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Sydnėjaus skautai rudens stovykloje

Šių metų balandžio 18 - 25 dienomis Sydnėjaus lietuvių skautų “Aušros" tuntas sto
vyklavo Kariong stovyklavietėje. Nuotraukoje-“Aušros” tunto skautai prie statomos 
palapinės, kuri tinka džiunglėse ir per potvynius. Plačiau apie stovyklą - “M.P.” psl. 5.

ES parama Lietuvai 2009 m. - 5.5 milijardų Lt.
Jeigu Lietuva sugebės išnaudoti visas 

ES biudžete numatytas galimybes, ES 
fondų parama Lietuvai 2009 m. galėtų 
siekti 1.583 milijardo eurų (tai yra 5.483 
milijardų Lt). Tai būtų net 8.8% daugiau 
negu šiemet (2008 m.) Lietuvai numatyta 
finansinė parama. Tokia suma yra milži
niškas priedas Lietuvos biudžetui.

Taip nurodoma Europos Komisijos 
pranešime spaudai, kuriame cituojama 
Europos Komisijos narė Dalia Grybaus
kaitė. Ji yra atsakinga už ES finansinį 
programavimą ir biudžetą.

Tačiau EK pranešime taip pat sako
ma: “kad parama būtų sėkminga yra 
būtinos dvi sąlygos: pirmoji - tai galimy
bė, antroji - tai gebėjimas ja pasinaudoti. 
Komisijos pasiūlytas projektas Lietuvai 
tokią galimybę paruošia. Jei ir Lietuva 
pasiruoš ja pasinaudoti - tokio dydžio

finansinės injekcijos, efektyviai ir išmin
tingai jas investavus, gali suteikti Lietuvai 
įspūdingą pagreitį”.

Didžiausią ES paramos dalį sudarytų 
Regioninės politikos fondų parama, kuri 
gali viršyti 906 mln. eurų (3.125 mlrd. Lt). 
Tai - 8.3% daugiau nei šiemet Lietuvai 
numatyta šių fondų parama.

Numatoma parama Lietuvos žemės 
ūkiui- 466 mln. eurų (1.608 mlrd. Lt), arba 
- 9% didesnė negu šiais metais.

Vidaus politikos programoms Lietu
voje finansuoti numatomos 199 mln. eurų 
(687 mln. Lt) išlaidos, t.y. 11% daugiau 
negu 2008 m. Iš jų 117 mln. eurų (404 mln. 
Lt) - branduolinei saugai ir Lietuvos 
energetiniam saugumui užtikrinti.

Sanglaudos fondo parama būtų net 
22% didesnė nei šiais metais ir galėtų 
siekti 308 mln. eurų (1.060 mlrd. Lt). □

Gatvėse grojo 3,000 muzikantų!

Lietuvos įvykių upžvaiya
Optimistų 

mažėja 
Balandžio 

mėnesi septyni iš 
dešimties - 69% 
-Lietuvos gyven
tojų buvo tos nuo
monės,kad reika
lai Lietuvoje pas
taruoju metu iš

esmės krypsta j blogąją pusę. Tik penkta- 
dalis-20%-viešosios nuomonės apklau
sos dalyvių atsakė, kad, jų nuomone, rei
kalai Lietuvoje pastaruoju metu gerėja. Per 
mėnesį nuo kovo apklausos teigiančiųjų, 
kad valstybės reikalai blogėja, padaugėjo 
9%, o nuo vasario mėnesio - net 20%.

Kompanijos “Baltijos tyrimai” balan
džio 4-18 dienomis atliktos apklausos 
duomenimis, prieš metus - 2007 m. balandi
- dauguma Lietuvos gyventojų situaciją 
šalyje vertino teigiamai. Tuomet 62% tei
gė, kad reikalai gerėjo. Per metus optimis
tų sumažėjo 42%.

Albinas Kentra - Kalbos
premijos nominantas

Lituanistikos tradicijų ir paveldo įpras
minimo komisija per tradicinį “Spaudos 
pusryčių” renginį paskelbė 2008 m. Kalbos 
premijos nominantą. Juo tapo lietuvių 
istorijos metraštininkas, naujausių laikų 
lituanistikos archyvo kūrėjas, paveldo 
puoselėtojas Albinas Kentra.

Kalbos premija jam skirta už vaizdo ir 
garso dokumentų sukūrimą ir kaupimą, 
kurie atspindi 1965 - 2005 metų Lietuvos 
kultūros ir mokslo asmenybių veiklą, 
puoselėjant nacionalines vertybes; apie 
2000 kino juostos ritinių, apie 1000 foto
juostos ritinėlių, 1000 magnetinių garso 
įrašų atspindi Vilniaus universiteto litua
nistinės veiklos raidą ir Lietuvos nepriklau

somybės siekimą; už atkūrimą iš griuvė
sių Vilniuje, Labdarių g. 10/9 pastato, 
kuriame 1919 m. susirinkę savanoriai išėjo 
ginti Lietuvos nepriklausomybės; iniciaty
vinės veiklos, trukusios daugiau kaip 15 
metų, rezultatas -1 jetuvos paveldo objek
tas, pritaikytas istorijos ir kultūros veiklai.

Kalbos premija nuo 2004 m. skiriama 
įprasminant įžymios lietuvių visuomenės 
veikėjos, redaktorės, spaudos laisvės gy
nėjos Felicijos Bortkevičienės atminimą. 
Kiekvienais metais nominantams ji iškil
mingai teikiama gruodžio mėnesį. Šių metų 
nominantą pristatė Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas, jį komisija atrinko iš 
3 pretendentų.

A. Kcntrą sveikino Lituanistikos tradi
cijų ir paveldo įprasminimo komisijos narys 
poetas Justinas Marcinkevičius, Ministras 
Pirmininkas Gediminas Kirkilas, išsamią 
nominanto charakteristiką pateikė Vil
niaus dailės akademijos profesorius An
tanas Kmieliauskas.

Albumo “Vytautas” aukcione 
surinkta per 24,000 litų

Istorinio albumo “Vytautas” aukcione 
Vilniaus rotušėje surinkta daugiau kaip 
24,000 litų. Visos surinktos lėšos bus pa
aukotos talentingiems vaikams paremti.

Brangiausiai aukcione pavyko parduo
ti pirmuoju numeriu pažymėtą numeruotą 
egzempliorių - už šį albumą buvo sumokė
ta per 5,000 litų. Pirmasis 1933 metų al
bumo leidimas buvo parduotas daugiau 
nei už. 4,000 litų, pranešė aukcioną su
rengusi leidykla “Šviesa”.

“Pirmą kartą Lietuvoje organizuotas 
naujai išleistų knygų aukcionas viršijo mū
sų lūkesčius. Tikiu, kad aukciono dalyvių 
įsigyti unikalūs albumai papuoš jų ko
lekcijas, p surinktos lėšos padės ugdyti

Nukelta į 2 psl.

Kaip rašoma „Vilnaus - Europos kul
tūros sostinė 2009“ pranešime, pirmąjį 
gegužės šeštadienį į gatves I .ietuvoje groti 
išėjo daugiau kaip 3000 muzikantų. Šventė 
prasidėjo 12val. ir truko iki Klval.vakaro. 
Vilniuje “Gatvės muzikos dienoje” daly
vavo 328 muzikantų grupės (apie 1000 
muzikantų) ir 100 šventės savanorių - 
tvarkdarių. Gatvės muzikantams scenas 
užleido ir gyvos muzikos idėją palaikan
tys Vilniaus klubai bei barai.

Grojantys, dainuojantys ir tiesiog ne
abejingi muzikai žmonės gegužės 3 d. gro
jo ne tik Vilniuje, bet ir 31 Lietuvos mies
te. Pasvalyje grojo 170 grupių, Kupiškyje - 
150, Visagine - 150, Pabradėje - 148, 
Šiauliuose -130, Tauragėje -130, Biržuose 
-100, Panevėžyje -100, Palangoje -100, 
Kuršėnuose - 75. Kelmėje -71,1 <azdijuo.se

- 57, LItenojc - 50, Jurbarke - 48, Kėdai
niuose - 47, Plungėje -46. Druskininkuose
- 44, Klaipėdoje 40, Šilalėje - 40, Varėno
je - 37, Alytuje - 36, Telšiuose - 35, Kaune
- 35, Rokiškyje - 35, Marijampolėje - 30, 
Anykščiuose - 25, Birštone - 25, Pagė
giuose - 24, Neringoje - 20, Šakiuose -19, 
Joniškyje -15 muzikantų. Šių metų „Gat
vės muzikos dienoje” pirmą kartą buvo 
pakviesti dalyvauti daugiau nei 300 žmo
nių su negalia.

„Matydami didelį susidomėjimą Gat
vės muzikos švente, 2009 metais planuo
jame surengti dar didesnį renginj, apim- 
siantį ir pasaulio lietuvių bendruomenes, 
kurios jau dabar kreipiasi dėl Gatvės 
muzikos dienos”, - teigia „Vilnius - Euro
pos kultūros sostinė 2009“ specialiųjų pro
jektų vadovė Daina Urbanavičienė. □

Nesutaria, bet karius j Iraką siųs
I .ictuva ir toliau siųs karius į Iraką, nes 

jau priimtas toks politinis sprendimas. 
Pasak užsienio reikalų ministro Petro 
Vaitiekūno, šiuo klausimu bus rastas 
kompromisas su karių siuntimui priešta
raujančiu krašto apsaugos ministru Juozu 
Oleku. Nors šiuo metu esą nėra misijai 
Irake parengto būrio, P. Vaitiekūnas pa
reiškė, kad “tą problemą mes išspręsime”.

Anot P Vaitiekūno, sprendimą dėl ka
rių siuntimo į Iraką priima Prezidentas, 
tačiau jis įsigalioja esant dviem parašams. 
Iki šiol krašto apsaugos ministras J. Ole

kas aiškino nepritariantis tokiems pla
nams - esą gegužės viduryje pasibaigus 
dabartinio būrio LITCON-10 rotacijai, 
nauja pamaina nebebus siunčiama, 'lačiau 
P. Vaitiekūno teigimu, sprendimas vėl siųs
ti karius buvo priimtas „atsižvelgiant į 
aplinkybes ir strateginių partnerių prašy
mą pasilikti“. Kad lietuvių Irake pasilik
ti), dar kovą paprašė aukšti JAV pareigūnai.

