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Vaizdai iš pabaltiečių baliaus
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VdSST Lietuvos įvykių apžvalga
*'■ Patriotiniai 
sąskrydžiui - 

jau 20
Į jubiliejinį, 

20-ąjį, Lietuvos 
politinių kalinių, 
tremtinių ir lais
vės kovų dalyvių 
sąskrydį “Su Lie
tuva širdy” šešta

dienį , rugpjūčio 7 dieną Raseinių rajone, 
Ariogaloje, susirinko apie 10,000 šventės 
dalyvių. Galbūt pirmą kartą tarp sąskrydžio 
dalyvių nebuvo nuolatinio renginių svečio 
- prof. Vytauto Landsbergio, kuris čiuo metu 
serga. Jubiliejinį renginį pagerbė socialinės 
apsaugos ir darbo ministras konservatorius 
Donatas Jankauskas, keli Seimo nariai. 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir kiti šalies 
vadovai atsiuntė sveikinimus. Renginyje 
dalyvavo, kaip visada, jau garbaus amžiaus 
monsinjoras Alfonsas Svarinskas.

Dauguma remia ES
Lietuvos narystę Europos Sąjungoje (ES) 

remia 71.4 % šalies gyventojų, rodo nauja 
apklausa. Parama narystei išlieka stabili - 
2008-aisiais panašioje apklausoje už narystę 
pasisakė 72.2 % apklaustųjų. Labiausiai 
narystę remia jaunesni ir didesnes pajamas 
gaunantys žmonės.

Apklausos rezultatai parodė, kad ES 
piliečiais save laiko du trečdaliai Lietuvos 
gyventojų. Tokiais savęs nelaiko 22.1 % 
respondentų. Artėjantį Lietuvos pirminin
kavimą ES Tarybai 2013-ųjų antrąjį pusmetį 
didžioji dalis apklaustųjų (42.2 %) vertina 
kaip naudingą šaliai Priešingos nuomonės 
yra 22.4 % respondentų.

Audra padarė daug žalos
Lietuva po savaitgalį (rugpjūčio 7-8) 

praūžusios audros skaičiuoja nuostolius ir 
mėgina grįžti prie įprasto gyvenimo ritmo. 
Be įvairių nuostolių privatiems 
gyventojams, audra stipriai apgadino ir

Lietuvos elektros perdavimo sistemos 
aukštos įtampos tinklą, trikdė perdavimo 
sistemos darbą. Dėl gedimo Kruonio 
jėgainėje buvo iškilusi grėsmė Lietuvos 
energetikos sistemos stabilumui, tačiau 
labai skubiai pasidarbavus Elektrėnuose, 
sistema buvo išlaikyta stabili. Dėl 
siautėjusios audros draudimo bendrovės 
numato apie 2.85 mln. litų nuostolių. Šiuo 
metu bendrovės jau priskaičiavo žalos už 
1.35 mln. litų.

Gamtos šėlsmą ypač pergyvenusiame 
Kaune padėtis nėra kritinė, tačiau neaišku, 
per kiek laiko bus likviduoti visi audros 
padariniai. Kaunas sulaukė ir karių 
pagalbos. Ypač talkininkų laukiama 
Lietuvos zoologijos ir VDU Kauno 
botanikos soduose. Pavyzdžiui, zoologijos 
sode prasiautusi audra išvertė gal 100 liepų, 
beržų, kitų lapuočių, pušų ir kelis ąžuolus, 
tačiau laukinių gyvūnų buveinės liko 
nepaliestos - tik patys jų gyventojai buvo 
stipriai išgąsdinti.

Kai kam audra buvo ir naudinga. Miškus 
savaitgalį išvarčiusi audra netikėtai suteikė 
galimybę gyventojams apsirūpinti perpus 
pigesne mediena. Dalis audros suniokotų 
medžių kokybiškai pramonei netiks, užtat 
pigių malkų bus per akis. Tačiau 
miškininkai skaičiuoja, kad audros 
pasekmėms likviduoti gali prireikti kelių 
mėnesių, nes valstybiniuose miškuose audra 
išguldė apie 300,000 kub. m. medžių. 
Labiausiai nukentėjo Valkininkų, 
Kaišiadorių, Prienų, Varėnos, Švenčionėlių 
regionai. Audros padaryti nuostoliai esą 
gali siekti 12-15 nūn. litų.

Žuvims jau per karšta
Lietuvos gamtai žalos padarė ir 

neįprastai karštos dienos. Iki 25 ir daugiau 
laipsnių sušilęs ežerų ir upių vanduo 
pražūtingas žuvims. Gamtos inspekcija 
pranešimų apie dūstančias žuvis jau gavo iš 
Ignalinos rajono. Drūkšių ežere dūsta

Nukelta į 2 psL

Išeivijos lietuviai nori balsuoti internetu
(BNS) Vilniuje posėdžiavęs Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) ir Pasaulio 

Lietuvių Jaunimo Sąjungos kraštų valdybų pirmininkų suvažiavimas siūlo Lietuvos valdžiai 
įvesti balsavimą internetu.

“Suvažiavimas rekomenduoja Seimui ir Vyriausybei, užtikrinus interneto saugumo 
reikalavimus, įvesti Lietuvoje balsavimo elektroniniu būdu galimybę”,- rašoma penktadienį 
suvažiavimo patvirtintame dokumente.

Taip pat pasaulio lietuviai kritiškai vertina sprendimą panaikinti prie Vyriausybės 
buvusį Tautinių mažumų ir išeivijos departamentą (TMID), ryšius su užsienio lietuviais 
perduodant kuruoti Užsienio reikalų ministerijos (URM) padaliniui.

Suvažiavimo dalyviai nuogąstavo, jog esant tokiai sąrangai pasaulio lietuviai negalės 
kreiptis tiesiogiai į valdžios institucijas, o turės tą daryti per URM kaip subordinating 
padalinį.

“Siekiant, kad PLB ir Lietuvos valstybinių institucijų ryšiai būtų paremti pagarba ir 
partneryste, (suvažiavimo dalyviai - BNS) rekomenduoja sukurti tokią veiklos platformą, 
kuri užtikrintų efektyvų Lietuvos ir užsienio lietuvių bendradarbiavimą ir problemų 
sprendimą”, - rašoma priimtame dokumente.

Taip pat išeiviai “išsako susirūpinimą dėl Seimo priimto sprendimo pavesti visus su 
PLB ir užsienio lietuviais susijusius ryšius (kultūros, švietimo, paveldo išsaugojimo ir 
įamžinimo) kuruoti tik Užsienio reikalų departamentui URM “.

URM nuo sausio 1 dienos perėmė ryšių su užsienio lietuviais palaikymo funkcijas, 
Vyriausybei panaikinus Tautinių TMID ir Lietuvių grįžimo į tėvynę informacinį centrą.

Šiuo metu PLB sudaro kraštų lietuvių bendruomenės, registruotos 41 pasaulio šalyje. 
Manoma, kad už Lietuvos ribų gyvena apie 1 mln. lietuvių kilmės asmenų, dalis jų yra 
Lietuvos piliečiai. Seimo rūmuose šią savaitę vyko Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
(PLB) ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos kraštų valdybų pirmininkų suvažiavimas.

Po pertraukos padaugėjo kunigų
Lietuvos vyskupų konferencijos duomenimis, Lietuvoje po kelerių metų pertraukos 

Lietuvoje ne mažėjo, bet padaugėjo kunigų. Jų skaičius praėjusiais metais siekė 843.
2004 metais Lietuvos vyskupijose dirbo 792 kunigai, 2005 metais - vienu mažiau, 

2006 m. - dar 4 mažiau. Tačiau 2007 metais kunigų skaičius išaugo iki 818,2008 metais 
padidėjo iki 837,2009 metais iki 843.

Daugiausia kunigų - 187-pemai tarnavo Vilniaus arkivyskupijoje, 143 ir 140Telšių ir 
Vilkaviškio vyskupijose, 137 Kauno arkivyskupijoje, 110 - Panevėžio vyskupijoje, 66 ir 60 
Kaišiadorių ir Šiaulių vyskupijose.

Per praėjusius metus didėjančiu kunigų skaičiumi pirmavo Vilniaus arkivyskupija, kur 
prie šį pašaukimą pasirinkusiųjų dvasininkų prisijungė 7 žmonės. Kunigus ruošia trys 
seminarijos. Kauno kunigų seminarijoje egzaminai jau įvyko. Vilniaus šv. Juozapo kunigų 
seminarijoje ir Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje stojamieji vyks 
rugpjūtį.___________________________________________________________________

84% lietuvių pateisintų abortą
Pagal “Spinter tyrimai” atliktą apklausą, 36.3% lietuvių mano, kad moteris turi teisę 

pati apsispręsti dėl nėštumo nutraukimo, o dar 48% abortą pateisina tam tikrais atvejais - 
dėl asmeninių aplinkybių, gimdyvės sveikatos ar kitų priežasčių. Kateogriškai nepateisina 
abortų vos 9.2% respondentų. Neatsakė 6.5% respondentų.

Prieš aborto draudimą labiausiai pasisako pačios moterys. Pasak apklausos, visiškai 
pateisinti abortus dažniau linkusios pačios moterys, taip pat 36-45 metų, aukštesnio 
išsimokslinimo, aukštesnių pajamų, didmiesčių gyventojai. Griežtai prieš abortus dažniau 
pasisako vyriausio amžiaus, žemiausio išsimokslinimo, mažiausių pajamų, rajonų centrų 
gyventojai.

Europos žmogaus teisių teismas šiuo klausimu kol kas laikosi neutralios pozicijos. 
Anot teismo atstovų, situacija bus stebima ir jei bus pastebėta, kad reikia ginti ir vaisių, 
teisės aktai bus peržiūrėti. Abortai visiškai uždrausti tik trijose ES valstybėse - Lenkijoje, 
Airijoje ir Maltoje. Kai kurios valstybės numačiusios tam tikras išimtis, kad aborto daryti 
neleidžiama. Tuo tarpu daugelyje ES valstybių jie teisės aktais praktiškai nekontroliuojami

Statistika rodo, kad kasmet abortų Lietuvoje mažėja. Praėjusiais oficialiai buvo atlikti 
8,024 abortai, 7,891 iš jų - dėl moters noro, 133 - dėl medicininių indikacijų. 2008 metais 
jų atlikta 9,031,2007 metais - 9,596. (pagalDELFI)

“Musų Pastogės” skaitytojų dėmesiui
Mieliems “Mūsų Pastogės” skaitytojams ir korespondentams pranešu, kad nuo 

rugpjūčio 3 d. iki rugsėjo 14 d. būsiu Lietuvoje. Tuo metu Redakcijoje mane pa
vaduos Dovilė Zduobienė, kuri jau mane pavadavo 2004, 2006, 2008 
metais.

Dėl straipsnių, užuojautų ar skelbimų kreipkitės į Dovilę, skambindami vaka
rais į namus teL: (02) 9980 9004, e-mail: adzduoba@bigpond.coni. Redakcijos 
patalpose Dovilė dirbs penktadieniais, kartais šeštadieniais, teL: (02) 9782 0080.

