “Mūsų Pastogės” numerį. Redakcija gavo žinią, kad 

Melbourne po ilgos ligos mirė dailininkė Aga Skeivienė.
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VISIEMS MELBOURNO LIETUVIŲ KLUBO NARIAMS
SVARBUS PRANEŠIMAS DĖL METINIO

SUSIRINKIMO
MLK Metinio susirinkimo data nukelta i sekmadienį, rugsėjo 20d.

1. Melbourne) Lietuvių Klubo (MLK) metinis susirinkimas įvyks Klubo Jubiliejinėje 
salėje sekmadienį, rugsėjo20 d., 2 vai. po pietų, o ne rugsėjo 13 d., kaip anksčiau buvo 
pranešta. Visi nariai raginami būtinai dalyvauti.

2. Kvietimas pasiūlyti naujų kandidatų į MLK Valdybą
• Dabartiniai MLK Valdybos nariai: Andrius Kaladė (AK), Rimas Stninga (RS), 
Gediminas Statkus (GS), Linas Kaladė (LK). Jieva Arienė (JA).
• Iš esamų penkių Valdybos narių keturi (AK, RS, GS, LK) 2009 m. nigsėjo 20 d. 
baigia savo dviejų metų kadencijas.
• Trys Valdybos nariai (AK, RS. GS) jau atitarnavo po dvi dviejų metų kadencijas.
• Kad Melbourne Lietuvių Klubas egzistuotų, Valdyboje turi būti mažiausiai 4-6 
nariai. Todėl dabar kviečiame pasiūlyti kandidatų į sekančią MLK Valdybą.
• Jeigu per 2009 m. MLK metinį susirinkimą nebus išrinktas reikalingas skaičius 
narių į Valdybą, reikės sušaukti specialų visuotinį narių susirinkimą Klubo ateičiai spręsti.
• Prašome iki sekmadienio, 2009m. rugsėjo 20 d. užpildyti, ir dabartinei MLK 
Valdybai sugrąžinti kandidatų j naują MLK Valdybą pasiūlymo anketą. Kreipkitės į MLK 
Valdybą dėl anketos.

3. MLK 2009/2010 m. nario mokestis
• 2009/2010 m. nario mokesčio mokėjimo terminas sueina 2009 m. rugsėjo 30 d.
• Metinis mokestis eiliniam nariui - $35, pensininkui, nedirbančiam, studentui - 
$15. Įstojimo į Klubą mokestis - po $20 šeimai.

Mokesčius galima sumokėti:
TALKOJE šeštadieniais, sekmadieniais.
Bibliotekoje sekmadieniais.
Elektroniniu pervedimu (EFT):

Lithuanian Credit Society;
Commonwealth Bank of Australia
BSB: 063 158 A/C: 1004 6605

Reference: < Your Namo 56/01/05 (pvz. “Jurgis Rudokas 56/01/05”)
Primename, kad pagal Klubo asociacijos įstatus, narys, kuris tris mėnesius po 

nustatyto termino dar nesumokėjo nario mokesčio, nustoja būti Klubo nariu, 'terminas 
sueina nigsėjo mėnesio gale. Jeigu jau susimokėjote, nekreipkite dėmesio j šią užuominą. 
(Mokesčius už 2(X)8/2009 metus dar priimsime kartu su einamaisiais.) Susimokėjusiems 
bus išduotos 2009/2010 m. nario kortelės.

MLK Vaidyba
El-paštas: inlb@litliiianianclub.com Interneto svetainė: www.Iithiiaiiiaiiclub.com

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@lithemb.or.jp

Penkiadienį, rugsėjo 4 dieną, 1 vai. p.p., Sydnėjaus Lietuvių Klube, 
Bankstownc, ruošiamas

Susitikimas su fale Juoivalke
poete ir radijo žurnaliste, 20 metų dirbusia Laisvės Radijo lietuvių skyriuje 

NcwYork’c ir Laisvės Radijo lietuvių skyriuje Mūnchen’e, Vokietijoje.
Visus maloniai kviečiame dalyvauti.

Sydnėjaus Bibliotekos Bičiulių Būrelis

AL Dienų Ruošos Komitetas Melbourne 2010
'*"■ _______ Pirmininkė Rila Mačiulaitienė tel: 0425 704 890
Old mcuxxirm >o«> Iždininkė Vilią Dukas Sekretorė Danguolė Juška 

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

Printed by: Spolpress Pty Ltd., 22-24 Lilian Fowler Place, Marrickvillc, NSW2204.

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
RIUPim 16-20 Meredith Street, Bankstown
Tel.: (02) 9708 1414 E-mail: eontaclus@litliuanianclub.org.au 

www.lithuanianclub.org.au

Klubo darbo valandos:
Pirmadieniais - Klubas uždarytas
Antradieniais - sekmadieniais - Klubas atidarytas nuo 12 vai. dienos.

Klubo restoranas pradės veikti nuo rugsėjo 6 dienos.
Virtuvėje dirbs naujas šefas Antonio.

Pietūs- nuo 12 vai. dienos iki 3 vai. p.p.
Vakarienė - nuo 6 vai. p.p. iki 9 vai. p.p.

Sekmadienį, rugsėjo 6 d. galime kartu paminėti Tėvo Dienų.

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

Klubo narių dėmesiui
Primename, kad su metų viduriu atėjo laikas susimokėti ir atnaujinti 
Klubo nario mokestį. Kaina - $5. Išduodamos nario kortelės.

Nauji Klubo direktoriai pareigomis 
pasiskirstė sekančiai:

Viktoras Šliteris - Pirmininkas
Angonita Wallis - Pirmininko pavaduotoja ir atsakinga užvisomeni- 

nius ryšius. Tek: 0413 990 760
Garry Pcnhall - Sekretorius
Birutė Aleknaitė - Sekretoriaus padėjėja
Birutė Magylė - Iždininkė
Elė Kains- Iždininkės padėjėja
Romas Kalėda - Ūkvedys

Klubo Valdytoja -Suzanne Fairhall
Prašome visus, žadėjusius bei norinčius Klube dirbti savanoriais (volunteers), 
užsiregistruoti pas Viktorą Šlitcrį. tek: 9498 2571. Mums reikalingi 
darbuotojai prie baro, pokerių mašinų, budėti vakarais ir šiaip gi padėti, kai 
vyksta renginiai. Juk čia mūsų visų Namai ir visi turime dirbti, kad jų 
neprarastume. Sekite spaudą, nes bus ruošiama daug įdomių renginių.
laukiame visų! Lietuvių Klubo Valdyba

Sekmadienį, rugsėjo 6 dieną, 2 vai. p.p., Klube bus rodomas video filmas 
“The Soviet StOFĮ|”.Tai labai įdomus latvio režisieriaus 
sukurtus dokumentinis filmus, dėl kurio I^tvijui protestavo Rusuos vuldžiu.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Airfares To Vilnius & Other EU Cities
Cost-reduced airfares to Vilnius and to other major European Cities start 

from $1,180.00 + taxes.
Low cost fares sell quickly, it is wise to book early.

Dial 1800 888 386 for your free call to Estours TVavcl

ESTOURS TRAVEL
38 Murray Rd., Corrimal East NSW 2518

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

Website: www.estours-travel.com.ati
Lice nee 2TA002609 ABN 45 003 084 857
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Prenumerata metams $65.

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

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

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