Anot “Kauno dienos”, artimiausiu metu 
Prez. V. Adamkus gali surengti Valstybės 
gynimo tarybos posėdį, kuriame bus kalba
ma apie karinės misijos Irake perspektyvas.

Audrius Matonis vadovaus LTV naujienoms
Australijos lietuviai, 

klausydamiesi SBS lietu
viškos radijo valandėlės, kas 
savaitę girdi įdomiai pa
rengtas naujienų agentūros 
BNS vyriausiojo redakto
riaus Audriaus Matonio 
(žiūr. nuotr. dešinėje) Lie
tuvos įvykių apžvalgas.

Gauta linksma žinia.
kad nuo gegužės 12 d. jis pradeda dirbti o profesinį
Lictuvos valstybinės televizijos naujienų 
vadovu. Siame poste jis pakeis atsista-

- 43 metai. (Šia proga 
Audrių Matonį sveikina ir 
“Mūsų Pastogės" Redak
cija.)

1986-1992 metais 
Audrius Matonis dirbo 
Lietuvos radijuje, rengė 
laidas užsieniui. 1988- 
aisiais jis baigė žurnalis
tiką Vilniaus universitete, 

meistriškumą kėlė JAV in-
formacijos agentūros (United States 
Information Agency) kursuose, Ohio

lydinusią Aušrą Leką. Audriui Matoniui valstybiniame universitete. □
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Vytautas 
Patašius

♦ Burmą ištiko 
gamtos katastro
fa. Indijos vande
nyne siautęs cik
lonas “Nargis” ge
gužės 2 d.vakare 
pasiekė Burmos 
krantus ir visą ge
gužės 3 d. niokojo 
pietines jos pro
vincijas. Daugybė

kaimų nušluoti. Iravadžio upės deltoje 
apsemti Burmą išmaitinantys ryžių lau
kai-apsemtas 5000 kv. km plotas. Žuvu
sių žmonių skaičius gali siekti 100,000. 
Išlikusioms žmonėms gręsia badas ir ligų 
epidemijos. Užsienio valstybės ir humani
tarinės organizacijos suskubo organizuoti 
pagalbą, tačiau Burmą valdanti karinė 
chunta nenori įsileisti užsienio paramos.
♦ Ciklonui siaučiant Burmoje, Insein ka
lėjime Rangoonc apie KXX) kalinių buvo 
suvaryti į didžiulę salę ir užrakinti. Salei pri- 
sipildžius dūmų ir kilus panikai, kariuo
menė ir policija tvarką atstatė, šaudydama 
į kalinius. Žuvo 36 kaliniai, daugsužeistų.
♦ Zimbabvės vyriausybė vilkina antrojo 
prezidento rinkimų rato datos paskelbi
mą, tuo tarpu terorizuodama opozicijos 
veikėjus. Gegužės 5 d. Chiweshc mieste
ŽANU - PF partijos vadovai su dviem 
sunkvežimiais, pilnais jaunų vyrų, gaudė ir 
mušė opozicijos aktyvistus. Vienuolika 
žmonių buvo mirtinai užmušti. Kai terori
zuojami žmonės pabėga iš savo rinkimi
nės apylinkės, jie netenka teisės balsuoti.
♦ Gegužės 7 d. tiek valdančioji partija, tiek 
opozicija apskundė teismui kovo mėnesio 
Zimbabvės parlamento rinkimų rezultatus.
♦ Gegužės 7 d. Dimitry Medvedev perė
mė Rusijos prezidento pareigas iš Vladimir 
Putin. Tą pačią dieną jis nominavo V. Putin 
Rusijos ministro pirmininko pareigoms, o

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
talentingus Lietuvos vaikus”, - sako leidyk
los “Šviesa” valdybos pirmininkas Arvydas 
Andrijauskas. Aukcione surinkta auka bus 
paaukota Mstislavo Rostropovičiaus lab
daros ir paramos fondui “Parama Lietuvos 
vaikams”.

Originalaus leidinio “Vytauto Didžiojo 
mirties 500 metų sukaktuvėms paminėti 
albumo 1430-1930” fotografuotinio leidi
mo pirmieji 75 egzemplioriai, minint ori
ginalaus leidinio išleidimo 75-ąsias me
tines, yra numeruoti kaligrafo ranka, ap
saugoti specialiu antspaudu, ultravioleti
niame apšvietime matomu specialiu 
ženklu ir aulentifikuojami specialiu serti
fikatu, liudijančiu leidinio vienintelį ir 
originalų numerį.

Penki egzemplioriai yra vardiniai, iš 
kurių pirmasis Kovo 11-osios proga, minint 
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo die
ną, buvo įteiktas Prez. Valdui Adamkui. 
Analogiškai autentifikuoti kiti 4 egzemp
lioriai labdaringo aukciono metu, pagal 
aukciono dalyvių pageidavimą, buvo de
dikuoti ir užrašyti to paties kaligrafo ranka.

Istoriniame albume pateikiama išsami 
istorinė medžiaga apie Lietuvos Didįjį 
kunigaikštį Vytautą ir įamžintos labai 
plačiai visoje Lietuvoje minėtos Vytauto 
mirties 500 metų sukaktuvės 1930 metais.

Šimtametė Palangos bažnyčia 
atgims po dvejų metų

Palangoje pradėta restauruoti Švč. 
Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia. 
Šimtamečius neogotikinius maldos namus 
restauratoriai, pasitelkę specialias tech
nologijas, žada sutvarkyti per dvejus metus,
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Trumpai is visur
Rusijos dūmą tą nominaciją patvirtino.
♦ Gegužės 7 d. I lezbollah organizacija už
blokavo Libano sostinės Beiruto pagrindi
nius kelius degančiomis barikadomis, 
protestuodama prieš vyriausybės bandymą 
išardyti jos susižinojimo tinklą. Mieste 
prasidėjo susišaudymas tarp Hezbollah 
šalininkų ir Vyriausybę palaikančių suni
tų. Gegužės 8 d. Beiruto aerouostas atsi
dūrė Hezbollah rankose, užimta miesto 
vakarinė dalis bei uždarytas jūros uostas. 
Kovos Beirute tęsėsi 4 dienas.
♦ Gegužės 9 d. Burmą valdanti karinė 
chunta konfiskavo dvi Jungtinių Tautų hu
manitarinės pagalbos siuntas, atskraidintas 
į Rangoon aerouostą. Biskvitų siuntos, ga
linčios išmaitinti 95 000 žmonių, stovėjo 
aerodrome, tuo tarpu kai 1500 (XX) nuo cik
lono nukentėjusių žmonių kentė badą. 
Vėlesniu pareiškimu. Burmos vyriausybė 
sutiko priimti užsienio pagalbą, bet pabrė
žė, kad ji neįsileis užsienio humanitarinių 
darbuotojų pagalbos skirstymui.
♦ Gegužės 10 d. Burmos vyriausybė pra
vedė referendumą krašte, kad priimtų 
kariuomenės paruoštą naują valstybės 
konstituciją, kuri turės įtvirtinti karinės 
chuntos valdžią visiems laikams.
♦ Gegužės 10 d. Libano min. pirmininkas 
Fouad Siniora kreipėsi į kariuomenę, kad 
atstatytų tvarką Beirute. Tą pat dieną ka
riuomenė be kovos įsitvirtino sostinėje, 
Hezbollah nariai išsiskirstė į savo gyven
vietes. Tačiau tą pat dieną Tripoli mieste 
Libane prasidėjo kovos tarp I lezbollah šii
tų ir Vyriausybę palaikančių sunitų.
♦ Gegužės 10 d. Sudane sukilėlių gntpė
iš Darfur provincijos prasiveržė iki vals
tybės sostinės Chartumo, įsiverždama į 
Omdurman miestą kitame Nilo upės kran
te. Sudano vyriausybė apkaltino Čado vals
tybę ir jos prezidentą IdrissDcby sukilėlių 
puolimo paruošimu. □ 

o kurorto panoramos akcentu tapusį 
bažnyčios bokštą užbaigti restauruoti dar 
iki šio rudens.

Pagal švedų architekto Karl Eduard 
Strandman projektą 1907 metais pastaty
ta neogotikinio stiliaus Palangos bažnyčia 
labiausiai nukentėjo per Pirmąjį ir Antrąjį 
pasaulinius karus. Ne kartą remontuota 
raudonų plytų bažnyčia iš pirmo žvilgsnio 
atrodo nepriekaištingai, tačiau atšiaurūs, 
drėgni ir druskų prisodrinti pajūrio orai 
paveikė šimtametį mūrą.

Iki rudens restauratoriai ketina nu
šveisti bokšto fasadą ir atkurti suirusias jo 
detales, taip pat restauruoti laikrodžio 
ciferblatus. Kitąmet planuojama pakeisti 
stogą ir atnaujinti pagrindinio bažnyčios 
pastato sienas. Itin retas figūrines plytas 
žadama “priauginti”specialia technologija.

Atnaujinti vieną gražiausių krašto baž
nyčių restauratoriai planuoja per dvejus 
metus. Darbų vertė-per du milijonus litų. 
Lėšas skyrė Kultūros paveldo departa
mentas, Palangos miesto savivaldybė ir 
parapija. Pernai švenčiant Palangos baž
nyčios šimtmetį j ją sugrįžo Prano Gudyno 
kultūros vertybių restauravimo centre 
Vilniuje restauruotas centrinio altoriaus 
paveikslas “Švč. Mergelė Marija su Vai
keliu”, nutapytas XVII amžiuje nežinomo 
Lietuvos dailininko.