Dalia Doniela, “M.P.” redaktorė
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Trumpai iš visur
♦ Po liūties staiga išsiliejusi upė rugpjūčio 

7 d. beveik paskandino 19,000 gyventojų 
Bogatynės miestą Žemutinėje Silezijoje 
(Lenkijos-Vokietijos-Čekijos pasienyje). 
Kaip pranešama, vandens lygis per miestą 
tekančioje upėje Miedzianka (pasienio upės 
Neisės intakas) pakilo beveik iki 6 metrų. 
Visose trijose šalyse nuo potvynio žuvo 
mažiausiai 11 žmonių.
♦ Kinijos šiaurės vakaruose esančioje 

Gansu provincijoje per žemės nuošliaužas 
ir potvynius žuvo mažiausiai 127 ir dingo 
dar maždaug 2,000 žmonių. Nuo 
didžiausių per pastarąjį dešimtmetį potvynių 
labiausiai nukentėjo Ganano tibetiečių 
autonominės prefektūros apygardos centras 
Džouku.
♦ Tarptautinėje kosminėje stotyje (TKS) 

du amerikiečiai astronautai rugpjūčio 7 d. 
pradėjo pirmą iš dviejų misijų atvirame 
kosmose, per kurias planuojama sutaisyti 
praeitą savaitę sugedusį aušinimo sistemos 
siurblį. TKS astronautai turės mažiausiai 
dukart išeiti į atvirą kosmosą, kad 
išmontuotų, sugedusį amoniako siurblį ir 
pakeistų jį nauju.
♦ Juan Manuel Santos rugpjūčio 7d. buvo 

prisaikdintas naujuoju Kolumbijos 
prezidentu ir iš karto pasiūlė derybas 
diplomatinei nesantaikai su Venesuela 
užglaistyti ir 40 metų trunkančiai FARC 
sukilėlių kovai nutraukti, jei sukilėliai 
pirma nusiginkluotų. J.M.Santos pergalę 
Kolumbijos prezidento rinkimuose 
iškovojo birželio pabaigoje, surinkęs per 
antrąjį turą beveik 70% balsų ir sutriuškinęs 
lietuvių kilmės kandidatą Antaną Mockų.
♦ Rusijoje nepaliaujamai plintant 

gaisrams, per kuriuos jau žuvo 52 žmonės, 
šalies pareigūnai ėmėsi veiksmų, kad 

. apsaugotų karines bei branduolines bazes.
Gynybos ministerija nurodė iš sandėlio,

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL
seliavos, o kaimynystėje rasta negyvų 
ungurių. Kai kurios žuvys gyvena gilumoje, 
slepiasi dugno duobėse. Ežero vanduo įšilęs 
iki 25-27 laipsnių, todėl trūksta deguonies. 
7 metrų gylyje jo išvis nėra, todėl gelmėje 
besislepiančios žuvys neturi galimybės 
išgyventi

Nelegalių pastatų negriauna
Nors Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 

pavasarį nutarė palikti nepakeistą 
Apeliacinio teismo sprendimą įpareigoti 
nušluoti nuo žemės paviršiaus Preiloje 
(Kuršių nerijoje) pastatytus ir statomus 
botelių (boat-hotel) bei kitus pastatus, 
griovimo darbai neprasidėjo. “Sabonio 
klubas ir partneriai” nugriauti pastatus 
neskuba, nes bendrovė toliau ieško teisybės 
teismų keliu - neseniai kreiptasi į Klaipėdos 
apygardos teismą, kad būtų atnaujinamas 
procesas. Buvo pateiktas prašymas 
sustabdyti teismo sprendimo nugriauti 
pastatus vykdymą. Proceso atnaujinimo data 
dar nėra paskirta, tačiau tai galėtų įvykti ne 
anksčiau kaip spalį ar lapkritį.

Naujas kelionių biuras
Oro bendrovė “airBaltic” rugpjūčio 6 

d. Vilniuje atidarė pirmą Lietuvoje kelionių 
biurą “Travel Lounge”. Atidarymo proga 
buvo pažadėta 500 pigių bilietų, todėl eilės 
prie biuro rikiavosi iš anksto. Biure bus 
siūloma įsigyti ne tik kelionių bilietų, bet ir 
oro kelionių paketų, į kuriuos įeina 
skrydžiai, viešbučių rezervavimas, 
automobilių nuoma ir kitos paslaugos. “Šio 
biuro atidarymas žymi naują klientų 
aptarnavimo lygį - neapsiribosime tik 
pavienių paslaugų pardavimu, bet 
suteiksime visapusišką aptarnavimą vienoje
vietoje”, - sakė “airBaltic” gen. direktorius.
Pasak jo, šis biuras bus skirtas ne tik 
Mūsų Pastogė Nr. 32, 2010.08.18, psl. 2

esančio netoli Maskvos, išvežti visas raketas, 
o pareigūnai perspėja apie grėsmę, jog ugnis 
vėl sukels radioaktyvią taršą vietovėje, 
nukentėjusioje per 1986 metų Černobylio 
katastrofą. Gyventojai į darbus skubėjo 
veidus slėpdami po kaukėmis. Ekspertų 
teigimu, oro užterštumas keturis kartus 
viršija saugų lygį
♦ Lenkijoje rugpjūčio 6 d. liberalių 

pažiūrų Bronislaw Komorowski buvo 
prisaikdintas ketvirtuoju demokratiškai 
išrinktu šalies prezidentu. 58 metų 
B.Komorowski iškovojo pergalę liepą 
vykusiuose pirmalaikiuose valstybės vadovo 
rinkimuose, kuriuos teko rengti, kai balandį 
per lėktuvo katastrofą Vakarų Rusijoje žuvo 
prezidentas Lech Kaczynski.

♦ Hirošimoje minimos 65-osios atominės 
bombos sprogimo metinės. Pirmąkart čia 
dalyvavo Jungtinių Tautų sekretorius ir 
Vašingtono atstovas. Į Hirošimos Taikos 
parke vykusią ceremoniją susirinko apie 55 
tūkstančius žmonių. Tarp jų buvo 
išgyvenusios JAV branduolinio smūgio 
aukos, Japonijos ministras pirmininkas 
Naoto Kan, 74 užsienio šalių atstovai Pirmą 
kartą ceremonijoje dalyvavo Jungtinių Tautų 
generalinis sekretorius Ban Ki Moon ir JAV 
ambasadorius Japonijoje John Roos. 
Anksčiau JAV visada boikotuodavo tokius 
renginius.

♦ Beveik pusantro milijardo pasaulio 
musulmonų šią savaitę pradės laikytis 
Ramadano - šventojo pasninko, pakilios 
nuotaikos ir susilaikymo mėnesio, 
minėdami dieviškąjį apreiškimą pranašui 
Muhammedui. Šventojo mėnesio metu 
musulmonai nuo aušros iki sutemų turi 
susilaikyti nuo maisto, gėrimų ir lytinių 
santykių. Per Ramadaną piligrimai traukia 
į musulmonų labiausiai gerbiamas vietas 
Meką ir Mediną Saudo Arabijoje, □ 

norintiesiems išvykti, bet ir atvykusiems į 
Lietuvą. Tikimasi, kad biuras veiks ir kaip 
turistų informacijos centras.

Alkoholis - vėl iš “taškų”
Bandymai uždrausti naktinę prekybą 

alkoholiu duoda priešingų rezultatų. 
Šiauliuose iki draudimo įsigaliojimo buvo 
mažiau visą parą veikiančių alkoholio 
prekyviečių nei dabar. Dabar įstatymas 
leidžia prekiauti alkoholiu nuo 8 iki 22 vai., 
bet šis apribojimas netaikomas viešojo 
maitinimo įstaigoms. Tuo suskubo naudotis 
verslininkai, savo prekyvietes skubiai 
pervadinę barais. Šiauliuose dabar jau 11 
vietų, kuriose vyksta naktinė prekyba 
alkoholiu. Kol nebuvo jokių apribojimų, 
mieste veikė tiktai 9 prekybos taškai. Kaip 
sako „Lietuvos rytas“, „uždraudė prekiauti 
- padaugėjo prekeivių”.

Šlagerių festivalį prisimins ilgai
Palangoje rugpjūčio 7-8d. vyko 10-asis 

tarptautinis šlagerių festivalis “Palanga 
2010”, kuris buvo plačiai išgarsintas 
Lietuvoje ir kitur. Tačiau festivalio dalyviai 
šį konkursą pajūryje prisimins ilgai Įpusėjus 
koncertui Šventosios dangų apgaubė juodi 
debesys, kuriuos be perstojo skrodė žaibai 
Netrukus pasipylė liūtis, kuri po atviru 
dangumi sėdėjusius žiūrovus beregint 
suginė į palapines. Ištuštėjo ir vertinimo 
komisijos vietos prie staliukų. Žiuri nariai 
scenoje atliekamų dainų klausėsi išsislapstę 
kur kas išmano. Kai kurie atlikėjų 
pasirodymo nutarė klausytis kur įmanoma 
per tiesioginę televizijos transliaciją. Tačiau 
ir ji netikėtai nutrūko, kai netoli scenos 
kirtęs žaibas sutrikdė transliaciją 
perduodančios palydovinės antenos darbą. 
Laimėtojai visgi buvo paskelbti
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da,ELTA,BNS ir “Bernardinai”.

Lietuvoje karščiausia liepa per šimtus metų
(DELFI) Vienuolika dienų-daugiau 

nei 30 laipsnių karščio. Tokio liepos 
mėnesio Lietuvoje nebuvo nuo XVIII 
amžiaus pabaigos. Maža to, daugelį šalies 
vietovių šią vasarą nuolat siaubia smarkios 
liūtys. Kuo šilčiau ir drėgniau, tuo geriau 
parazitams, sukeliantiems infekcines ligas. 
Jų pulkai nesuskaičiuojami. Erkių ir uodų 
nuo pavasario iki dabar knibždėte knibžda, 
rašo „Lietuvos rytas“.

Pirmoji erkių banga Lietuvoje paprastai 
prasideda gegužės pradžioje, antroji - 
rugpjūčio pabaigoje. Tačiau tokio 
dėsningumo kelerius pastaruosius metus 
nebeliko - dabar erkės ramybę žmonėms 
duoda tik žiemą., Jei vasara būtų sausa, šių 
parazitų aktyvumas sumažėtų, o dabar 
klimatas šalyje - jau kaip atogrąžų 
platumose. Čia - ir liūtys, ir kaiščiai“, - teigė 
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 
medicinos entomologe Milda Žygutienė.

Karštis ir drėgmė - palankios sąlygos 
plisti ir augalų ligoms, pavyzdžiui, rapsų 
fomozei, sukeliančiai puvinį, miežių 
ramularijai, kurių ankstesniais metais šalyje 
pasitaikydavo gerokai rečiau. Lietuvos

Brisbanėje sulaikytas Lietuvos laivas
Rugpjūčio 1 d. Brisbanės uoste dėl 

SOLAS konvencijos pažeidimų buvo 
sulaikytas AB “Lietuvos jūrų laivininkystė” 
(LJL) laivas “Venta”. “Venta” yra 
didžiausias Lietuvos laivyno krovininis 
laivas, pastatytas 1995 metais. Čia jis stovėjo 
kelias dienas, bet galų gale laivui buvo leista 
išplaukti ir nurodytus trūkumus pašalinti

Lietuvos paviljoną Expo parodoje jau aplankė
3 mln. lankytojų

(DELFI) Lietuvos paviljono slenkstį 
peržengęs 36 metų Zhang Huiguo tapo 
trismilijonuoju Lietuvos paviljono lankytoju 
pasaulinėje parodoje „Expo 2010“. Per tris 
mėnesius paviljoną aplankiusių žmonių 
skaičius prilygsta visos Lietuvos gyventojų 
skaičiui. Tikimasi, kad per pusmetį 
Šanchajuje vykstančioje parodoje Lietuvos 
paviljone iš viso apsilankys 5-6 mln. 
lankytojų.

Trismilijonasis Lietuvos paviljono 
lankytojas buvo pasitiktas skambant 
Marijono Mikutavičiaus dainai „Trys 
milijonai“. Jubiliejiniu lankytoju tapęs vyras 
prisipažino, kad Lietuvos paviljonas yra 
antrasis po Tuniso, kurį jis aplankė kartu su 
šeima atvykęs j Expo parodą. Mūsų šalies 
paviljoną vyras išsirinko, nes verslo reikalais 
keletą metų gyveno Kirgistane ir nuo to 
laiko visos posovietinės šalys jam kelia

Išeivijos lietuviai praktikavosi Lietuvoje
(lietuviams, com) Kaune, rugpjūčio 5 

dieną Vytauto Didžiojo universitete įvyko 
iškilmingas vasaros išeivijos lietuvių 
stažuočių programos uždarymas. Jo metu 
programos dalyviams buvo įteikti baigimo 
pažymėjimai, susirinkusieji dalinosi 
patirtimi ir įspūdžiais.

„Džiugu, kad pozityvumu šioje 
programoje pasižymėjo tiek darbdaviai, tiek 
ir patys stažuotojai Radome įmonių, kurios 
noriai priėmė net ir lietuviškai nekalbančius 
praktikantus, o daugelis studentų išreiškė 
norą ir ateityje bent trumpam sugrįžti į 
Lietuvą“, - sakė VDU sekretorė prof. 
Auksė Balčytienė.

Profesines praktikas 40 stažuotojų 
atliko Kaune ir Vilniuje - įvairiose 
valstybinėse įstaigose, ligoninėse, meno 
kolektyvuose ir nevyriausybinėse 
organizacijose. Beveik ketvirtadalis jų 
praktikos vieta pasirinko Vytauto Didžiojo 
universitetą.

„Stažuotės suteikia išeivijos jaunimui 

agrarinių ir miškų mokslų centro 
Žemdirbystės instituto darbuotoja Roma 
Semaškienė neprisimena tokių prastų metų, 
kad ligos taip šienautų javų pasėlius. 
Pietryčių Lietuvoje grybinė liga antraknozė 
sunaikino beveik visus geltonžiedžius 
lubinus.

„Bulviakasis dar toli, o maras daug kur 
supūdė bulves. Miežių laukuose išplito 
rūdys, nebus iš ko ruošti salyklo alui ir kepti 
duonos“, - tikino Lietuvos žemdirbystės 
instituto Vokės filialo mokslininkė 
Eugenija Bakšienė.

Šiemet liepa buvo karščiausias mėnuo 
per visą meteorologinių matavimų 
laikotarpį Lietuvoje nuo XVIII amžiaus 
pabaigos. Dar viena ypatybė -šiemet liepa 
buvo labai lietinga, Lietuvoje tarsi vyravo 
drėgnųjų subtropikų klimatas. Tačiau 
vakaruose, pavyzdžiui, Žemaitijoje, ouvo 
daug sausringų dienų, ypač liepos pradžioje. 
Per pastaruosius 40 metų karštų dienų arba 
karščio bangų, kai temperatūra pakyla 
daugiau kaip 30 laipsnių, padaugėjo 
dvigubai. Tai rodo, kad ne tik šyla klimatas, 
bet ir daugėja ekstremalių situacijų;

kituose Australijos uostuose.
Kaip praneša Klaipėdos dienraštis 

„Vakarų ekspresas“, šiemet jau trys LJL 
laivai buvo sulaikyti užsienio uostuose kaip 
neatitinkantys tarptautinių konvencijų 
reikalavimų. Iš viso šiemet užsienio 
uostuose buvo sulaikyti- 4 laivai, 
plaukiojantys su Lietuvos vėliava.

nostalgiją. Apsisukęs ant „Stebuko“ plytelės 
į norų dėžę vyras įmetė lapelį su svajone 
atvykti į Lietuvą ir pradėti ten savo verslą.

Ypatingam Lietuvos paviljono svečiui 
buvo įteikti specialūs trismilijonojo 
lankytojo marškinėliai ir 2011 m. Europos 
krepšinio čempionatui skirtas krepšinio 
kamuolys.

Trijų milijonų lankytojų pasaulinėje 
parodoje „Expo 2010“ taip pat jau sulaukė 
Rusija, JAV, Ispanija, Turkija, Australija, 
Prancūzija. Lietuvos kaimynė Latvija, kuri 
kasdien sulaukia apie 12,000 lankytojų, 
skelbia per 3 mėn. iš viso sulaukusi apie 
700,000 lankytojų, Estija - daugiau kaip 1.3 
mln.

Kasdien Lietuvos paviljone apsilanko 
apie 37,000 lankytojų. Daugiausiai iki šiol 
Lietuvos paviljone per vieną dieną yra 
apsilankę 55,000žmonių.

unikalią progą susipažinti su savo srities 
profesionalais iš Lietuvos. Praktikos metu 
užsimezga ilgalaikis bendradarbiavimas, o 
grįžę į namus studentai tarsi tampa Lietuvos 
„ambasadoriais“, nes savo bendraamžių 
tarpe skleidžia pozityvias žinias apie šią 
šalį“, - apie šių stažuočių naudą pasakojo 
JAV LB vicepirmininkė Birutė Bublienė.

Lietuvių išeivijos studentų stažuočių 
programos (sutr. LISS) metu lietuvių 
kilmės jaunimas ne tik įgyja profesinės 
praktikos Lietuvoje, bet ir tobulina kalbos 
žinias, artimiau susipažįsta su šalimi Pirmą 
kartą ši programa, Lietuvoje vykdoma jau 
nuo 2005 metų, tapo VDU projekto 
„Pasaulio lietuvių akademija“ dalimi

Vytauto Didžiojo universitetas 
stažuotojams padėjo susirasti praktikos 
vietas, dalį jų apgyvendino universiteto 
bendrabutyje. Išeivijos studentai galėjo 
dalyvauti VDU organizuojamose kursuose 
„Refresh in Lithuania“, kuriuose jų laukė

Nukelta į 6 psL
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Klasikinės muzikos koncertas 
Sydnėjuje
Aida Zastarskytė-Abromas

Pianistas Wojciech Wisniewski ir solistas Liutauras Navickas

Liepos pabaigoje rugpjūčio pradžioje 
Sydnėjuje lankėsi Lietuvos Nacionalinės 
operos ir baleto teatro solistas Liutauras 
Navickas. Rugpjūčio 1 dieną Lietuvių 
Klube įvyko jo solinis koncertas.

Nedažnai, arba labai retai mūsų klube 
skamba garsių klasikos autorių kūriniai, o 
ypač atliekami profesionalų iš Lietuvos.

Turėjome fantastišką galimybę susi
pažinti ir pasiklausyti Lietuvos Operos 
solisto-tenoro. Atvykusieji buvo apdo
vanoti šilta ir jaukia muzikine aura.

L'iufaūfro Navicko kūrybinė veikla įvairi 
ir spalvinga. Liutauras baigė Lietuvos 
valstybinį korišėrvatdriją ir dirbo tos pačios 
Konservatorijos operos studijos solistu. 
Vėliau Vilniaus konservatorijos vokalo 
pedagogu, o nuo 2007 m. J.Talat-Kelpšos 
konservatorijos Dainavimo skyriaus 
vedėjas.

1991 m. Liutauras dalyvavo perklausoje 
Australijoje, Viktorijos valstijos operoje ir 
buvo pakviestas dainuoti šiame operos teatre 

G. Puccini operoje „Tosca“. Tačiau tuo metu 
iškilo darbo vizos gavimo problema.

Tų pačių metų rudenį sudalyvavo 
Pasauliniame operos dainininkų konkurse 
Belgijoje (Vervje), kur pateko į antrą turą.

Nuo 1994 m. iki dabar Liutauras 
dainuoja Lietuvos Nacionaliniame operos 
ir baleto.jteatre. Debiutavo Artūro 
vaidmenyje G.Donizetti operoje „Liucia di 
Lamermdbr“. Po to sekė pagrindinis 
Pollonės/vaidmuo V.Bellini operoje 
„Norma“.

“ “ Vėliau Nacionaliniame operos ir baleto 
teatre parengė ir atliko pagrindinį 
Barinkajaus^vaidmenį J.Strauss operoje 
„Čigonų baronas“.

1994 m.' Liutauras atrenkamas dalyvauti 
Tarptautinio operos dainininkų konkurse 
Operallia į 94, kurio pagrindinis 
organizatorius buvo įžymusis pasaulio 
tenoras P.Domingo. Konkursas buvo 
organizuotas Paryžiaus Bastilijos operos 
teatre. Atranka buvo didelė, nes iš 365 

kandidatų buvo atrinkta 18 dainininkų - 
dalyvauti konkurse kandidatų, kurių tarpe 
buvo ir Liutauras. Tų pačių metų rudenį 
dalyvauja Tarptautiniame operos daininkų 
konkurse Ispanijoje (Pamplona). Šiame 
J.Gayare konkurse buvo apdovanotas 
diplomu, kurį pasirašė ir įteikė šio konkurso 
prezidentas žymusis tenoras J.Carreras.

1996 m. Dalyvauja Tarptautiniame 
operos dainininkų konkurse Ispanijoje 
(Barselona), kur J.Carrero menedžeris 
Liutaurui pasiūlė stažuotę pas ispanų tenorą 
Fr.Lazzaro Barselonoje. Ši stažuotė truko 
apie pusę metų.

Stažuotės metu su pedagogu Fr.Lazaro 
parengtas Manrico vaidmuo G.Verdi 
operoje „Trubadūras“ ir Cavaradossi 
vaidmuo G.Puccini operoje „Tosca“.

1997 m. Lietuvos nacionaliniame 
operos ir baleto teatre parengė Manrico 
vaidmenį G.Verdi operoje „Trubadūras“. 
Vėliau sekė Josepho vaidmuo J.Strauss 
operoje „Vienos kraujas“.

2000-2002 m. Liutauras dalyvauja 
daugelyje operos vakarų ir koncertų Vakarų 
Vokietijoje: Mendene (buvo pakviestas 
dainuoti tradiciniame kasmetiniame

Antras iš kairės Liutauras Navickas
Mendeno festivalyje) Dbrtmunde, Wisniewski.
Dusseldorfe. __  Antroje koncerto dalyje girdėjome

2003 m. paliestas dalyvauti stažuotėje poūliarias klasikines dainas S. Gastaldoh, 
pas žymius pasaulinės opeles meistrus “Musica proibita“ ( „Uždrausta muzika“), 
M.Freni, LPavarotti Italijoje?- E. Canio „ O surdato namurato“

Tais pačiais metais dalyvavo 
koncertuose Florencijoje’ ir Paryžiuje. 
Žymus pasaulio operos dirigentas Z.Mehta 
po koncerto Florencijoje pasiūlė parengti 
ir parodyti Hercogo vaidmenį iš G.Verdi 
operos „Rigoletto“ ir Cavaradossi vaidmenį 
iš G.Puccini operos „Tosca“.

Liutauras nuolatinis koncertų dalyvis 
Vilniaus Rotušėje. O taip pat kasmet rengia 
solinius koncertus įvairiuose Lietuvos 
miestuose ir miesteliuose.

2007 m. su Lietuvos Nacionalinio 
operos ir baleto teatro solistų trupe dainavo 
Čikagos Lietuvių Operoje Joseph vaidmenį 
J.Strauss op. „Vienos kraujas“.

2007-2008 m. koncertavo Paryžiuje, 
Florencijoje, Ispanijoje (Malaga). Malagos 
radijo stotis SPECTRUM FM sistemingai 
transliavo Liutauro dainavimo įrašus šalia 
tokių meistrų kaip Fr. Corelli, E.Caruso, 
A.Bocelli, P.Domingo. L.Pavarotti - 
„Klasikos valandoje“.

2008 -2009 m. Liutauras buvo pakviestas 
j JAV (Čikaga) dainuoti solinius koncertus. 
Koncerto metu atlikti 16 kūrinių 
(klasikinių operų arijos ir neapoliečių 
dainos).

2009 m. balandžio mėn. Liutauras 
koncertavo Vilniaus Šv.Kotrynos 
bažnyčioje su Šv. Kristoforo kameriniu 
orkestru.

Koncerto metu, Sydnėjaus lietuvių 
klube, girdėjome populiarias klasikinių 
operų arijas ir dainas. Solistui akomponavo 
“Dainos“ choro akomponiatorius, visiems 
gerai pažįstamas, puikus akomponavimo 
meistras Wojciech Wisniewski.

Koncerto pradžioje skambėjo G. Verdi. 
Ballata di Duca (Hercogo baladė) iš operos 
„Rigoletto“ ir G. Puccini Aria di 
Cavaradossi (Kavaradoso arija) iš operos 
„Tosca“ . J. Strauss, Entree couplet of 
Barinkay ( Barinkajaus kupletai) iš operos 
“Čigonų baronas“.

Pertraukėlių metu, koncerto vedėja (šių 
eilučių autorė) paskaitė melburniškės 
Gražinos Pranauskienės eilėraščius, iš 
neseniai pasirodžiusios knygelės 
“Eukaliptų tyloj“. Skambėjo ir klasiko 
Šopeno kūriniai, kuriuos atliko Wojciech

(„Įsimylėjęs kareivis“), E. Curtis „Non ti 
scordar di me“ („Niekada nepamiršk 
manęs“). J. Rosas. „The loveliest night of 
the year“ („Nuostabiausia metų naktis“ iš 
k/f Didysis Karuzo).

Daug aplodismentų susilaukė Bert 
Kaempfert daina „Strangers in the night“ 
ir kita to paties autoriaus daina „Spanish 
eyes“.