Palangos bažnyčia pradėta statyti 1899 
m. iš parapijiečių ir grafų Tiškevičių lėšų. 
Istorinių šaltinių teigimu, plytos bažny
čiai statyti buvo pagamintos šiems didi
kams priklausiusioje įmonėje. Pirmosios 
mišios dar neįrengtoje bažnyčioje buvo 
aukotos 1907 metais.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos span- 
da,EITA,BNS,LGmCir“Bernanlūiai”.

Wiesenthal centro
(ELTA). Simon Wiesenthal centro 

kasmetinėje ataskaitoje dėl nacių karo 
nusikaltėlių persekiojimo Lietuva priskir
ta prie valstybių, kurios dėl politinės va
lios stokos nieko nedaro šioje srityje, 
nors juridinių kliūčių nacių karo nusi
kaltėlių paieškai ir nubaudimui nėra. Cen
tro ataskaitoje visos valstybės yra suskirs
tytos į kategorijas nuo “A” iki “F”. Į ka
tegoriją “A”, į kurią papuola valstybės, 
aktyviai persekiojančios nacius ir pasie
kiančios gen, rezultatų, pateko tik JAV.

Centro “juodasis sąrašas” - “F” kate
gorija -sudaryta iš dviejų dalių: “Fl” (vals
tybės, kuriose nevykdomi tyrimai dėl tei
sinių ir/ar ideologinių apribojimų) - Šve
dija ir Sirija. “F2” grupei priskiriamos 
valstybės, kuriose nėra teisinių apriboji
mų ieškoti ir nuteisti nacių nusikaltėlių, 
tačiau šiose šalyse dėl politinės valios ne-

“Vilniaus istorijos metraštis”
(ELTA). Jau pradėtas leisti “Vilniaus 

istorijos metraštis, kuris nagrinėja Vil
niaus istorijai aktualius klausimus nuo 
seniausių laikų iki dabar. Vilniaus istori
jos tyrinėjimai prasidėjo dar XIX a. pra
džioje, tačiau jiems skirto specialaus 
periodinio leidinio iki šiol nebuvo. Prieš
karyje ėjęs leidinys lenkų kalba “Ateneum 
Wilenskie” buvo orientuotas ne tiek į 
Vilniaus miesto, kiek į Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės istoriją.

Pirmajame tome istoriko Napalio Kit
kausko straipsnis skiriamas Valdovų rū
mų atstatymui. Prie pirmojo tomo dirbo 
apie dvi dešimtis autorių. Iš jų buvo rei
kalaujama, kad leidinyje būtų tik tie 
straipsniai, kurie iki šiol nebuvo niekur 
skelbti. Autoriai žada, kad šio metraščio

Elektroninių nusikaltėlių - ir Lietuvoje
Lietuvos kriminalinės policijos biu

ras jau turi specialų Nusikaltimų elek
troninėje erdvėje tyrimo skyrių. Pasak jo 
viršininko Marko Marcinkevičiaus, anks
čiau “programišiai” mėgdavo įsilaužti į 
labiausiai saugomus interneto tinklapius 
ir pasigirti savo darbais. „Šiandien sieki
mas šlovės - atgyvenęs dalykas. Visos nu
sikalstamos veikos orientuojamos į finan
sine naudą arba ieškoma duomenų, ku
riuos vėliau būtų galima parduoti“, - teigė 
jis Lietuvos teismo ekspertizės centro 
surengtoje tarptautinėje konferencijoje 
„Finansinių nusikaltimų tyrimas naujųjų 
technologijų amžiuje“.

Programišiai skirstomi į keturias gru
pes. „Juodosios skrybėlės“ visas savo ži
nias naudoja neteisėtai veiklai, „baltosios 
skrybėlės“ - gynybai, „pilkosios skrybėlės“ 
domisi klaidomis, už kurių „lopymą“ vė
liau prašo užmokesčio, o „savižudžiai“ 
fanatiškai siekia savo tikslų. Kadangi Lie
tuvoje baudos už įsilaužimus nėra dide
lės, kol kas už grotų dar niekas nesėdo.

Nors pernai Lietuvoje registruota apie 
50 tokių nusikaltimų, šiuo metu dar nepo

Marijampolė nori Dainų šventės
Marijampolės savivaldybės taryba 

ketina kreiptis į Kultūros ministeriją ir 
prašyti, jog bent dalis kitų metų jubilieji
nės respublikinės Dainų ir šokių šventės 
vyktų Marijampolėje. Vienu pagrindinių 
motyvų, kodėl Marijampolėje gale tų būti 
surengta 2009 m. dainų šventė, įvardijama 
tai, jog mieste šiuo metu baigiamas statyti 
ir įrengti didžiausias Lietuvoje-2,500 vietų 
- dengtas pastatas bei šalia jo 4,000 vietų 
naujas stadionas, rašo “Lietuvos žinios”.

“Mes nepretenduojam į Dainų dieną. 
Ji kaip vyko, taip ir turėtų vykti Vilniuje. 
Tačiau Šokių diena galėtų keliauti po 
Lietuvą. Jei praėjusį kartą ji vyko Kaune, 
tai kodėl kitais metais ji negalėtų vykti ir

“sąraše“ - Lietuva
siimta tinkamų priemonių ar imtasi nepa
kankamai. Šiai grupei priskiriama ne tik 
Lietuva, bet ir Australija. Kroatija, Vengrija, 
Estija, Latvija bei Ukraina.

Į “B” kategoriją, kuriai priklauso ak
tyvios šalys, tačiau nuteisiančios po vieną 
nusikaltėlį pervertinimo laikotarpį, pate
ko Kanada, Vokietija ir Italija.

“C” kategorijoje - šalys, nenuteisusios 
nė vieno nusikaltėlio: Austrija, Lenkija ir 
Serbija.

“D” kategorijoje (nepakankamos ar 
nesėkmingos pastangos) yra Danija ir 
Nyderlandai, kuriuos Wiesenthal centras 
kaltina tuo, kad faktiškai nebepersekioja 
nacių nusikaltėlių, nors šalys dėjo mini
malių pastangų. “E” (šalyse negyvena ži
nomų įtariamųjų) kategorijai priskirtos 
Suomija, Graikija, Naujoji Zelandija ir 
Norvegija. □ 

leidyba taps tradicine ir lentynas papildys 
kiekvienais metais. Jau rengiamas antras 
šio leidinio tomas, kuris pasirodys kitąmet.

Manoma, kad “Vilniaus istorijos met
raštis” bus orientuotas ne tik į miesto pla
čiąja prasme, bet ir Vilniaus regiono 
tyrimus. Didesnis dėmesys bus skiriamas 
iki šiol mažai tirtiems klausimams - 
socialinei, regioninei istorijai, universite
tui, vyskupijai ir kitiems. Vilniaus miesto 
ir apskrities savivaldybės, jų istorija ir 
nūdiena irgi bus leidinio dėmesio centre. 
Numatoma siekti ne tik aukštos moksli
nės, bet ir poligrafinės leidinio kokybės.

Metraštį leidžia Vilniaus pedagoginis 
universitetas, Lietuvos istorijos institutas, 
Pilių tyrimo centras ir Vilniaus miesto 
rotušė. LGITIC 

puliaru per internetą vilioti žmonių turtą. 
„Mes dar rimtų bėdi| neturėjome, tačiau 
mūsų kolegos iš Estijos jau žino, kokios 
liūdnos šių nusikaltimų pasekmės“, - tei
gė M. Marcinkevičius. Anot jo, dauguma 
finansinių nusikaltimų elektroninėje erd
vėje - tarptautinio pobūdžio.

Tačiau pernai Lietuvoje nustatyti keli 
atvejai, kai prie atsiskaitymo kortelėmis 
įrenginių ar bankomatų buvo primontuo
ta informaciją skenuojanti įranga. PIN ko
dą fiksavo speciali kamera. Pinigai „nu
imami“ įvairiai. Lietuvoje buvo atvejis, kai 
naktį kortelė buvo nuskaityta, o kitą die
ną jau visi pinigai buvo nuimti. Tačiau 
kartais yra laukiama - gal kol pinigų pri
sikaups sąskaitoje ar pasitaikys palanki 
proga. Sąskaitos ištuštinimo laikas pri
klauso ir nuo to, kokio lygio nusikaltėliai 
nuskaitė informaciją. Dažnai pastarieji 
gautų duomenų patys nenaudoja, o 
parduoda juos kitai grandžiai.

Policija pataria, kad kilus bent men
kiausiam įtarimui, kad kažkas ne taip, 
toliau nesinaudoti bankomatu ir kuo 
skubiau paskambinti į banką. LGITIC

Marijampolėje. Marijampolė kaip tik yra 
Sūduvos regiono centras”, - aiškino Ma
rijampolės meras Rolandas Jonikaitis.

Šiuo metu tokiai minčiai priešinasi 
Kultūros ministerijos skyriaus vedėja Ire
na Seliukaitė, nes pasak jos, aplinka turi 
būti taip išplėtota, kad būtų įmanoma 
apgyvendinti ir pamaitinti net apie 32,000 
dainininkų bei šokėjų. “Dainų šventei ruo
šiamasi ketverius metus. Regionuose gali 
vykti apskrities, dviejų apskričių ar regio
no Dainų šventės, tačiau ne respublikinės”, 
- teigė ji. Anot jos, kol kas didieji, naciona
liniai renginiai turi galimybę vykti, nors ir 
ne visai patogiai, sostinėje, tačiau ateityje 
Dainų šventės galėtų persikelti ir į regionus.
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Į Bendruomenės baruose Į
Mintys iš Adelaidės

Ar užtenka lietuviško ženkliuko švarko atlape?
Viktoras
Baltutis

Mes dažnai sa
vo lietuviškumą 
išreiškiame pavir
šutiniais ženklais: 
tautiniais rūbais, 
juostomis, ženk
liukais atlape irki.
Bet kai iškyla rimtas lietuvybės ir lietu
viškos sąmonės išlaikymo pavojus, kai 
gresia lietuviškos veiklos tęstinumo nu
trūkimas, kai ncbcsurandame asmenų, 
kurie sutiktų sudaryti visų apylinkėje gy
venančių lietuvių valdybą, vien tik lictu- 
viškižcnkliukai nepadeda.