Skambėjo ir daugiau dainų, kurių 
melodingumas ir nepaprasti muzikos garsai 
skverbėsi į giliausius širdies kampelius. O 
koncerto pabaigoje solistas padainavo 
visiems iki skausmo pažįstamą E. Capua 
dainą “O, sole mio“. Po šios dainos ilgai 
aidėjo publikos plojimai ir “bravo“.

Malonu, kad Sydnėjuje trumpam 
nusileido žvaigždutė iš tolimos Lietuvos. Ir 
mes, Sydnėjaus lietuviai, turėjome malonią, 
šiltą ir nepakartojamą klasikinės muzikos 
popietę, kuri ilgai išliks atmintyje. □

Pabaltiečių Baliaus orchestras, “Mission from God”

Mūsų Pastogė Nr. 32,-2010.08.18, psl. 3
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Lietuva iš arti
PRISIMENANT KARALIŲ MINDAUGĄ

Neseniai baigėsi liepos mėnuo. Australijos žiema, Europos 
vasara. Vien tik tie atvirkšti Žemės pusrutuliai parodo, kokia 
didžiulė mūsų planeta! Bet toje didžiulėje planetoje yra vienas 
mums brangus taškas—Lietuva, kuri liepos mėnesį šventė ypatingą 
švente—jos karaliaus Mindaugo vainikavimo 757-tąją sukaktį.

Iš tikrųjų, pavarčius Lietuvos istorijos knygas, ar neatrodo, 
kad senosios valdovai, kaip Gediminas, buvo karaliai, nes jie taip

save titulavo. Istoriniuose Gedimino laiškuose (keletas jų išspausdinta Lietuvoj dar 
sovietiniais laikais) popiežiui ir Hanzos miesto pirkliams tai labai aišku. Lotyniški tekstai
visur pradedami “Gedemine. Rex letvinorum et multomm ruthenorum...” Gediminas, 
karalius lietuvių ir daugelio rusų...) Kai kurie šių laiškų originalai saugomi senojo 
Vokietijos miesto Luebeck archyvuose. Deja, kaip žinome, Lietuvos istorijos kelias dažnai
vingiavo nesėkmingai.

Ne tik liūdna, bet ir pikta skaitant apie bjaurų lenkų įžūlumą—Vytauto Didžiojo karūnos 
pavogimą! Nekalbant jau apie pasibaisėtiną lenkų smurtą jėga užimant Vilniaus miestą ir 
kraštą dvi dienas po pasirašytos 1920 m. spalio mėn 7 d. sutarties, Tautų Sąjungai pripažinus 
tą kraštą Lietuvai! Net ir dabar, po 90 metų, įvairūs Vilniaus lenkų reikalavimai kelia 
pavojingus nemalonumus.

PRAEITIES VINGIUOSE

Bet grįžtant prie karaliaus Mindaugo—Lietuvos Valstybės įkūrėjo: jis kūrė ją ilgai ir 
palaipsniui, kariaudamas ne tik su Baltijos pajūrį užvaldžiusių kalavijuočių ordinu, bet ir 
su daugeliu pačios Lietuvos įvairių giminių vadų.

Mindaugas buvo tvirtas ir gana žiaurus karvedys. Visos Lietuvos valdovu jis tapo po 
ilgų, aršių kovų ir kraujo praliejimų. Jam pasipriešinusius giminių vadus Mindaugas 
perkėlė į kitas sritis, o savo sūnėnus Tautvilą ir Erdvilą išvarė net iš Lietuvos, žinoma, šie 
greitai tapo įniršusiais Mindaugo priešais, pažadais ir pinigais sudarydami sąjungą prieš jį. 
Sąjungą sudarė Livonijos kalavijuočių ordinas, žemaičiai ir jotvingiai. Jie net buvo apsupę 
Mindaugą Vorutos pilyje, bet neįstengė paimti. Matydamas, kad jo planas sukurti vientisą 
Lietuvos valstybę, gali iširti, Mindaugas ėmėsi diplomatijos: patraukė į savo pusę pagrindinį 
priešą—kalavijuočius, sutikdamas apsikrikštyt. Ir taip 1251 m. Mindaugas ir jo artimieji 
buvo pakrikštyti Tautvilo ir Erdvilo sąjunga iširo, jie patys pabėgo. Deja, iki laikui, nes jie 
vėliau tapo Mindaugo žudikais...

Po krikšto Mindaugas pasiuntė į Romą pasiuntinius pareikšdamas popiežiui ištikimybę, 
prašydamas jo globos ir karališkos karūnos. Popiežiaus sutikimas buvo duotas, ir 1253 m 
Mindaugas tapo Lietuvos Karaliumi.

Apie Karalių Mindaugą, jo valdymo laikotarpį ir jo nužudymą yra parašyti labai vertingi 
ir įdomūs kūriniai. Tai išeivijos rašytojo Juozo Kralikausko istorinis romanas “Mindaugo 
nužudymas” ir žymiojo Lietuvos poeto Justino Marcinkevičiaus drama-poema 
“Mindaugas”. Šių autorių plunksna atveria seną tautos praeities žaizdą, parodo aplinkybes, 
įsitikinimus, tautos vadų kovas ir pavydą. Kaip Marcinkevičiaus “Mindaugas” sako: “Tur 
būt, esu šiek tiek laimingas. Bet aš toliau žiūriu ir...nematau, koksai likimas Lietuvos 
laukia.. .Galbūt, tenai neliks nė menko ženklo iš to, ką aš per didį vargą kūriau? O kad dar 
žmogui leista būt sugrįžti! ...Grįžt pasižiūrėti.

O žymus I-mos Nepriklausorrfybės laikotarpio daiL Adomas Varnas, to meto menininkų 
sąjungos prezidentas, Čiurlionio meno galerijos organizatorius, Lietuvos banknotų bei 
keliolikos pašto ženklų kūrėjas ir to meto žymiųjų lietuvių portretų tapytojas, po II-jo 
Pasaulinio karo gyvenęs Čikagoje, nežiūrint savo brandaus amžiaus, nutapė didžiulį 
paveikslą: "Mindaugo vainikavimas”. Labai įdomu pastebėti, kad tame paveiksle iškilmių 
dalyviams dailininkas davė veidus lietuviškoje veikloje pasižymėjusių asmenų. Šis 
paveikslas jau Lietuvoje, kur jis ir turi būti—lietuvių pasididžiavimui savo istorija ir savo 
karaliumi. O dail. Varnas mirė Čikagoje sulaukės 100 metų!

Neabejoju, kad dabartinėje, laisvoje Lietuvoje Karaliaus Mindaugo šventė buvo karališkai 
iškilminga ir, tikėkim, sukėlė jauniems lietuviams taip reikalingą pasididžiavimą savo 
Valstybe.

Nijolė Jankutė

Lietuvos spaudoje dažnai pasirodo 
straipsniai apie įvykius prieškarinėje 
Lietuvoje. Ypač daug rašalo išlieta 
diskutuojant 1940 metų birželio įvykius. 
Vieni priekaištauja tuometinei Lietuvos 
vyriausybei dėl nesipriešinimo Sovietų 
Sąjungai įvedant į Lietuvą savo kariuomenės. 
Šiemet sukanka 70 metų, kai 1940 metais 
liepos 30 dieną iš Vilniaus traukiniu išvyko 
20 žmonių delegacija į Maskvą, parvežti 
Stalino saulės. Tarp jų žymesni Lietuvos 
žmonės: Salomėja Nėris, Petras Cvirka, 
Antanas Venclova, Liudas Gira ir kt. Jie 
atvežė Stalino saulę, kuri net 50 metų “švietė” 
Lietuvoje, padarydama labai daugžalos.

Atsikūrusioje 1990 metais Lietuvoje, 
pradžioje visos jėgos buvo pašvęstos Lietuvos 
atstatymui, o nugalėjus didesnius sunkumus, 
pradėta vertinti visi jau nepriklausomos 
Lietuvos vyriausybių veiksmai. Tomas 
Venclova, Antano Venclovos sūnus, 1975 
gegužės 11 rašė Lietuvos Komunistų Partijos 
Centro Komitetui:"... Mano tėvas, Antanas 
Venclova, buvo įsitikinęs komunistas. Aš jį 
gerbiau ir tebegerbiu kaip žmogų (...) 
ištikimybės savo principams mokiausi iš jo. 
Jo komunistinė ideologija man tolima ir, 
mano manymu, didele dalimi klaidinga (■■■). 
Mūsų Pastogė Nr. 32, 2010.08.18, psl. 

Prašau leisti man, remiantis Visuotine 
žmogaus teisių deklaracija ir veikiančiais 
įstatymai, išvykti su šeima gyventi į užsienį”.

Tomas Venclova j užsienį išvyko ir gana 
ryškiai reiškėsi išeivijos lietuvių literatūroje. 
2010 liepos mėn. 16 d. parašė straipsnį “Aš 
dūstu”. Straipsnyje jis rašo: “Ką sovietams 
tikrai rūpėjo padaryti, tas jiems ir pavyko: 
savo valdinius, kad ir kokia kalba jie kalbėtų 
ir kuo save laikytų, jie smarkiai demoralizavo, 
įdiegė siaurą, primityvų mentalitetą, kurio 
dalis, beje, buvo ksenofobija, ir neapykanta 
“kosmopolitams”. Iš esmės jie puikiai 
užkonservavo kaip tik tokią lietuvių tautą, 
kokia patinka mūsų pseudointelektualams”.

Į šias T. Venclovos straipsnyje pareikštas 
mintis reagavo net keletas iškilesnių Lietuvos 
žurnalistų, politikų ir socialogų. Ar Tomas 
Venclova, kurio radikalios pažiūros visiems 
žinomos, yra teisingos? Labiau įsigilinus į 
Tomo Venclovo idėjas, iškyla aiškus 
bandymas besąlyginiai priimti 
kosmopolitizmą, nes jo nuomone, siauras ir 
perdėtas patriotizmas, kurį bandoma įskiepyti 
šiandieninės Lietuvos gyventojams yra 
kenksmingas ir be jokios aiškesnės ateities. 
Tik priėmę kosmopolitizmo idėjas, bet 

_neatsisakę savo kalbos, kultūros ir tradicijų 
4.

Ten apleistos pilys 
griūva...

Šių eilučių autorius rašinėlyje Didelis 
pliupt, kurį 2009 m kovo 22 d. patalpino 
svetainė selonija.lt bei kiti portalai ir 
laikraščiai, rašė: Statydinti Valdovų rūmus, 
kurie simbolizuoja ne valstybę, o valdžią - 
politinė klaida. Valstybės simbolis yra 
Gedimino pilis, tačiau ji neatstatoma; 
sovietmečiu dalinai restauruotas ir įrengtas 
tik vienas jos bokštas, kurį daugelis klaidingai 
vadina Gedimino  pilimi. Pačiam Gedimino 
kalnui gresia nuošliaužos, tačiau tvirtinimo 
darbai nenumatyti. Tautos šventovė Katedra, 
kaip koks mažas tyros dvasios ežerėlis, nuolat 
gniuždomas Valdovų rūmų, fejerverkų, 
pramoginių šou...

Po beveik pusantrų metų staiga 
pasigirdo: pilis griūva! Pilis, žinoma, dar 
negriūva, tačiau dėl atsiradusių Gedimino 
kalno nuošliaužų tokia grėsmė yra visiškai 
tikėtina. Vyksta ir natūrali kalno erozija, 
manoma, kad kalnui galėjo pakenkti ir 
Valdovų rūmų bei Mindaugo tilto statyba. 
Pasirodo, paveldosaugos institucijos SOS 
signalus dėl kalno erozijos jau siuntė prieš 
kelerius metus, tačiau valstybei labiau rūpė
jo valdžios simbolis - Valdovų rūmai, o ne 
valstybę simbolizuojanti Gedimino pilis.

Gedimino pilis simbolizuoja valstybę, 
nes iš istorijos 
žinome, kad 
tauta ir jos 
valstybė nebuvo 
laikoma užka
riauta, kol joje 
buvo bent viena 
besiginanti pilis, 
kol joje plevė
savo valstybės vėliava. Iš tikrųjų ir dabar 
pagrindinė Lietuvos valstybės vėliava sosti
nėje plevėsuoja ne virš Prezidentūros, ne virš 
Seimo, ne virš miesto savivaldybės ir ne virš 
Valdovų rūmų, o Gedimino pilies bokšte.

Į Gedimino kalną su pilies bokštu joks 
priešas nebesikėsina, tačiau dėl aplaidumo 
leisti trūnyti valstybės simboliui ir 
išskirtinam istorinio paveldo objektui yra 

If RCDfiKCIJOf PUSTO
Lietuviška radijo valandėlė. Ji įdomi ir laukiama daugelio tautiečių, ypač vyresnio 

amžiaus. Labai gaila, kad ji dingo be jokio pranešimo. Keista, kas darosi SBS. Sykį 
skambinau j Sydnėjų, atsiliepė automatas, išdėsčiau jam savo rūpesčius ir nieko. (M.P.nr. 
31 red. pranešė, kad Ponia Kymante Geli, lietuvių radijo valandėlės Executive Producer, šiuo 
metu serga ir radijo laidos pravesti negali.)

Adelaidėje turime lietuvišką valandėlę šeštadieniais. Jei jos vedėjas kur išvyksta ar 
kitaip negali jos pravesti, visada suranda kas jį pavaduotų. Iš gandų girdėjau, kad Sydnėjaus 
vedėjos sveikata sušlubavo, užuojautos jai, bet kodėl niekas negali jos pavaduoti? Melburnas, 
atrodo, dingo visam. Suprantu, kad mūsų maža, bet šiek tiek gyvų dar yra.

Nežinau kas galėtų mus gelbėti? Krašto Valdyba labai užsiėmusi savo Apylinkės 
Valdybos tvarkymu, gal ir nežino apie radijo valandėlės bėdas. Nejaugi mes taip ir uždusime?

Juozas Donėla, Adelaidė

bei istorijos, įžengsime į Europos tautų tarpą 
ir būsime lygūs partneriai. Šitokios Tomo 
Venclovo mintys sukėlė diskusijas, kuriose 
labai daug pasakyta, bet nepaneigtos nei T 
Venclovos ar jam prieštaraujančiųjų. 
Nemažai diskusijose dalyvavusiųjų teigė, kad 
Lietuvos praeitis ir jos istorija visada rėmėsi 
patriotizmo idėjomis, jos kėlė žmonių tarpe 
pasipriešinimą visoms okupacijoms, iš jo kilo 
lietuvių atgimimo šaukliai: M. Mažvydas, M. 
Valančius, V. Kudirka, J.Basanavičius, 
Maironis ir kiti, kurių pastangomis ir 
pasiaukojimu atgimė carinės Rusijos 
baigiama nutautinti Lietuva. Kosmopolitai 
nuėjo su lenkiška bajorija, su tuometine 
dvarine dvasia, kurioje vyravo lenkiška, 
atmiešta prancūziška maniera. Jei ne kilę iš 
patriotizmu ir savo krašto meile persunktos 
kaimo žmonių sąmonės, Lietuva vargu ar 
būtų sulaukusi Vasario 16 ir net Kovo 11- 
tosios. Tomas Venclova labiausia puola tuos, 
kurie nepritaria geriems santykiams su rusais, 
lenkais ir žydais, jis juos vadina siaurakakčiais 
patriotais.

didžiausias nusikaltimas valstybei, gal 
mistiškas grėsmingas ženklas 
valstybingumą prarasti.

Kita, seniausia mūrinė pilis Lietuvoje 
yra Kauno pilis. Pirmą kartą rašytiniuose 
šaltiniuose ji paminėta 1361 m. Ir nors 
Kaunas tituluotas Laikinosios Lietuvos 
sostinės vardu, pilis nei anksčiau nei 
atgautos nepriklausomybės metais 
nesulaukė deramo dėmesio. Po daugelio 
metų iš mirties taško Kauno pilies atstatymo 
projektas neva pajudėjo. Kadangi nėra 
išlikusių duomenų apie tai, kaip iš tikro 
atrodė pilis, konkursą laimėjęs projekto 
autorius pasiūlė atkurti pilies įvaizdį ir 
stengiasi jį realizuoti. Draugijos „Pilis“ 
nariai ir paveldosaugos specialistai reiškia 
nepasitenkinimą ir piktinasi, kad, 
nesuderinus projekto su visuomene, iš 
tikrųjų pilis ne atstatoma, o vykdomas tik 
butaforinis, neilgaamžis pilies griuvėsių 
apipavidalinimas.

Net sovietinės okupacijos sąlygomis, 
nors Kremlius svaidė kritikos žaibus, dar 
vienos, istorinės Lietuvos sostinės - Trakų, 
Lietuvos entuziastų ir patriotų pastangomis 
pilis 1955-1962 metais buvo atstatyta.

Krizė... Sunkmetis... Tačiau, jei valstybė 
neįgali griūvančių pilių atstatyti, gali ir turi 
pasitelkti valstybę sudarančius piliečius (juk 
ir šis žodis kildinamas iš - „pilėnai“). Antai 
keliauji per nederlingą smėlėtą Dzūkiją, o 
ten raudonuoja didingos bažnyčios, 
senobiniai ir nauji paminklai. Kas gi juos 
statydino? - Tie patys vargani, Dievui ir 
Tėvynei atsidavę, piliečiai dzūkeliai. Ir 
statybines medžiagas mokėjo paruošti, ir 
tvirtus ilgaamžius statinius pastatyti 
(Vytauto paminklo Perlojoje vietiniai 
sovietų pakalikai neįvaikė nuversti). 
Lietuvos pilis statė bei gynė taip pat ne 
valdovai, o tie patys valstybės piliečiai ir 
kariai pilėnai.

Kai atstatinėjamos arba atstatytos 
lietuviškos pilys Baltarusijoje ir Ukrainoje, 
savoje, nepriklausomoje valstybėje pilims 
deramą dėmesį prarasti, jas apleisti - 
nevalia.

Algimantas Zolubas

Šiandien kai jau esame didžiulės Europos 
Sąjungos nariai, kyla klausimas dėl 
besąlyginio jungimosi jos erdvėn. Ar visa kas 
lietuviška reikia pamiršti ir paskęsti Europos 
Sąjungos peršamame kosmopolitizme? 
Europos Sąjunga dalinai atstatė vos 
alsuojančią Lietuvos ekonominę padėtį, jos 
finansavimo dėka Lietuva išbrido iš po 50 
metų alintos sovietinės sistemos, ji ir šiandien 
skiria ir prižiūri teikiamų lėšų teisingą 
panaudojimą Lietuvos pramonei ir ūkiuikelti 
ir palaikyti

Diskusijos tęsiasi ir, manoma, kad yra 
galimybė rasti tarp šių problemų tinkamą 
atsakymą, kuris pasitarnautų Lietuvai ir 
Lietuva išliktų Europos Sąjungoje ne tik kaip 
Valstybė, bet ir kaip Tauta; su savo kalba, 
kultūra ir gražiomis tradicijomis. Tad 
neskubėkime jungtis į kosmopolitinę 
Europos Sąjungos konjuktūrą, kaip padarė 
carų valdoma Lietuvos aukštuomenė, 
prisiimdama lenkišką kultūrą ir gyvenimo 
būdą.

Viktroas Baltutis
, I . II .1 S K .1 ,
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Filmas apie Stalino 
Gulago „statistus”

DALIACIDZIKAITĖ

Sovietų vykdytas milijonų žmonių 
trėmimas į Sibirą - šis ir kiti nusikaltimai 
žmoniškumui niekada nesulaukė akistatos 
su teisėtvarka - teigia 2007 metais anglų 
kalba sukurto dokumentinio filmo „Vaikai 
tremtyje” („Children in Exile”) autorius 
Chris Swider, kurio artimiausiuose 
planuose - naujo filmo kūrimas, šįkart apie 
moterų Gulago patirtį. Jei žmonės jam 
prasitaria, jog jo filmo tema nėra šiuo metu 
aktualiais pasiūlo pasiklausyti jo spaudos 
atstovo - Vladimir Putin. Režisieriaus 
nuomone, Rusijos ministras pirmininkas 
labai aiškiai pasako, kokia aktuali ši tema 
yra.

Čikagos Columbia College režisūrą 
dėstančio Swider sukurtame filme 

Chris Swider

pagrindinis dėmesys skiriamas tų žmonių 
pasakojimams, kurie į Sibirą pakliuvo 
būdami vaikais. Režisieriaus filmas meta 
iššūkį garsiajam Josefo Stalino posakiui, 
pasak kurio, viena mirtis yra tragedija, o 
milijonai mirčių - statistika, ir žiūrovui 
pasiūlo kelių dešimčių tokių „statistų” - į 
Sibirą ištremtų vaikų ar paauglių asmenines 
istorijas: suėmimą, žiaurius tardymus, 
nežmonišką kelionę gyvuliniuose 
vagonuose, badavimą, sovietinio režimo 
netvarką.

Gimęs Anglijoje, šešių mėnesių atvykęs 
į JAV, Swider sako, jog jis yra amerikietis ir 
ši šalis jam patinka. „Galėčiau kraustytis 
gyventi ir į Lenkiją, iš kur yra kilę mano 
tėvai, protėviai, bet man čia patinka. 
Amerikiečiai turi daug gerų bruožų. Bet jie 
turi ir keletą silpnų taškų”, - teigia filmo 
kūrėjas. Vienu iš tokių silpnų taškų Swider 
laiko amerikiečių norą būti laimingais, 
neišsenkantį jų optimizmą. Todėl, svarsto 
jis, jie negali suvokti tam tikrų nelaimingų 
tikrovės dalykų, tarp jų ir Sovietų Sąjungos 
Gulago, nes jie kėsinasi į jų laimę.

Filmo „Vaikai tremtyje” autorius užaugo 
su pasakojimais apie Sovietų Sąjungos 
vykdytus žiaurumus niekuo nekaltiems 
žmonėms, tarp jų ir vaikams. „Esu filmų 
kūrėjas ir aš kartojau pasakojimus, kuriuos 
man papasakojo tėtis. Tai istorijos iš mano 
pasaulio.” Swider prisimena, jog jam augant 
žmonės jo pasaulyje buvo dviejų rūšių: tie, 
kurie buvo deportuoti į koncentracijos 
stovyklas, ir tie, kurie buvo deportuoti į 
Gulagus.

„Prisimenu, kai JAV pirmą kartą buvo 
išspausdintas Solženycinas ir kai jis atvyko 
į Ameriką, buvo skelbiama, kad tai pirmas 
kartas, kai apie Gulagą imta kalbėti, kad jis 
pralaužė ledus. Netiesa - ir iki jo buvo daug 
išleista knygų apie tai Jei gyvendamas JAV 
norėjai jas perskaityti, jei norėjai žiūrėti j 
Sovietų Sąjungą kritiškai, galėjai tą laisvai 
padaryti”, - įsitikinęs Swider.

Žmonės tiek mažai žinojo apie Sovietų 
Sąjungą arba klaidingai viską suprato,

Vaikai, kadras iš filmo „ Vaikai tremtyje ”, Iš C. Swider asmeninio albumo

prisimena filmo „Vaikai tremtyje” 
režisierius, kad jo tėvas, kuris buvo vienas 
iš tų į Sibirą ištremtų vaikų, tapęs psichiatru, 
išsilavinimą turinčiu žmogumi tam tikra 
prasme nenorėjo apie savo gulaginę patirtį 
kalbėti. Swider mama apie tai kalbėjo dar 
mažiau. „Žmonėms, kuriems pavyko 
sugrįžti iš gulagų, galutinis įžeidimas buvo, 
kad įjuos žiūrėjo įtartinai - kodėl ir kokiu 
būdu jie išgyveno. Tai buvo paskutinis 
žiaurumas”, - teigia jis.

Kurdamas dokumentinį filmą apie vaikų 
išgyvenimus Sibire, Swider, skirtingai nuo 
daugelio dokumentinių filmų, atsisakė 
pasakojimo. Su viena maža išimtimi - 
archyvine medžiaga apie Antrojo 
pasaulinio karo pradžią, filme nėra 
kalbančių žinovų, istorikų. Kiekvienas 
žmogus, kuris kalba filme, buvo Gulage 
arba tremtyje. Kalbinami žmonės pasakoja 
pirmuoju asmeniu apie savo asmeninę 
patirtį.