Adelaidės lietuvių bendruomenės 
apylinkės metiniame susirinkime pajė
giame sušaukti keliolika paliegusių pen
sininkų ir stengiamės iš jų tarpo surasti 
valdybai kandidatus. Rezultatai žinomi. 
Melbourno apylinkės lietuviai valdybos 
kandidatų ieškojo keletą mėnesių. Gali pa
našiai atsitikti ir adelaidiškiams. Ne vienas 
klausia, kur dingo mūsų jaunesnioji karta, 
kuri privalėtų perimti iš mūsų lietuviško 
vežimėlio vadeles. Kas su jais atsitiko? Jie 
yra ir nėra mūsų tarpe. Kartais, kai 
suruoštame parengimą su vaišėmis ir 
stikleliu vyno veltui, tokin parengiman 
apsilanko visokiausio amžiaus lietuviai ir

Sydnėjaus Lietuvių Klube
Sydnėjaus Lietuvių Klubo “Dainava" 

Valdybą sudaro įvairių profesijų ir po
mėgių žmonės. Norėtume supažindinti 
“Mūsų Pastogės” skaitytojus su šiais žmo
nėmis. Pateiksime vienodus klausimus 
kiekvienam iš jų.
Klubo “Dainava” Valdybos direktorius

Darius Gakas
Kur jūsų gimtinė?
Sydnėjus.
Šeimyninė padėtis?
Turiu tris vaikus. Visi šoka tautinius 

šokius, yra skautai, žaidžia Sydnėjaus lie
tuvių sporto klubo “Kovas” komandose.

Ar aktvviai dalyvaujate Sydnėjaus lie
tuvių bendruomenėje?

Esu ilgametis Lietuvių Bendruomenės 
narys. Dainuoju Sydnėjaus lietuvių chore 
“Daina”. Esu solistas ir kompozitorius. 
Pats šokau tautinius šokius ir kitus mo
kiau. Didžiuojuosiu dalyvavęs Sydnėjaus 
Operos rūmų atidaryme.

Skautų judėjime dalyvauju nuo 1965 
metų. Esu vytis.

Dalyvavau daugelyje tautinių ir spor
tinių švenčių. Žaidžiau sporto klubų 
“Kovas” ir “Neris” komandose. Iki šiol 
remiu “Kovą”.

Ar buvote Lietuvoje?
Mano pirma kelionė į Lietuvą įvyks 

šių metų liepos mėnesį.
Koks yra jūsų mėgstamiausias lietu

viškas patiekalas?

Gerbiamieji,
Su Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena!
Šiais, 2008-aisias, skaitymo metais, sveikiname visus Lietuvoje ir užsienyje 

skleidžiančius lietuvišką žinią.
Jūsų kasdieninis darbas telkiant užsienio lietuvių bendruomenes, skiepijant 

meile protėvių kalbai, informuojant apie užsienyje gyvenančių tautiečių gyvenimą, 
siekiant išlaikyti mūsų lietuviškąją savastį nusipelno pačių gražiausių padėkos 
žodžių.

Šia iškilminga proga linkime tvirtėti, augti, plėtoti Jūsų prasmingą veiklą.
Bertas Vcnckaitis

Patarėjas informacijai ir viešiesiems ryšiams 
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie 1 ,RV

“prijaučiantieji". Kaip juos sukviesti j 
mūsų apylinkės bendruomenės visuotiną 
susirinkimą? Jie mūsų spaudos neskaito ir 
radijo laidų nesiklauso. Juos įmanoma 
pasiekti tiesiogiai - žodžiu. Kur juos sutik
ti, kur jie buriasi?

Kai kas priekaištauja, kad mes ne
mokėjome savo jaunimo išlaikyti savo tar
pe - lietuviškoje aplinkoje ir lietuviško 
gyvenimo erdvėje. Ar tokie priekaištai yra 
teisingi? Pažvelkime į mūsų buvusių ben
druomenės veikėjų prieauglį, kuriam 
rinkome lėšas ir siuntėme j Pasaulio Jau
nimo Kongresus, kad jie tenai pasisemtų 
lietuviškos dvasios, kad suprastų esą 
lietuviai, kad laikui atėjus perimtų iš vy
resniųjų bendruomenės vadovybe.

Šiandien jie yra mūsų tarpe, bet jų 
rūpesčiai kitokie. Jiems ne motais lietu
viška veikla, jų pačių žodžiais:"., jūs per 
daug verkšlenate apie praeitį, per daug 
stengiatės įbrukti lietuviškumą, kuris iš
virsta į nacionalizmą ar net šovinizmą”. 
Tokios pažiūros mūsų jaunimui nepri
imtinos.

O kokios priimtinos? - paklaus ne 
vienas. Nereikia būti išminčiumi, kad pa
stebėtum ir suprastum bėgančio laiko 
reikalavimus. Prie jų tenka norom ar ne
norom taikytis, esame tiesioginėje jų įta
koje; juose gyvename ir negalime užsida
ryti lietuviškame gete. Stiprus posūkis į

Klubo V-bos direktorius Darius (lakas.

Cepelinai.
Kokia jūsų mėgiamiausia lietuviška 

šventė?
Kalėdos. Tik gaila, kad visus melus rei

kia jų laukti.
Kada tapote Klubo direktorium?
Šių metų kovo mėnesį.
Koks jūsų charakterio bruožas/su- 

gebėjimas/talentas ar aistra padeda jums 
Klubo Valdybos darbe?

Darbas ir patirtis prekybos ir marke
tingo srityje.

Kaip jūs matote Klubo ateitį?
Noriu, kad mūsų Klube klestėtų lietu

vybė.
“Dainavos” Valdyba 

globalizaciją irgi silpnina tautinį identi
tetą ir jo reikšmę, lenką priimti bėgančio 
laiko atnešamas naujas mintis, naujus 
principus, naują lietuviškumo supratimą 
ir pritaikyti šiandieniniam gyvenimui. 
Tenka priimti ir mūsų jaunimą tokį, koks 
jis išaugo svetimoje aplinkoje, koks jis 
subrendo ir kokia galvosena ir pažiūra 
susiformavo jo sąmonėje.

Svarbu, kad jis dar turi kibirkštėlę 
lietuviškos sąmonės, save laiko lietuviais. 
Jų pasireiškimus lietuviškoje veikloje ten
ka priimti ir vertinti ne mąstu, atsivežu 
prieš gerą pusšimtį metų, bet šiandieninio 
gyvenimo pagrįstais principais, kurie 
gerokai pasistūmėjo priekin, vejami da
bartinio gyvenimo tempų.

JAV vyresniųjų ateivių proanūkai 
nebekalba lietuviškai, bet jie stengiasi 
dalyvauti lietuviškame gyvenime. Jie su
kuria savas organizacijas (Lietuvos Vyčiai), 
kuriose jie stengiasi puoselėti paveldėtą 
lietuviškumą, nežiūrint koks jis bebūtų; 
priimtinas visame pasulyje gyvenantiems 
lietuviams ar ne.

Taip pat reikia suprasti, kad taip va
dinamoji “trečioji banga" atvykėlių paliko

Andrius Belkus jaunių golfo varžybų, laimėtojas

Sydnėjiškis Andrius Belkus šių metų balandžio mėnesį laimėjo NSW Match Play Champ
ionships (15 year old). Varžybos vyko Camden Valley. Balandžio mėnesį Andrius taip pat 
laimėjo Bathurst Junior Masters Division One Title (18 years and under). Nuotraukoje - 
Andrius Belkus (kairėje) priima apdovanojimą.

Motinos Diena Brisbanėje
Gegužės 4-oji išaušo nuostabiai graži, 

šilta diena. Rodos ir Dangus laimino mūsų 
mamytes. Į gėlėmis išpuoštus Lietuvių 
Namus gausiai rinkosi jauni ir vyresni - 
pasveikinti motinas ir praleisti keletą 
linksmų valandų savųjų tarpe. Kiekvienai 
motinai buvo prisegta gėlytė su tautiniu 
kaspinu. Brisbanės lietuvių sporto klubo 
jaunimas darbavosi virtvėje.

“Baltijos” sporto klubo vardu Rai
mondas Mališauskas pasveikino motinas 
ir močiutes, palinkėjo joms gražių ir 
laimingų dienų. Prie garbės stalo buvo 
pakviestos Filomena Luckienė, Gaila 
Bagdon ir Regina Platkauskienė. Ant sta
lo uždegtos žvakutės priminė mūsų mi
rusias ir toli Lietuvoje likusias motinas.

Meninę programos dalį pravedė Genė 
Navickienė. Ji savo kalboje gražiai api
būdino šios dienos svarbą. Motinos Die
na - tai švelniausia, mieliausia šventė 
pagerbti motiną - gyvybės davėją. Ji kaip 
saulė amžina. Visi jai liekame mylimi 
vaikeliai, jos veido bruožai kalba apie jos 
meilę ir rūpesčius savo vaikams. Laimin
ga tauta, kurios motinos yra geros, my
linčios ir tvirtos gyvenimo audrose.

Toliau sekė eilėraščių pynė. Eilėraščiai 
buvo vienas už kitą gražesni, įdomūs ir 
liūdni. Eilėraščius skaitė ELuckienė. 

savo kraštą visai kitokiomis sąlygomis, 
kitokiais tikslais - laisvu pasirinkimu, 
ieškodami geresnio ir turtingesnio gyve
nimo. Todėl dėti daug vilčių į juos nėra 
realu. Jie gyvena kitais rūpesčiais ir lie
tuviškos sąmonės išlaikymas tampa an
traeiliu dalyku.

Manyčiau, kad reikėtų rimtai pagalvoti 
apie “koalicinę"Apylinkės Valdybos su
dėtį, kurioje rastų vietos visų kartų atsto
vai. Tokių komitetų - vaidybų sėkmingu
mą jau parodė sudaryti I .ietuvių Dienų 
ruošos komitetai. Taip išlaikytume lygs
varą tarp vakarykščių minčių - įsitikinimų 
ir šiandieninių, kurie neretai būna gana 
skirtingi ir nesuprantami vyresniesiems, 
todėl ir nepriimtini. Kieno tai pareiga, kas 
privalo su jais susisiekti, su jais kalbėtis, 
juos kviesti į susirinkimą? Ir vėl nauja 
problema.

Atvykę į mūsų Apylinkės visuotinį 
susirinkimą, parodysime solidarumą 
lietuviškai veiklai ir rūpestį dėt jos tęs
tinumo ir ateities! lai bus bent vienas 
pozityvus žingsnis lietuviškos veiklos 
tęstinume.

(“Šventadienio Balsas”)

(Norėčiau, mama, dar su tavim pabūti), 
V.Adomavičius - apie tremtinio motinų 
(Nebenutenksiu šakos alyvos prie tavo 
veido, mamyte). LAičienė skaitė eiles, 
parašytas mūsų buvusio kun. P.Bačinsko, 
apie jo vaikystės mamą. L.Milytė perskai
tė B.Brazdžionio “Motinai”. Raimondas 
pralinksmino visus su savo humoristiniais 
anekdotais apie šiuolaikines mamas.

Programai pasibaigus Raimondas 
padėkojo šventės dalyviams ir pakvietė 
pasivaišinti jaunimo keptu kugeliu, kava 
ir pyragaičiais. Sportininkai virė, kepė ir 
indus plovė. Ačiū jiems už gražiai suruoš
tą šventę.

ALB Brisbanės Apylinkės Valdybos 
pirmininkas Algis Milvydas perskaitė 
keletą pranešimų, kurie liečia Lietuvių 
Namus. Iš Brisbane City Council buvo gau
ta nemaža pinigų suma, skirta Namų nu- 
dažymui. Darbas jau atlikstas ir iš lauko 
Namai atrodo tvarkingai. Dabar belieka 
sutvarkyti vidų ir patiems išdažyti sienas, 
todėl pirmininkas pakvietė visus į talką.

Vėliau buvo pravesta loterija, kurios 
pelnas paskirtas sportininkams. Dar ilgo
kai pasisvečiuota ir padainuota linksma
me tautiečiu būryje.

Regina Platkauskienė
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Lietuva iš arti
Lietuviai jaučia kainų augimą ir infliaciją

piui“, - sakė didžiausio mažmeninėsVasario pabaigoje atlikta „Eurobaro- 
mctro“ apklausa parodė, kad lietuviams 
svarbiausia problema yra kylančios kai
nos ir infliacija. Taip mano 62% tyrime 
dalyvavusių lietuvių. Prieš pusmetį di
džiausia problema tai atrodė vos 38% to 
paties tyrimo respondentų.

Sausio pabaigoje DELFI užsakymu 
atliktas bendrovės „Spintcr tyrimai“ ty
rimas parodė, kad padidėjus maisto, kitų 
būtinų prekių ir paslaugų kainoms, ket
virtadalis lietuvių bando išlaikyti pajamų 
ir išlaidų balansų atsisakydami ne pirmo 
būtinumo prekių ir paslaugų, o penktada
lis sako ribojantys išlaidas laisvalaikiui.

Statistikos departamento duomeni
mis, per keturis šių mėnesius 2007 m. 
gruodį lyginant su šių metų kovu maistas 
ir nealkoholiniai gėrimai pabrango 5.1%. 
Imant ilgesnį laikotarpį, metinė infliacija 
Lietuvoje kovą Lietuvoje perlipo 11 %.

Statistika rodo, kad vidutinis lietuvis 
maistui per mėnesi išleidžia beveik 26% 
savo pajamų, taigi skaičiuojant, kad vi
dutiniškai jis uždirba kiek daugiau nei 
1,500 Lt, jo išlaidos maistui sudaro 375 Lt 
per mėnesį. Statistiškai, šio lietuvio perka
moji galia per metus sumažėjo 18.1 % ar
ba, kitaip tariant, tokia buvo jo asmeninė 
infliacija.

Maistui ieško papiginimų
Estų prekybininkai skelbia, kad jų pir

kėjai pradėjo pirkti daugiau produktų, iš 
kurių galima pasigaminti maisto namuo
se. Tito tarpu Lietuvos prekybininkai to 
pasakyti negali, tačiau pripažįsta, kad 
kasdieniame lietuvio krepšelyje prekių 
lieka mažiau ir vis įdomesnis tampa per 
akcijas su nuolaidomis parduodamas 
maistas.

„Apskritai, pastebime tendenciją, kad 
žmonės perka kokybišką maistą, bet 
mažesniais kiekiais, atidžiau renkasi. Jei
gu anksčiau pirkdavo daugiau ir ne taip 
kruopščiai apgalvodavo savo pirkinius, 
kartais galbūt net tekdavo išmesti dalį 
maisto, tai dabar žmonės renkasi atidžiau 
ir perka šiek tiek trumpesniam laikotar-

Gelgaudiškio dvaro ateitis
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 

kultūros ir paveldo fondas balandžio 18 
dieną visus Lietuvos kultūros paveldo 
mėgėjus sukvietė į Gelgaudiškį (prie Ne
muno, Šakių rajone) aptarti čia garsaus 
dvaro ir parko istoriją, dabartinę šio Lie
tuvos paveldo objekto būklę ir kol kas 
miglotą ateitį.

Gelgaudiškio dvaro sodyba yra didžiau
sias pastatų ir unikalaus parko ansamblis, 
išsidriekęs didingame Nemuno slėnyje 
net 118.5 ha plote. Pasak parkotyrininko 
K. Labanausko, Gelgaudiškio dvaro par
kas pagal kompleksinę vertę yra vienuo
liktas Lietuvoje ir vertingiausias Suvalki
jos regiono parkas. Jis gamtovaizdiškai 
rekonstruotas XIX amžiuje iš senovinio 
geometriško plano su jungtimi) sengirę ir 
legendinio Velniakalnio panoramą.

Ansamblio pradmenis sudarė dar XV 
a. įkurtas Skirsnemunės dvaro palivarkas, 
vėliau išaugęs didele valda iš pajamų, gau
tų kertant aplinkines girias. Nors jos savi
ninkai ir ribos ne kartą keitėsi, bet 1797 m. 
Prūsijos barono Teodoro Koidelio (Keu- 
del) iš Čartoriskių nupirktoji Gelgaudiš
kio valda ir XIX a. tebebuvo didžiausioji 
valda, sudariusi 22,000 margų žemės. 
Baronas Gustavas Koidelis atliko kapita
linę dvaro ūkio rekonstrukciją, įsteigė 14 
palivarkų - Gelgaudiškyje pradėti auginti 
veisliniai žirgai, įsteigta šveicariškų sū
rių gamykla ir kitos ūkio naujovės. 
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prekybos tinklo „Maxima“ atstovė spaudai.
Jos teigimu, ypač populiarėja kas sa

vaitę skelbiamos išpardavimo akcijos, 
tačiau pastaraisiais metais pastebėta ten
dencija, kad lietuviai nuo pigiausių pro
duktų keliauja prie kokybiškesnių, išlieka. 
„Mūši, pardavimo departamentas paste
bėjo, kad pirkėjo krepšelis šiek tiek keičia
si. Pavyzdžiui, jeigu brangsta duona, žmo
nės daugiau perka makaronų, o sviestą 
keičia lepiu riebalų mišiniu, grietinę - jos 
pakaitalu“, - aiškina ji. Taip pat esą žmo
nės vis daugiau pinigų išleidžia maistui, 
bet atideda nesvarbius pirkinius, pavyz
džiui, elektronikos prekes.

„Augant pajamoms žmonės ir toliau 
perka kokybiškesnes prekes, bet pastebi
me, kad dalis vėl grįžta prie pačių pigiau
sių“, - sakė „Norios mažmenos“ atstovas. 
Jis pripažino, kad prekybos centre paste
bima „šiokia tokia tendencija“, jog žmo
nės, gaunantys nedideles pajamas, pradėjo 
pirkti daugiau tam tikros rūšies pigesnių 
produktų, pavyzdžiui, makaronų.

Į turgų traukia vis gausiau
Vieno Vilniaus turgaus prekeivė, par

davinėjanti mėsos gaminius, sakė savait
galiais sulaukianti gerokai daugiau pir
kėjų nei ankstesniais mėnesiais ir sa
vaitgaliais per dieną sukaupianti kelių 
tūkstančių litų apyvartą. Jai pritaria ir 
kolegė iš kito turgaus, tvirtindama, kad 
dauguma pirkėjų yra tų, kurie skaičiuoja 
kiekvienų litą ir yra vyresnio amžiaus.

Vilniaus Halės turgavietę adminis
truojančios bendrovės „Tugva“ direkto
rius pastebi klientų pagausėjimą. „Pen
sinio amžiaus žmonės ieško, kas pigiau, 
nusidera. Vis tiek turguje galima rasti 
pigesnių produktų nei prekybos centruo
se. Kiti ieško kažko kito nei didžiosiose 
parduotuvėse, pavyzdžiui, jausdami nos
talgiją kaimui perka lašinių, pakankamai 
brangių produktų, kurie yra aukščiausios 
kokybės, pavyzdžiui, jautienos išpjovą“,- 
sako jis.

(Pagal DELFI, sutrumpinta)

Sukaupus lėšų, buvo pastatyti neoklasi
cistinės architektūros dvaro rūmai, re
konstruotas 300 margų parkas, įrengta 
šeimos koplyčia ir kapinės.

Baronams Koideliams išvykus, XX a. 
pradžioje Gelgaudiškio dvarą įsigijusio 
dvarininko M. Komaro iniciatyva parkas 
buvo pertvarkytas, išplėtotas, praturtin
tas retais medžiais ir kitais augalais. Nors 
parkas sovietmečiu buvo ilgus metus 
apleistas, jis išlaikė didelių, kai kurių net 
unikalių vertybių. Iš daugiau kaip 2000 
medžių čia auga per 400 brandžių ąžuo
lų, į dvaro rūmus veda keturių eilių si
dabrinių klevų alėja, yra ypač savita liz
dais išugdytų ąžuolų alėja. Greta didingo 
šimtamečio savaiminių rūšių medyno 
pažymimos tokios retenybės kaip ameri
kinė liepa ir rausvažiedis kaštonas, stam
būs maumedžiai, bukai, trešnės, juodoji ir 
Veimuto pušys.