Vienas iš Swider 1992-1993 m. 
kalbintų žmonių buvo paskutinis Lenkijos 
prezidentas Sovietų Sąjungos laikais 
Wojciech Witold Jaruzelski. Mažai kas žino, 
sako Swider, kad Jaruzelski būdamas vaikas 
buvo deportuotas į Gulagą. „Žmonės 
klausia, kodėl aš jį kalbinau ir įtraukiau j 
filmą - apie pusė Lenkijos žmonių jo 
nekenčia. Mano priežastis-paprasta. Jis, 
be jokios abejonės, yra prorusas ir jei jis 
papasakos kažką panašaus j kitų 
pasakojimus, tada negalėsi sakyti, kad tie 
kiti žmonės yra fanatikai antikomunistai.” 
Kaip teigia filmo režisierius, buvo ir etikos 
dalykas. „Nesvarbu, kuo jis tapo vėliau, 
negalime paneigti, kad jis nekentėjo, - sako 
jis. - Juk jis buvo tik vaikas, kai buvo 
deportuotas į Sibirą. įtariu, kad kažkas jam 
nutiko Gulage, kad jis tapo savo tautos 
priešu.”

Swider įdomu detalės. „Žmonės girdi 
apie tremtyje išgyventus dalykus, bet jie 
nežino, kaip juos suvokti. Galima sakyti, kad 
vienas iš Gulago bruožų yra milžiniška 
neteisybė, arba galima pasakyti, kad tai - di 
džiulis blogis, kad tai bet kokios teisės 
nebuvimas. Galite išvardyti visus šiuos 
dalykus, kurie man asmeniškai nieko 
nereiškia, skamba tuščiai ir be gyvybės, 
palyginti su bet kurio vieno žmogaus, ten 
buvusio, pasakojimu angliškai”, - sako 
pašnekovas.

Štai vienas filmo herojus pasakoja, kad 
derliaus nuėmimo gale Kazachstane už visą 
vasaros darbą buvo sumokama vienu arbūzu 
ir dviem kepalais duonos. Ir su tuo jie turėjo 
išgyventi visą žiemą, kuri tęsėsi nuo vėlyvo 
spalio iki balandžio mėnesio. Swider 
teigimu, būtent toks konkretumas, tokia 
detalė leidžia aiškiau suprasti, kaip ten 
viskas buvo, nei girdėjimas sakant, kad 
žmonių gyvenimo sąlygos Sovietų Sąjungoje 
buvo sudėtingos, trūko maisto ir pan.

Žmonės, kuriuos režisierius apklausė, 
kalbėjo labai emocionaliai. Swider 

nuomone, beveik negali sakyti, kad tai buvo 
interviu. „įjungiau filmavimo kamerą ir jie 
kraujuoja, tiesiog kalba. Jie nustebę, kad 
atsirado žmogus, kuris nori visa tai 
išklausyti. O tai liūdina”, - dalijosi savo 
išgyvenimais režisierius.

Nors filmas „Vaikai tremtyje” buvo 
rodomas daug kur pasaulyje, laimėjo keletą 
apdovanojimų, Swider nori jį parodyti visur, 
kur jį norės pamatyti. Šį filmą jis pasiūlė 
filmų festivaliams Rusijoje ir Ukrainoje, bet 
atsakymas buvo neigiamas. Švedija irgi 
nenori girdėti. Režisierius sako, jogjam daug 
reiškė, kad filmas buvo parodytas 
Kambodžoje. „Vaikus tremtyje” turėtų

Filmo režisieriaus tėvas Uchtoje, Komi Respublikoje, 1940 m.

ADELAIDĖS Lietuvių Sąjungos Ine. narių 
metinis susirinkimas

2010 m. rugpjūčio mėn. 28 d., šeštadienį, 1:30 vai. p.p. Lietuvių Namuose yra 
šaukiamas Adelaidės Lietuvių Sąjungos Ine. narių visuotinis metinis susirinkimas.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:
L Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo sudarymas
3. Balsų skaičiavimo Komisijos 

rinkimas
4. Pereito susirinkimo protokolo 

skaitymas
5. ALS Valdybos apyskaitiniai 

pranešimai
a. Pirmininko
b. Finansinė apžvalga
c. Bibliotekos
d. Muziejaus

6. Kontrolės Komisijos pranešimas
7. Pasisakymai dėl pranešimų
8. ALS veiklos ir balanso tvirtinimas
9. ALS Valdybos rinkimas (žr. 

pastabą)
10. Sumanymai ir pasiūlymai
11. Susirinkimo uždarymas 

rodyti Baltarusijoje ir Danijoje. Swider šio 
filmo kopiją nusiuntė ir pažįstamai Vilniuje. 
Deja, jai parodžius filmą savo kolegoms 
televizijoje, išgirdo atsakymą, jog tai 
atsibodusi tema ir niekam ji neįdomi. 
Panašaus atsakymo filmo kūrėjas sulaukė 
ir iš Krokuvos. Ten kolega jam pasakė, jog 
nors jis sukūrė labai gerą filmą, jo Krokuvos 
filmų festivalyje nerodys. Nes jei parodys, 
niekas neateis. „Jiems reikia kitko,-sako 
Swider. - Jiems nereikia praeities, jiems 
reikia naujos Europos.”

Jei filmo peržiūroje dalyvaudavo pats 
režisierius, žmonės ateidavo ir padėkodavo. 
Padėkos Swider susilaukė ir iš vienos filmo 
herojės - nusiuntus jai filmo kopiją, jos 
marti parašė, kad moteris yra labai dėkinga, 
nes dabar jos anūkai tiki jos pasakojimais, 
kuriuos senelė papasakojo. Swider 
konstatuoja liūdną faktą: „Tu netiki savo 
senele, bet tiki istorija, papasakota per
televiziją. Tai baisu, bet tai tiesa.”

Šiuo metu Swider galvoja apie naują 
projektą - ieško moterų, kurios galėtų 
pasidalinti savo patirtimi Sibiro gulaguose. 
Kol kas jis nežino, kokia kryptimi projektas 
pasuks, pirmiausia turi surasti moteris, 
pakalbinti jas, peržiūrėti turimą medžiagą, 
surasti temą ir sudėti į viena. Vis dėlto šiokie 
tokie rėmai Swider galvoje jau yra: „Vėl 
norėčiau chronologiškai parodyti, ką reiškė 
moteriai būti Gulage arba tremtyje. Kaip 
jai pavyko ištrūkti. Todėl ieškau moterų su 
Gulago patirtimi, kurios nors šiek tiek 
kalbėtų angliškai Būtų smagu, jei atsilieptų 
ir lietuvės”, - sakė filmo „Vaikai tremtyje” 
režisierius. □

PASTABA: AL Sąjungos Valdybos 
rinkimas:

Valdyba yra renkama dviems metams. 
Šiemet renkama pusė Valdybos narių:

2-as Vicepirmininkas
Turto globėjas
Baro vedėjas
1-as Iždininkas
Kandidatai į Valdybą siūlomi 

metiniame narių susirinkime. Jei 
siūlomas kandidatas susirinkime 
nedalyvauja, jis turi pateikti raštišką 
sutikimą būti renkamu.

Kiekvienas narys gali būti įgaliotas 
vieno susirinkime nedalyvaujančio nario 
balsuoti už jį.

Kviečiame visus Adelaidės Lietuvių 
Sąjungos narius susrinkime dalyvauti

Adelaidės Lietuvių Sąjungos Ine.
Valdyba
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, Antroji konsulinė misija Australijoje lankysis rugsėjo 
18-26 d.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kartu su Lietuvos ambasada 
Japonijoje organizuoja antrąją specialiąją konsulinę misiją j Australiją, kurios metu bus 
teikiamos konsulinės paslaugos Australijoje gyvenantiems lietuviams.

Misijos metu bus atliekamos šios konsulinės funkcijos:
- priimami prašymai dėl Lietuvos Respublikos pasų išdavimo (keitimo). Priimant 

prašymus, bus skanuojami asmens, pateikusio prašymą, pirštų antspaudai;
- priimami prašymai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės;
- priimami prašymai dėl civilinės būklės aktų (Australijoje sudarytų LR piliečių 

santuokų, vaikų gimimo ir kt.) apskaitymo Lietuvoje;
- priimamos Lietuvos Respublikos piliečių, išvykusių iš Lietuvos ilgesniam nei 6 

mėnesių laikotarpiui, gyvenamosios vietos deklaracijos.
Lietuvos užsienio reikalų ministerijos ir Lietuvos ambasados Japonijoje atstovai 

Australijoje dirbs:
Melburne (Melbourne Lithuanian Club; adresas: 44 Errol Street, North Melbourne) 
Rugsėjo 18 d. (šeštadienį) nuo 9 iki 18 vaL (pertrauka nuo 13 iki 14 vai.) 
Rugsėjo 19 d. (sekmadienį) nuo 9 iki 18 vai. (pertrauka nuo 13 iki 14val.) 
Adelaidėje (Adelaide Lithuanian House; adresas: 6 Eastry Street, Norwood) 
Rugsėjo 21 d. (antradienį) nuo 9 iki 17 vai. (pertrauka nuo 13 iki 14 vai.) 
Rugsėjo 22 d. (trečiadienį) nuo 9 iki 17 vai. (pertrauka nuo 13 iki 14 vai.)
Sidnėjuje (Sydney Lithuanian Club; adresas: 16-20 Meredith Street Bankstown 1885) 
Rugsėjo 24 d. (penktadienį) nuo 9 iki 17 vai. (pertrauka nuo 13 iki 14 vai.) 
Rugsėjo 25 d. (šeštadienį) nuo 9 iki 17 vai. (pertrauka nuo 13 iki 14 vai.) 
Rugsėjo 26 d. (sekmadienį) nuo 9 iki 17 vai. (pertrauka nuo 13 iki 14 vai.) 
IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA
Dėl išankstinės registracijos galite kreiptis tiesiogiai j Lietuvos Respublikos ambasadą 

Japonijoje eL paštu: consul@lithemb.or.jp arbajolanta.vitkauskaite@urm.lt; tel. +81 3 
3408 5091; fax. +81 3 3408 5092. Taip pat galite kreiptis į šiuos asmenis:

Melburne - p. Danutę Levickienę (tel. (03) 9840 0070; mob. tel. 0411 769 717; ei. 
paštas: dlevickis@yahoo.com

Sidnėjuje - p. Gintarą Janulevičių (tel/fax (02) 9897 7869; ei. paštas: 
gijantaras@hotmail.com)

Vytautas Karazija “Laiškai draugams”
Vertė Alena Karazijienė

Naujakurys Balyje
Tęsinys iš “M.R” nr. 31.

Motociklo nelaimės 
anatomija

Jos žaizdos buvo palyginant negilios, bet 
labai sudarkančios. Jos kelio raumuo buvo 
nuplėštas ligi kaulo, kulkšnies kauliukas 

* atsiknojo kaip kietai išvirto kiaušinio 
lukštas,- o daugybė pjūvių ir įbrėžimų jos 

' rankose ir kojose buvo prisikimšę žvyro ir 
smalos; Aš padėjau jiems kiek galėdamas, 

! - bet ji nenorėjo būti nuvežta pas gydytoją, o 
■ visas jėgas sutelkė šaukdama ir bardama

Kai esi motociklo nelaimės liudininku, ob- savodraugą, kam jis sustojo. O galjįjau buvo 
tave sukrečia, nes tai atsitinka taipstaigiaL 
Prieš tai kaip tavo protas užregistruoja kas 
įvyko, kažkas švystelia prieš akis, ir tu 
pamatai rankas, kojas, besisukančius ratus 
ir ryškiai dažytus motociklo gabalus. Tą 
palydintis garsas irgi yra neįprastas - vos 
girdimas smūgis, o po jo šaižus plastiko 
brūžavimas per šiurkštų kelio grindinį. 
Viskas yra prieš pat tave, tu vos turi laiko, 
kad išvengtum nepervažiavęs nelaimingojo 
keleivio, kuris dabar slysta per aštrią kelio 
tarką. Nuo to momento, kai įvyko nelaimė, 
iki kol kūnas, plastikas ir metalas nustoja 
judėti, praleina gal dvi sekundės. Įvykis 
pasigėrėjimo neteikia, bet jis greitas.

Nors aš mačiau tiesiog šimtus beveik
įvykusių nelaimių, tačiau per paskutinius 
metus man teko matyti tik tris tikras 
katastrofas. Visos buvo labai staigios ir visos 
mane sukrėtė. Gal būt tai ir gerai - kai 
važinėji Balyje, per didelis savim 
pasitikėjimas gali būti tavo mirtinas priešas. 
Matydamas ir girdėdamas katastrofą, 
automatiškai atstatai savo “rizikos 
matuoklę” į super-atsargumo lygį. Pradedi 
važiuoti atsargiau, nes niekas taip greitai 
neišstumia tavo vidinio Valentino Rossi ir į 
jo vietą nepastato vidinio bailio, kaip kraujo 
balos vaizdas.

Mažiausias koncentracijos nukrypimas 
gali baigtis nelaime. Prieš kiek laiko aš 
stebėjau vieną turistą (kuris man vėliau 
pasakė, kad jis neturėjo nei vairuotojo 
leidimo, nei patyrimo su motociklu), 
važiuojantį Pradma Utara gatvės vingiais. 
Jo mergina važiavo iš paskos savo pačios 
motociklu beveik liesdama jo užpakalinį 
ratą. Jis pažiūrėjo į vieną pusę ir kažką 
parodė savo merginai. Mergina, aišku, irgi 
pažiūrėjo į tą pusę. Tuo momentu jis be 
jokios priežasties paspaudė stabdį, ir 
mergina, žiūrėdama į šoną, trenkėsi į jį ir

patyrusi chirurginę pagalbą anksčiau ir 
nenorėjo to bandyti antrą kartą. Jos 
nuomone, jos pačios važiavimas, beveik 
ratas prie rąto, su nelaimingu atsitikimu 
neturėjo nieko bendro. Užtruko dvi 
sekundas nuo susidūrimo iki nuvirtimo ir 
žaizdų, kurių randai jai liks visam 
gyvenimui. ,x.

Kiti atsitikimai, kuriuos aš mačiau, buvo 
panašūs - mažas dėmesio nukrypimas, kurio 
rezultate buvo išvesta iš lygsvaros visa 
darniai judanti vairuotojų masė. Viena 
nelaimė iš tikrųjų atsitiko ne dėl 
motociklisto kaltės - jauna motina su 
kūdikio vežimėliu nuvažiavo nuo šaligatvio 
j važiuojamąją kelio dalį visiškai
nepažiūrėjusi ar yra saugu - kas Balyje labai 
dažnai atsitinka. Gal ji galvojo, kad ir jos 
vaiko važimėlis yra transporto priemonė ir 
turi teisę būti gatvėje, o ne šaligatvyje. 
Motociklistas, kuris būtų ją suvažinėjęs, 
neturėjo kito kelio, kaip staiga pasukti į šoną 
ir trenktis į kitą motociklą, kuris bandė jį 
pralenkti. Abudu motociklai nugriuvo, 
kraujas pasipylė, o su jais ir keiksmai, pagal 
pasyviai veiksmingą baliniečių paprotį. 
Jaunoji moteris, visai nekreipdama dėmesio 
į sumaištį aplink ją, ramiai keliavo toliau. 
Tas epizopdas užtruko dvi sekundes.

Bet vaizdas iš esmės pasikeičia, kai toks 
dalykas atsitinka tau pačiam Mano tik-per- 
plauką išsigelbėjimas įvyko vieną dieną, kai 
judėjimas buvo labai mažas, ir aš galėjau su 
malonumu važiuoti vingiais, palinkdamas 
beveik ligi žemės. Prieš mane buvo gražus 
vingis į dešinę ir aš spustelėjau norėdamas 
perkirsti tamsų vakarinį šešėlį and kelio. Bet 
palauk! Juk saulė yra ten, tai čia negali būti 
šešėlio, tai vanduo, bėgantis per kelio vingį! 
Laikas tartum sustoja, kai nebeturi 
malonumo, tai man atrodė, kad aš turiu 
labai daug laiko atstatyti motociklą į

nugriuvo.______________________________ statmeną padėtį ir pamažu paspausti
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LITHUANIAN CONSULAR STAFF VISIT TO MELBOURNE
FROM 18TII TO 19TII SEPTEMBER 2010

Consular staff from the Lithuanian Embassy in Japan will be visiting Melbourne from 
18th to 19th September 2010. These staff plan to base themselves in the library at the 
Melbourne Lithuanian Club.

Each person wishing to meet with the consular staff during this visit should contact Mrs 
Danute Levickis. Mrs Levickis is compiling a consular registration list, so that (in 
coordination with consular staff) hopefully each person is allocated an individual meeting 
time.

Mrs D. Levickis’s contact details are: Home phone: 9840 0070; Mobile phon: 0411- 
769-717; Email: dlevickis@yahoo.com

Committee of the Australian Lithuanian Community in Melbourne Association Inc.

Išeivijos lietuviai
Atkelta iš 3 psi.

plati Lietuvos pažintinė programa, o 
prasčiau lietuviškai kalbantys stažuotojai- 
lankyti kalbos pamokas.

Šios programos studentams buvo įteikti 
VDU sertifikatai, liudijantys apie sėkmingai 
baigtą profesinę stažuotę ir įskaitytus 
akademinius kreditus, kurie bus atitinkamai 
įvertinti studentui po vasaros grįžus į JAV 
ar Kanados universitetus.

Sutartį, kurioje universitetas įsipareigojo 
kuruoti Lietuvių išeivijos studentų 
stažuočių (sutr. LISS) programą, VDU ir 
JAV lietuvių bendruomenės atstovai 
pasirašė šių metų balandį. Kaip teigė VDU

rektorius prof. Zigmas Lydeka, ši iniciatyva 
nebus vienintelis VDU indėlis siekiant 
suburti pasaulio lietuvius, nes tai-didesnio 
socialinio projekto, pavadinto Pasaulio 
lietuvių akademija, dalis.

Pasaulio lietuvių akademijos tikslas - 
burti lietuvių diasporą, skatinti išeivijos ir 
Lietuvos mokslininkų bei studentų 
bendradarbiavimą akademiniuose 
projektuose, pritraukti besidominčius 
Lietuva ir jos kultūra. Šis projektas vienija 
daug veiklų: visus metus organizuojamus 
kursus, mainų programas, stažuotes, 
nuotolinio mokymosi galimybes. Kartu tai 
- ir idėjinis darinys, atviras įvairių klubų, 
asociacijų, bendruomenių iniciatyvoms.

KOVAS News Z.
Games against the Latvians

Saturday, 18th September, 2010, Bankstown Stadium
These are the approximate times:

11.00 am U 18 Boys
12.00 Men’s 2 side (this is all the players who do not make the First

. side? 7 ,J ' / .
7 100 ■’ .’"Opening with Kids U'12playing2x10mih:Game <
Straight after following the Women’s games:

2.30 "Veterans 1 ' ! ' į, ,A -ncsį/fi-f aiZUEd pmob!.! • oinuhal į3.30 Men s First .. ,. , ... !
there will also be Volleyball. Times to be advised. $
Food and drinkwillbeavailableupstairs. Pleasekeep tins date freeand inviteasl 

many old players as possible." We also need volunteers to serve drink arid food. '

Contact any of thė following KOVAS committee members :
Peter Andrėjiinaš 9680 3389 'rxiriti.--
Gediminas Sauka C 8678 5227 T ;
Ray Jurkūnas 9534 2967 : .t-..

;. PetęrBurokąs7>; - 0424 725 106 v
' Peter Kairiš » - 0407 298 472 " ”'• ~ ’ S
JonathanLee . 0421 735 957
Robert Liutackas 0447 629 631 , i. .
Tom Jablonskis 0400 669 065 tom.jablonskis@gmail.com

SEE YOU THERE !!!!! ,,jfJ .
Nita Wallis

Žinoma, tai reiškė, kad aš nustojau 
daryti posūkį. Bet kellias vistiek sukosi, ir 
praėjus amžinybei stabdant ir atleidžiant 
stabdžius ir visą laiką važiuojant tiesiai į 
šalia kelio stovinčią krautuvę, motociklas 
pagaliau ėmė lėtinti greitį. Man pačiam 
atrodė, kad užtruko labai ilgai perčiuožti 
per Slapiąją kelio dalį, išarti šalikelės žvyrą, 
laimingai išvengti šiukšlių dėžės kieme ir 
dramatiškai sustoti krautuvės tarpduryje. 
Aš pažiūrėjau į krautuvės savininką. Jis visai 
ramiai žiūrėjo j mane. “Aš tik dairausi”, 
pasakiau. “OK”, atsakė jis. Visas epizodas 
truko dvi sekundes. Man, kadangi aš pats 
buvau dalyvis, atrodė kaip dvidešimt 
sekundžių. Jam karet (Laikas yra tąsus).

Krautuvininko ramus atsakymas yra 
tipiška motociklinių dramų reakcija. Vieną

rytą aš paklausiau draugo ar jis nežino kokio 
gero vairuotojo vieno mėnesio darbui. Jis 
man vėliau pranešė, kad jo draugas tą galėtų 
apsiimti, bet jis negali jam prisiskambinti. 
Vakare jis man vėl paskambino ir pasakė, 
kad, deja, jo draugas to darbo negalės 
apsiimti. “Jis šiandien užsimušė 
važiuodamas motociklu” “O, ne! ”, sušukau 
pritrenktas. “Nesirūpink”, pasakė jis, “aš tau 
surasiu kitą”. Jam buvo keista, kad aš 
susijaudinau dėl mirties, jis galvojo, kad aš 
nepatenkintas, kad negavau vairuotojo. Kaip 
liūdna. Jie taip pasidavę likimui.

Bet tik taip galima išaiškinti vietinių 
gyventojų pažiūrą į pavojų. Žmogus gyveni, 
važiuoji, užsimuši, iškeliauji pas savo 
protėvius. Toks yra gyvenimas. Bet aš būsiu 
dvigubai atsargus.

(Bus daugiau)

Padėka
Atsidūrusi ligoninėje gavau daug gražių kortelių ir dovanų, už kurias esu labai dėkinga. 

Visai netikėta dovana tai buvo didžiulė kortelė su 43 parašais. Mieli draugai ir geros 
širdies lietuviai—jums labai ačiū! Kaip aš nepasveiksiu gavus daug gražių linkėjimų? 
Jums visiems didelis ačiū. Likite sveiki ir laimingi!

Janina Kalgovienė
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Sekmadienį rugsėjo 12d. 2 vai p.p. 
Melbourno Lietuvių Namų Jubiliejinėje 

Salėje
Ald2010 Melbourne ruošos komitetas kviečia 

visus įgražią, įdomią popietę:

** TEMBRAI IR /VEGAI **
kurioje pradžiugins jus vokalinis duetas TEMBRAS - Birutė ir Rita

Taip pat paįvairins programą poetė Gražina Pranauskienė, čelistė Anita 
Hustas ir jų akomponiatoriai. Vyks turtinga loterija, remiama Errol St. 
verslininkų.

Įėjimas $10 - į kainą įeina vynas/suris 
Popietės pelnas skiriamas Lietuvių Dienų labui.

Norėdamas gauti ar pakeisti LIETUVOS RESPUBLIKOS PASĄ, Lietuvos 
Respublikos pilietis konsulinei misijai turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Lietuvos Respublikos pasą ir jo kopiją (jei Australijos pilietis įgijo Lietuvos 
Respublikos pilietybę ir kreipiasi dėl pirmojo Lietuvos Respublikos paso išdavimo, 
jis turi pateikti galiojantį Australijos piliečio pasą ir Sprendimą dėl teisės į Lietuvos 
Respublikos pilietybę įgyvendinimo bei po vieną šių dokumentų kopiją);

2. prašymą išduoti (pakeisti) pasą (pildomas konsulinės misijos metu);
3. dvi tapačias piliečio amžių atitinkančias nuotraukas (dydis 40 x 60 mm; 

nespalvotas).
4. Jei po paskutinio Lietuvos Respublikos paso išdavimo pilietis pakeitė savo 

vardą ar pavardę, turi būti papildomai pateikti vardo, pavardės keitimą patvirtinantys 
dokumentai (pvz. santuokos liudijimas, vardo, pavardės keitimo liudijimas). Jei 
dokumentas buvo išduotas Australijoje,  jis turi būti patvirtintas Apostille ir išverstas 
į lietuvių kalbą.