Panemunių regioninio parko inicia
tyva pagal bendradarbiavimo su Danijos 
kompanija “Hedeselskabet” 1999 m. 
projektų buvo įrengtas parko pažintinis 
takas turistams su tilteliais, laiptais, ma
žosios architektūros formomis, lauko 
baldais, dekoru, aptvarkyti medynai. Ta
čiau sudėtingiems dvaro kompleksinio res
tauravimo darbams Panemunių regioninis 
parkas neturi’pakankamai lėšų ir įga
liojimų. Daug iniciatyvos rodo susitelkusi 
Gelgaudiškio bendruomenė, tikėdamasi 
Lietuvos mastu unikaliamparkui didesnės

Žemaičiai - j festivalį Telšiuose
Žemaičiai iš visos Žemaitijos, kitų 

Lietuvos regionų ir užsienio šalių per 
Antanines sugužės į Žemaitijos sostine 
Telšius. Birželio 13-15 dienomis čia ren
giamas pirmasis Žemaičių festivalis pa
brėš žemaičių vienybę ir stiprybę, išmonę 
ir sugebėjimą linksmintis.

Į šventę Telšiuose pakviesti ir užsienio 
atstovai iš Austrijos, Vokietijos, Lenkijos, 
Latvijos, Švedijos miestų - Telšių miesto 
partnerių. Telšiuose taip pat laukiami dvi
dešimties Žemaitijos savivaldybių vadovai.

“Kaip Žemaitijos sostinė, šįmet pir
mieji turime garbę surengti Žemaičių 
festivalį. Pernaisusirinkę visos Žemaitijos 
savivaldybių atstovai pasirašė susitarimą 
dėl šio festivalio tęstinumo. 20 metų Že
maičių festivalis keliaus po visą regionų - 
kasmet jis bus rengiamas vis kitoje Že
maitijos savivaldybėje. Siekiame, kad 
Žemaitija ir sostinė Telšiai taptų žinomu, 
patraukliu regiono centru, kuriame for
muojama etninė žemaičių tapatybė”, - 
teigia Telšių rajono savivaldybės meras 
Almantas Petkus.

Telšių miesto garbės pilietis, Žemaičių 
festivalio prezidentas istorijos profeso
rius Alfredas Bumblauskas sako, kad 
žemaičių kultūrinis sąjūdis, nesiejant jo 
su politikavimu, yra rimtas dalykas, pade
dantis žemaičiams pasijusti demokratinės 
visuomenės nariais. “Manau, kad žemaičių 
kultūrinis sąjūdis gali būti pozityvus, 
konstruktyvus, be nukrypimų į kraštuti
numus, nors gal kiek ir sujudinantis vadi
namąjį “lituanocentrizmą”, kai bandoma 
žūtbūt sulietuvinti istorinius Žemaitijos 
vietovardžius”, - šypteli profesorius.

Pirmojo Žemaičių festivalio proga 
pačiame Telšių miesto centre bus ati
dengiamas iš Telšių kilusio vilniečio 
skulptoriaus Romo Kvinto sukurtas 
paminklas “Žemaičių legendos” - daugiau 
kaip dviejų metrų aukščio skulptūra, 
vaizduojanti Žemaitijos simbolį - mešką, 
išmaitinusią žemaičių vaikus.

Žemaičių festivalis iškilmingai prasi
dės ant Šatrijos kalno - čia vyks liaudiš
kos muzikos koncertas “Blindos polka”.

Gelgaudiškio dvaro rūmų pietinis fasadas, 1979 m. po gaisro.
1504 iir 1506 m. Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras Gelgaudiškį su giria nuo Ne
muno iki Siesartics padovanojo didikui Jonui Sapiegai. Šiam mirus, dvaras perėjo jo naš
lei Elžbietai Sapiegienei. Tokia situacija pasinaudojo Skirsnemunės ponas Stanislovas 
Skopas ir jėga užgrobė Gelgaudiškį. Tik įsikišus karaliui Žygimantui Senajam, dvaras bu
vo sugrąžintas našlei, o po jos mirties tapo jos posūnių dalybos objektu. 1566 m. dvaras 
atiteko Povilui Sapiegai, po jo - Andriui Sapiegai. 1595 m. dvaras buvo parduotas Gardino 
žemės teisėjui Grigaliui Masalskiui. Po to perparduotas Kasperui Ozicmblovskiui. Po jo 
valdė Motiejus ir Andrius Oziemblovskiai. Iki Žečposppolitos padalinimo Gelgaudiškį 
dar valdė kunigaikščiai Čartoryskiai. XVIII a. pabaigoje dvaras atiteko Prūsijai ir dvaro 
ponu tapo baronas Teodoras Koidelis.

valstybės institucijų bei tikėtinų Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų paramos. 
Gelgaudiškio dvaro sodybos ansamblis 
įtrauktas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių 

kurį sutiko vesti aktoriai Vaiva Maine
lytė ir legendinį Tadą Blindą kino ekrane 
įamžinęs Vytautas Tomkus. Vėliau Šatri
jos kalno papėdėje vyks žirgų varžybos ir 
teatralizuotas istorinis karybos mūšis 
“Už Žemaitiją”. O pirmąją festivalio die
ną užbaigs “žemaičių žemaičio” Žilvino 
Žvagulio ir Irenos Starošaitės koncertas.

Birželio 14-ąją - Gedulo ir vilties die
ną - festivalis minės iškilmingomis šv. 
Mišiomis už gyvus ir mirusius žemaičius 
Telšių katedroje. Vėliau Žemaitės dramos 
teatre susitiks Žemaitijos savivaldybių 
merai, bus pagerbiami nusipelnę žemai
čiai - jiems bus įteiktos pirmosios pen
kios Žemaičių šlovės žvaigždės.

Nuo seno dideliais turgumis garsėję 
Telšiai stengsis atgaivinti šią tradiciją ir 
miesto Turgaus aikštėje surengs “Didįjį 
žemaičių jomarką”. “Tokių mugių neiš
lepinti Lietuvos amatininkai rodys savo 
sugebėjimus įvairių amatų versle, meninius 
įgūdžius. Sieksime gero skonio - ne tik 
skoningų dirbinių, bet ir gardžių valgių”, - 
žada mugės rengėjas Vytenis Urba, prista
tęs naujai atrastą žemaičių patiekalą, 
vadinamą “švomba”, iš tarkuotų bulvių ir 
varškės. Savo vietinius patiekalus turės 
progos pristatyti įvairių Telšių rajono se
niūnijų atstovai, susirungsiantys dėl “gas- 
padinių gaspadinės” titulo.

Turiningą antrąją festivalio dieną už
baigs penkiolikos oro balionų fiesta virš 
Telšių miesto ir Vlado Klimo kuriamos 
ugnies, šviesos ir muzikos misterijos virš 
Masčio ežero premjera.

Birželio 15 dieną Žemaičių festivalis 
sutaps su didžiaisiais Šv. Antano atlaidais 
ir tarptautinio vaikų folkloro festivalio 
“Aš pasiejau veina popa” uždarymu ant 
Zakso kalno. Vakare nuo šio kalno bus 
tiesiogiai transliuojama populiari televi
zijos laida “Gero ūpo”, o festivalį užbaigs 
Lietuvos geriausių aeroklubų lakūnų pasi
rodymas “Skrydis virš Masčio ežero”.

Planuojama, kad Žemaičių festivalis kas 
4-5 metus išaugs į dar didesnę Pasaulio 
žemaičių šventę.

(Pagal Lietuvos spaudą)

registrą su rūmais ir 9 ūkio statiniais, de
formuotos tvenkinių sistemos fragmentais. 
Gelgaudiškio dvaro ansamblis taip pat 
įtrauktas į Dvarų programą.
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Skautu* & a c) augę j e
Slapiausia Sydnėjaus skautų stovykla

Sydnėjaus “Aušros” tunto skautų 
stovykla prasidėjo penktadienio vakare, 
balandžio 18 dieną, Kariong stovykla
vietėje. Nors jau buvo vėlu ir tamsu, paty
rę skautai(-ės) kandidatai pastatė palapi
ne rytą atvykstančioms jaunesnėms skau
tėms. .Jie dar suspėjo uždengti didžiulę 
malkų krūvą priešlictuipavirstant liūtimi.

Šeštadienio rytą, anksčiau atvykę 
skautai(-ės) tobulino savo morzės abėcė
lę, siųsdami vienas kitam pranešimus per 
didelius atstumus naudodami savo kak
laraiščius.

Po pietų padaugėjus stovyklautojų, po 
grąsinančiu audra dangumi prisiminėme 
pastogės svarbą. O kodėl čia statėme 
džiunglėms pritaikytą pastogę? Todėl, kad 
stovyklos vardas “Nyeri”. Tai yra kaimas 
Kenijoje, kur skautų įsteigėjas J .ordas Ba
don Powell savo noru grįžo praleisti senatvę 
ir kur jis buvo palaidotas.

Pastogės statybą pertraukė artėjantis

Iš medžio šakų rišami “Gedimino stulpai”.

Iš Redakcijos pašto
Gerb. Redakcija,

Ši žinutė pradžiugins gal ne vieną 
“Mūsų Pastogės” skaitytoją. Nuotraukoje 
dešinėje - Lietuvos Prezidentas Valdas 
Adamkus ir puikusis pianistas Edvinas 
Minkštimas.

Edvinas laiške rašo (2008 m. balandžio 
17 d.), cituoju ištrauką: ’’Siunčiu Jums 
keletą nuotraukų iš renginio Preziden
tūroje, kurio metu man teko garbė kalbė
ti visų jaunų lietuvių muzikų vardu, o taip 
pat buvo įteikta Prezidento premija”.