Konsulinis mokestis už paso išdavimą -100 eurų. Konsulinės misijos metu 
Australijoje konsulinis mokestis bus priimamas Australijos doleriais pagal nustatytą 
valiutų kursą.

Jei planuojate kreiptis dėl kitų konsulinių paslaugų (Lietuvos Respublikos 
pilietybės, vaiko gimimo ar Australijoje sudarytos santuokos apskaitymo ar pan.), 
informaciją apie būtinus pateikti dokumentus rasite Lietuvos ambasados Japonijoje 
interneto puslapyje www.lithemb.or.jp skyriuje “Konsulinė informacija”.

1 Jei turite papildomų klausimų, prašome rašyti eL paštu consul@lithemb.or.jp
arbajolanta.vitkauskaite@urm.lt ., .

The ald2010melbourne
invite all youth between the ages of 5 and 18 to participate in the

Youth Art Show, 27 - 30 December 2010
during the Lithuanian Days in Melbourne 2010

FIRE, WATER, EARTH, AIR
How do we respect and nurture these sacred elements so precious and in 

need of great care and attention in our world today? How can we help Mother 
Earth get back on track? Artworks must relate to the theme. Prizes will be 
awarded to the most creative, inventive and inspiring artworks that re-think, re
cycle or re-use materials. Any medium accepted.

Size limit Im x Im. Ages - 5 -18
Opening December28th, 11:30 am, Lithuanian House, Melbourne 

Prize donations welcome!
Please call or e-mail Julija Simankevičius to book in your Artwork.

Ph: (03) 988 5 1792 E-mail: studio2@imaging.com.au
Before : November 1, 2010

dabs
Association for the Advancement of Baltic Studies 

Australasian Chapter 
2010 CONFERENCE

15th AABS CONFERENCE ANNOUNCEMENT
“The Baltic Region: Past, Current and Future Pathways” 

Call for Papers
Please submit Abstract Proposal with Short Presenter Biography to Dr. Andrew 

Blumbergs by 30th June 2010:
EITHER

Via Email: aabs@y7mail.com (FOR ELECTRONIC SUBMISSION) 
OR

Via Post: Dr. Andrew Blumbergs (FOR POSTAL SUBMISSION) 
217 Glen Eira Rd., East St Kilda, VIC 3183, Australia.

CONFERENCE DATE: Friday 3rd and Saturday 4th of September 2010
CONFERENCE VENUE: LITHUANIAN HOUSE, 44 Errol Street, 

North Melbourne VIC 3051

Netekus žymios ir kilnios musų bendruomenės asmenybės, skulptorės

A‘u1 A Ievos Pocienės
gilią užuojautą reiškiame visai Pocių šeimai ir ypač Jos anūkui, mūsų 
bendradarbiui, ALB Adelaidės Apylinkės Valdybos Pirmininkui Antanui 
Pociui. Liūdime kartu su Jumis.

ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

SOCIALINĖS GLOBOS MOTERŲ DRAUGIJA MELBOURNE 
kviečia visus į

NUOTRAUKŲ POPIETĘ
Sekmadienį rugpjūčio mėn. 22d. 2 vai. p.p. Lietuvių 

Namuose Melbourne
/1 \ Mūsų Draugijos nuoširdus rėmėjas p. Rodney Evans
f \ rodys savo naujausias nuotraukas iš Lietuvos ir kitur.

Fotografijos bus rodomos televizijos ekrane tuojau po 
pietų baro salėje Po parodos bus kavutė.

| 1 AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDO
PRANEŠIMAS

Pranešame, kad Australijos Lietuvių Fondo metinis 
susirinkimas įvyks šių metų rugpjūčio mėn. 29 d., sekmadienį 

j j 2vaL p.p., Melbourne Lietuvių Namuose 44-50 Errol St North
Melbourne. Kviečiame jame dalyvauti ne tik Fondo narius, bet ir visus, kurie 
įdomaujasi Fondo veikla. Fondas tarnauja visai Australijos Lietuvių 
Bendruomenei, todėl būtų labai pravartu išgirsti kiek įmanoma daugiau 
pasisakymų. Tačiau turime priminti, kad balsavimo ar bet kokią sprendžiamąją 
teisę, pagal statutą ir įstatyminę teisę, turi tik Fondo nariai.

ALF Valdyba

ARCHITEKTŲ IR INŽINIERIŲ SĄJUNGA 
MELBOURNE

Tai viena iš seniausių Lietuvių organizacijų Melbourne, įkurta apie 1950 metais. 
Tais laikais Sąjunga veikė Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjungos, 
trumpai PLIAS, rėmuose su uždaviniu suburti pasaulio lietuvius inžinierius ir 
architektus. PLIAS veikė Čikagoje ir leido labai įdomų žurnalą “Technikos Žodis”.

Australijoje PLIAS skyriai labai aktyviai veikė Melbourne, Sydnėjuje, Adelaidėje 
ir Canberoje. Laikui bėgant skyrių veikla visai sulėtėjo, d Melbourno skyrius likus 
6 nariams oficialiai užsidarė kovo 28 d., 1993 m., tačiau neilgam, ir gegužės 16 d., 
1993 m. sušaukus steigiamąjį susirinkimą, PLIAS vėl pradėjo veikti

Vykstant Australijos Lietuvių Meno Dienom 2010, šaukiamas Architektų ir 
Inžinierių susirinkimas, gruodžio 28 d., 2010 m., 10.00 vai. ryto, Lietuvių Klubo 
Jubiliejinėje Salėje. Nuoširdžiai kviečiamos dalyvauti ir architektų ir inžinierių 
žmonos, ir prijaučiantieji.

Programoje:
Architektas Algis Klimas pagros gitara
Dalyvių susipažinimas
Pirmininko žodis
Danutė Monika Baltutienė pristatys - “The House that Dana built” rodant 

DVD.
Klausimai ir sumanymai.

Danutės Monikos Baltutienės žodžiais:
“Man kilo mintis pristatyti daugmaž savo išmone pasistatytą namą , kurį 

vietiniai kaimo vyrukai, su vilniečio inžinieriaus pagalba, pastatė ant plyno lauko 
kur kadaise stovėjo mano senolių puiki sodyba. Jis pastatytas iš vietinių medžiagų 
-šiaudų, molio ir rąstų, išpjautų iš miško išvartų - pasekmė 1991 metų Anatolijaus’ 
uragano. Ši mano molinė troba sukėlė didelį susidomėjimą Lietuvoje tarp 
statybininkų, architektų ir eilinių piliečių. Ji buvo žurnalistų plačiai aprašyta, ir 
laimėjo 1995 metų premiją-geriausias vietinių medžiagų statinys Lietuvoje”.

Iki pasimatymo gruodžio 28!
Architektas Jurgis Žalkauskas

Tel. 03 9874 5250

Reikia naujo pianino!
Sydnėjaus lietuvių choras “Daina” prieš daugelį metų rinko pinigus dėl Lidcombe St. 

Joachim’s bažnyčios vargonų. Sydnėjaus lietuvių bendruomenės dosnumo dėka, vargo
nai buvo nupirkti. Nors vargonai yra bažnyčios nuosavybė, bet jau eilę metų, net ir šian
dien, juos naudoja Sydnėjaus lietuviai.

Šiuo metu choras “Daina” naudojasi mažu, senu Lietuvių Klubo pianinu, kuris jau 
visai susidėvėjęs. Žinodami Lietuvių Klubo finansinę padėtį mes negalime prašyti, kad 
Klubas nupirktų naują pianiną. Tačiau Sydnėjaus Lietuvių Klubas nutarė prašyti para
mos iš NSW valstijos. Paaiškėjo, kad valstybės grant yra įmanoma gauti, jeigu ir mūsų 
lietuvių bendruomenė parodys savo iniciatyvą tam reikalui - būtent pradės rinkliavą 
pianino įsigijimui. Aš, Birutė Aleknaitė, choro vadovė, prašau jūsų dosnumo naujo 
pianino įsigijimui. Aukas priima choro “Daina” Valdyba. Ačiū visiems.

Australijos Lietuvių Bendruomenės svetainės adresas:
__________________www.austlb.org_________________ _
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Sydnėjaus Liet. Moterų Soc. Globos Draugijos 
Metinis Susirinkimas

įvyks šių metų rugpjūčio 29 dieną, sekmadienį, 2 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių 
Klube, Bankstown.

DARBOTVARKĖ: 1. Pirmininkės pranešimas.
2. Finansinis pranešimas.
3. Veiklos pranešimas.
4. Valdybos rinkimai
5. Bendri reikalai

Maloniai kviečiame nares dalyvauti. Taip pat kviečiame prie mūsų veiklos 
prisijungti naujas nares.

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija Ine.

Lietuvos Baleto Bičiulių popietė
Sydnėjuje “Dainavos” Klube rugsėjo 26 dieną, 2 vai. p.p.

Popietės metu rodysime DVD “Nerijus”. Tai filmas, sukurtas žinomo Vilniaus 
režisieriaus Vytenio Pauliukaičio apie Lietuvos baleto pagrindinį šokėją primarijų 
Nerijų Jušką. Filme matysite žymių baleto asmenų pasisakymus apie Nerijų, jo 
mamos ir mokytojos prisiminimus iš Neri-jaus vaikystės, įvairių baletų ištraukas, 
ir Nerijų šokant su garsiomis balerinomis. Filmo pabaigoje Nerijus šoka baleto 
“Graikas Zorba” nepaprastą Zorbossirtaki finalą!

Pasibaigus videofilmui vyks turtinga, vertinga ir gausi loterija, būsite pavaišinti 
kava, tortais ir pyragais. Įėjimas aukomis. Jurgis Zaikauskas
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Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

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

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

Klubo restoranas
Virtuvėje dirba šefas Antonio.

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

Sekmadieniais - Svetlanos lietuviški patiekalai

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

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Žalgirio Mūšio inscenizacija
Video filmas apie Žalgirio Mūšio inscenizaciją bus nemokamai rodomas 

Lietuvių Klube rugpjūčio22 d. 2:00 vai. p.p.
Vėliau vaikams bus rodomas lėlių teatras Žalgirio Mūšio tema 3:30 vai. p.p. 

Laukiame visų!

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

Travel to Vilnius and to other Destinations
If you are looking for cost-saving airfares to Vilnius or to other 

destinations, worldwide, then please contact our friendly 
staff of Estours Travel.

For your free call to Estours Travel dial 1800 888 386.

ESTOURS TRAVEL
38 Murray Rd., Corrimal East, Wollongong, NSW 2518

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

Website: www.estours-travel.com.au

Sydnėjaus lietuvių dėmesiui
Kiekvieną sekmadienį nuo 12 vai. iki 2 vai. po pietų “Mūsų Pastogės” 

redakcijoje (Sydnėjaus Lietuvių Klube) budės LB Spaudos Sąjungos Valdybos 
narys Teodoras Rotcas. Bus galima susimokėti prenumeratos mokestį ir kitas su 
“M.P.” susijusias sąskaitas.

DĖMESIO ALB SYDNĖJAUS APYLINKEI!
Apylinkės nariai, norintys susimokėti nario mokestį už 2010/2011 metus, 
galite susimokėti Lietuvių Klube tiktai rugpjūčio 29 ir rugsėjo 19 dienomis tarp 
1-2 vai. pas Kęstutį Protą ir Kristiną Dičiūnienę.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Šį “Mūsų Pastogės” numerį redagavo Dovilė Zduobienė.
--------- . — ■ - — -------=

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: RO. Box 550, Bankstown, NSW 1885. 
Lietuvių Klubas “Dainava”, 16-20 Meredith Street, Bankstown.

Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com
,-r Tinklalapis: www.slic.org^u/Pastoge

Redaktorė Dalia Doniela
Redakcinė Kolegija: Danius Kairaitis, Anskis Reisgys, Vytenis Šliogeris ;

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

ir leidėjų nuomone
Prenumerata metams $65.

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

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.

Printed by: Spotpress Pty Ltd, 22-24 Lilian Fowler Place, Marrickville, NSW2204.
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