Čia prisiminsime, kad 2007 m. rugsėjo 
16 - 23 dienomis buvo surengtas tarp
tautinis M.K. Čiurlionio pianistų ir var
gonininkų konkursas Lietuvoje. “Iš pa
reiškusių norą dalyvauti pianistų atvyko 
16, j antrą turą pateko 12, i finalą - 6 
dalyviai.

Iš pat pradžių išryškėjo trys stipriau
sieji, jie pasidalijo ir prizines vietas - 
Edvinas Minkštimas (I jetuva, I premija), 
Tatjana Titova (Rusija, II premija) ir 
Gintaras Janusevičius (Lietuva, III

Unregistered Migration Agents
To check if a migration agent is 

registered, visil www.mara.com.au.
If you have information about an 

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

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

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

lietus. Skautai bėgte bėgo statyti palapi
nes. Ne veltui yra sakoma: “ Kai du stos, 
visados daugiau padarys”. Čia stojo dau
giau nei du padėti - turbūt sumušėm pa
lapinių statymo rekordus. Tuo tarpu su
važiavusios jaunesnės skautės kraustėsi į 
anksčiau pastatytą palapinę ir tuoj kibo į 
užsiėmimus: mokytis kelionės ženklų ir 
rikiuotės su komandomis bei kurti savo 
skilties gaireles pagal “Nyeri” džiunglių 
temą. Taip stovykloje atsirado “Beždžio
nės” ir “Dramblytės”.

Per vėliavų nuleidimą mūsų naujau
siam vyčiui- adjutantui Andriui Jurkšai- 
čiui raportavo “Skruzdėlės”, “Hienos”, 
“Babūnai”, “Flamingai” ir “Papūgos”. Nors 
lijo, bet lietus stovyklinės nuotaikos nesu
žlugdė. Visų mėgiamas laužas vyko salėje 
- prieš sausą, šiltą židinį.

Sekmadienio rytas išaušo nei kiek ne 
sausesnis. Per naktį broliai vyčiai iškasė 
gilų griovį, kad išgelbėtų “Hienų” palapi-

ne nuo staigiai atsiradu
sio upelio, tekančio sker
sai stovyklavietės.

Vėliavų pakėlimas vy
ko salės verandoje. Tik ad
jutantas priėmė raportus 
stovėdamas lietuje. Prasi
dėjo dienos programa: tiks
lus kompaso naudojimas; 
brolio Andriaus medžiok
lė, naudojantis kompasais 
bei paslaptingais, sunkiai 
išrišamais klausimais; dai
navimas, kuriame ne tik 
mokėmės dainų, bet ir nau
jų lietuviškų žodžių; vyr. 
sk. kandidačių - Lydijos 
Karp ir Alanos Obeliūnaitės 
- Lordo Baden Powell

premija). Specialus apdovanojimas už 
geriausią Čiurlionio kūrinių atlikimą 
paskirtas E. Minkštimui.

Šiuo metu Juillard muzikos ir dra
mos mokykloje (New York) daktaro di
sertaciją rašantis Edvinas Minkštimas jau 
pirmame rate atsiskleidė kaip savičiau- 
sias atlikėjas” (“Literatūra ir menas”, 2007 
m. spalio 5 d. Daiva Tamošaitytė).

Karilė Janavičiūtė - Janavičius

Naujos prityrusios skautės / skautai.

gyvenimo pristatymas ir skautų 
įstatų priminimas; sportas. Jau
nesnės skautės gamino kaukes, 
margino ir dabino margučius, 
taip pat šiek tiek pasimokė 
Lietuvos geografijos.

Po šlapios, bet darbingos die
nos gardžiavomės brolio Kajaus 
Kazoko ir jo žmonos Michelle iš
virta šilta, gardžia sriuba ir kiau
lienos kepsniais.

Pasistiprinus buvo lengva ne 
tik energingai lauže dalyvauti, bet 
ir po laužo vykusioje programoje 
“So you think you can....”. Čia 
pasirodė “Juggling Julian”, “As
mens orkestras” (Andrius be instrumen
tų suvaidino viso ansamblio muzikan
tus), “Dance off” (sesės Emilija ir Ieva 
rungtyniavo šokių žingsniais prieš Nata- 
lią, Neriją ir Giorgią) ir “Shuffling” (kuk
lusis brolis Elvis parodė nepaprasto 
žingsnio šokį).

Pirmadienį ir antradienį vyko oficiali 
St. John’s Pirmosios pagalbos programa, 
kurią sėkmingai išlaikė visi seplyniolika 
dalyvių.

Šios stovyklos metu supratome, kad ne 
tik blogai kai yra per mažai vandens, bet 
negerai, kai jo yra per daug. Skautiški 
mokslai buvo praktiškai išbandyti, kai 
vanduo tapo užterštas ir jį reikėjo virti 
prieš naudo jant. Dar geriau - rinkome lie
tų gėrimui ir virimui.

Kai pagrindinis takas iš pastovyklių 
pavirto į upelį, kurio vandens gylis siekė 
iki kelių, buvo nutarta perkelti visus sto
vyklautojus į sausą salę.

Jaunesnės skautės išvyko antradienį. 
Vėliavų nuleidime naujausiai stovyklau
tojai - penkerių metų Saulei Stašionytei - 
buvo įteiktas aguonytės kaklaraištis. Taip 
pat patyrusios skautės kandidatės-Ncrija 
Rupšytė, Natalia Lee ir Lara Kains bei 
kandidatas Julian Wilson davė patyrusių 

Įsijautę prie “laužo” išgirstame naujus vyrukų balsus.
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skautų(-čių) įžodį.
Nepaisant oro (ar dulksna, ar lietus, ar 

liūtis) programos vyko toliau. Su sese 
Belinda ir broliu Jeronimu keitėme prog
ramą pagal orą - Kimo žaidimai; kompa
so iškyla; užkurti lauželį ir išvirti kiaušinį; 
išmatuoti dabar nepravažiuojamą patvi
nusią upę; pastatyti plaustą, kuriame golfo 
kamuoliukas turi nepaskęsti.

O ketvirtadienį atsigavome su jogos 
pamoka, kurioje kai kurie mūsiškiai 
atsipalaidavo tiek, kad net užmigo.

Brolis Kajus kas vakarą mus stiprino 
tai savo garsiuoju “guliašu”. tai koldūnais. 
Ir paskutiniame lauže nepritrūko entu
ziazmo - atvirkščiai, kilo nauji šūkiai, pa
sirodymai ir išgirdome stiprius jaunus vy
riškus balsus - mūsų nauji choristai?

Sveikiname seses Lydią ir Alaną, kurios 
davė vyr. skaučių įžodį lietingą ketvirta
dienio naktį. Dėkojame visiems, kurie at
vyko ir pasiliko sekančią dieną padėti 
uždaiyti stovyklą.

' Mes didžiuojamės savo “Aušros” tunto 
skautais, nes net ir tokiomis šlapiomis, ne
patogiomis sąlygomis jie buvo draugiški, 
išradingi, linksmi ir nenustojo vilties!

Vis budžiu!
Sesė Kristina
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Ar bus įsteigtas archeologės Marijos 
Gimbutienės centras Vilniuje?

VasarąVokietįjoje organizuojamas “Eurofestivalis

Balandžio 8 dieną Lietuvių grįžimo į 
tėvynę informacijos centre vyko diskusija 
„Marijos Gimbutienės palikimo įam
žinimas Lietuvoje“. Nedidelė grupė mu
ziejininkų, meno ir kultūros veikėjų, o 
taip pat Lietuvių gyvenusių Amerikoje 
visuomeninės organizacijos (LGAVO) 
„Sugrįžus“ atstovai diskutavo apie ini
ciatyvą steigti Vilniuje M. Gimbutienės 
vardo centrą - muziejų.

Iš Amerikos į Lietuvą gyventi sugrį
žęs p. Edmundas Atkočiūnas susirinku
sius informavo, kad mokslininkės duktė 
Živilė. su kuria jis nuolat palaiko ryšį, 
rengiasi savo lėšomis persiųsti į Vilnių 
siuntą mamos daiktų, kurie sudarytų bū
simo muziejaus pagrindą, lai paveikslai, 
audiniai, gobelenai, skulptūros, keramika, 
knygos, albumai, skaidrių, vaizdajuosčių 
kolekcijos ir kt. E. Atkočiūnas informavo, 
kad Vilniaus savivaldybėje jau svarsto
ma galimybė tokį centrą kurti M. Gim
butienės gimtajame bute Jogailos gatvėje.

Nors susirinkusiems M.Gimbutienės 
nuopelnai pasaulio ir Lietuvos istorijai 
abejonių nekėlė, visi su malonumu pasi
klausė Vilniaus universiteto. Archeologi
jos katedros doc. Algimanto Merkevi
čiaus pranešimo „M. Gimbutienės įnašas 
į pasaulinį archeologijos ir Lietuvos isto
rijos tyrinėjimų kontekstą“.

Vakaro dalyviai aktyviai reiškė savo 
nuomonę ir mintis apie šį projektą. Kino 
ir video operatorius bei režisierius p. Al
girdas Tarvydas, nemažai filmavęs moks
lininkę jos lankymosi Lietuvoje metu, 
mano, kad tinkamiausia būtų gaunamą 
siuntą apgyvendinti muziejuje. Su juo ne 
visiškai sutiko doc. A. Merkevičius, saky
damas, kad muziejai nesuteikia pilnos 
galimybės eksponatams funkcionuoti

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena 

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP” nr.5.

Rūpestis 
Laimonui
Vieną vakarą

visi buvome koncerte vienos sanatorijos 
kieme. Laimonas Noreika skaitė eiles, 
grojo Apanavičiaus ansamblis - trejos 
kanklės ir birbynė. Aš mėgstu matyti ir gir
dėti, tai su visa šeima sėdėjau prieky, o 
Gediminas, kaip paprastai, nuėjo į pasku
tinę eilę ir sėdėjo vienas. Po koncerto 
susirinkom mūsų bute. Tada Noreika at
pažino Gediminą: “A tai jūs ten pats vienas 
sėdėjot. O man vis neramu buvo ir tarp 
skaitymo vis pagalvodavau: “Ko jis ten 
vienas sėdi? Gal atsiųstas patikrinti mano 
programos?”

Noreika kartais paskaitydavo eilėraš
čius, kurie cenzūros gal ir nebūtų praleisti.

Akmenų krūva
Viena mūsų ekskursija iš Druskininkų 

buvo į Veisiejus. Pakeliui sustojom Lei
palingyje. Apžiūrėjom miestelį. Tokioj - 
nei šiokioj nei tokioj žole apžėlusioje 
aikštėje pamatėm akmenų krūvą, o prie 
jos suolelį. Ant jo sėdėjo du senyvi žmo
nės. Nusistebėjom, ko jie ten sėdi tokioj 
neįdomioj vietoj. Gediminas priėjo ir pa
klausė kokia čia krūva. Senukai patylėjo, 
susižvalgė ir paskui tarė: “A, tiek to. Mes 
jau seni, ko mums čia bijoti - pasakysim: 
čia stovėjo paminklas žuvusiems už Lie
tuvos laisvę, ir bolševikai jį nugriovė.”

Paminklas nugriautas, bet žmonės jį 
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kultūriniame, ypač moksliniame poli- 
loge, nes šie dažnu atveju sustingsta sau
gyklose. Muziejus galėtų būti tarpinė 
grandis. Vilniaus savivaldybės Kultūros 
ir meno skyriaus vedėjas p. Edmundas 
Žalpys patarė daugiau orientuotis ne į 
muziejų, o į centrą, kuriame būtų net tik 
saugomi ir eksponuojami daiktai, bet 
šurmuliuotų platesnis mokslinis - kultū
rinis visuomeninis gyvenimas.

LGIT1C direktorius Žilvinas Bcliaus- 
kas palaikė šią mintį tuo pačiu teigdamas, 
kad derėtų galvoti, kaip tokio centro gyvy
bingumą palaikytų ir naudotųsi kelios 
institucijos -savivaldybė, Vilniaus univer
sitetas, memorialinių muziejų direkcija ir 
pan., nes tokio mechanizmo dar nėra su
kurta. Finansavimas lemiama dalimi turė
tų būti projektinis, o tai reiškia, kad viskas 
priklausytų nuo entuziastingo mokslo ir 
kūrybos vadybininkų darbo. Labai tikėti
na, kad iš tokio centro kylančius projek
tus palaikytų ir patys inicijuotų užsienyje 
gyvenantys bei dirbantys lietuvių moks
lininkai.

Renginyje dalyvavęs Chicagos lietuvių 
televizijos vadovas Arvydas Rcneckis 
patikino, kad užsienio lietuviai be abejo
nės užtikrintų nuolatinį eksponatų skai
čiaus didėjimą. Kur palikti sukauptus as
meninius archyvus, Amerikoje dar daug 
kam akivaizdi problema. Čia pat nuskam
bėjo mintis, kad centro idėja turėtų būti 
apsvarstyta Pasaulio Lietuvių Mokslo ir 
Kūrybos Simpoziume Chicagoje, lapkričio 
mėnesį. Paaiškėjo, kad salėje yra du Sim
poziumo organizacinio komiteto nariai ir 
abu jie LR Prezidento visuomeniniai pa
tarėjai išeivijos klausimais - p. Leonas Nar- 
butis, prieš keletą metų grįžęs iš JAV ir dr. 
Daumantas Matulis, LGAVO prezidentas.

atsimena ir ateina prie jo pasėdėti. Vei
siejuose apžiūrėjom bažnyčią, kuri pa
skelbta architektūros paminklu. Kaip 
paprastai, šventorius gražiai sutvarkytas, 
pastatyta daugkryžių. Didelė lenta su tos 
apylinkės žemėlapiu ir lankytinom vie
tom kvietė turistus. Norėjome aplankyti 
Kapčiamiestį ir Emilijos Pliaterytės, 1831 
m. sukilimo dalyvės, kapą. Deja, visus ke
lius į Kapčiamiestį saugojo lentos su už
rašu: “Pasienio zona. įvažiavimas be 
leidimo griežtai draudžiamas". Tas drau
dimas buvo taikomas vietiniams Lietuvos 
gyventojams, tai ką bekalbėti apie mus - 
turistus. Pabijojome ir nevažiavome. Grį
žome per Lazdijus - rajono centrą.

Mergaitė su bikiniu
Vieną dieną grybavome Gerdašių 

miške. Tą kartą į mišką buvome nuva
žiavę automobiliu ir, išsukę iš kelio, su
stojome pačiame miške. Visi išsiskirstė 
rinkdami grybus. Staiga Gediminas pa
matė, kad aplinkui nieko nėra. Jis kelis 
kartus šūktelėjo mane, liet aš negirdėjau. 
Sustojo ir dairosi nusiminęs kaip čia da
bar išeiti į kelią. Staiga iš miško ateina 
jauna graži mergina, apsirengusi tiktai 
bikini maudymosi kostiumėliu. Gedimi
nas pasisakė, kad jis paklydo.

“Kaip galima paklysti tokiam mažam 
miškelyje?” - nusistebėjo mergaitė ir pa
vėdėjo jį j kelio pusę. Tuoj privedė jį prie 
grybaujančių Vytulio ir Gražinos. Tie pa
matę tuos du pusplikius net nustėro. Tuoj 
viskas buvo išaiškinta. Medicinos Institu
to studentė čia. pasirodo, atostogavo, o 
Gediminas, eidamas ta kryptim kur ėjo, 
būtų nukeliavęs į Gudiją.

Subkutė
Druskininkuose vasarojom ne vieną

■kartą. Vieną vasarą ten buvom prieš pat

2008” suburs lietuvių kilmės muzikantus
I lūttenfekl (Vokietija). Šių metų liepos 

4-6 dienomis Vokietijoje pirmų kartą 
įvyks Europos lietuvių roko muzikos fes
tivalis „Eurofestivalis 2008“, kuris suburs 
įvairiose Europos šalyse gyvenančius lie
tuvių kilmės muzikantus.

Roko muzikos festivalis vyks Vokie
tijoje, lietuviškosios Vasario 16-osios Gim
nazijos parke (Hūttenfclde), kur net 3 die
nas po atvini dangumi gros, bendraus bei 
patirtimi dalinsis įvairiose Europos šalyse 
muzikuojantys lietuviai. Vienintelė sąlyga 
- atliekami kūriniai turi būti savos kūry
bos, ir, savaime suprantama, lietuviški.

Festivalis apjungia net keletą prieš pu
sę metų įsteigto ELKC veiklos tikslų: 
puoselėti lietuvišką kalbą bei kultūrą, rem
ti ir skatinti naujas, originalias kūrybines 
iniciatyvas, populiarinti bei garsinsimi Lie
tuvos vardą, propaguoti lietuviškąją kultū
rą bei skatinti jos plėtrą už Lietuvos ribų. 
Vienas svarbiausių šio renginio tikslų - rea
lizuoti jaunųjų Europos lietuvių sugebėji
mą ir norą būti ne tik pasyviais kultūros 
vartotojais, tačiau ir patiems ją kurti ir tapti 
svarbia jos dalimi“ - sakė ELKC direktorius.

Jie pasirūpins, kad Simpoziumo progra
moje atsirastų vietos šios diskusijos pra
tęsimui.

Daug aktualių praktinių minčių išsakė 
Vilniaus memorialinių muziejų direkci
jos darbuotojos Laima Žukauskaitė ir 
Birutė Vagrienė beikiti susirinkusieji.

Apie M. Gimbutienės archeologiniuo
se radiniuose įkūnytų meninių ženklų ir 
jos atskleistų simbolių reikšmę meninei 
kūrybai įtaigiai samprotavo dailininkas 
Rimtas Tarabilda, pasiūlydamas surengti 
parodą iš darbų, kuriuos menininkams 
įkvėpė šios nuostabios moters įžvalgos į 

man išvažiuojant j Australiją, ir Gražina 
ten esančioje “pusiau spec” maisto krau
tuvėje užsakė antienos ir visokių mėsų 
mano išleistuvių puotai. Atrodo, kad tai 
buvo tos mėsų skyriaus pardavėjos as
meniškas biznis, tai išvažiuojant reikėjo 
užsukti pas ją užmokėti už tas mėsas. Ji 
gyveno miesto pakrašty, gražiame mūri
niame dviejų aukštų name; kieme stovė
jo dar vienas mažesnis namas, kuriame 
gyveno jos duktė.

Nuvažiavę ten pamatėme labai iš
tįsusius veidus - buvo įvykusi didelė 
nelaimė. Pakvietė mus į vidų. Viduje vis
kas buvo labai ištaigingai įruošta, visokie 
magnetofonai ir kitokia aparatūra, puikūs 
baldai. Pardavėja, dar vis šluostydama 
ašaras, papasakojo, kas atsitiko: “Vakar 
atvažiavo toks žmogus ir pasiūlė man 
nusipirkti labai gražią šubkutę (kaili
nukus). Buvo labai brangi, bet man taip 
patiko, kad nusipirkau. Na, žinoma, tokį 
pirkinį reikėjo aplaistyti. Tas žmogus ir 
magaryčias pastatė. Mes tai gėrėm sąži
ningai, o jis tik po lašiuką.

Kai šį rytą atsibudom prie stalo, nei to 
žmogaus, nei pinigų, nei šubkutės nebe
buvo; ir dar iš dukters namo dingo keli 
žiedai. Toks nuostolis!”

“Ar jūs pranešėt milicijai?” - paklausė 
Vytautas.

“Koks tikslas pranešti? Dėl tokių kaip 
mes, tai jie visai nesirūpina”. (Buvo aišku, 
kad milicija, vieton ieškojus “šubkutės”, 
pirmiausia būtų paklausiusi, kaip ji, pa
prasta pardavėja su maža algele galėjo įsigyti 
tokius namus ir tą “šubkutę”).

Pareiškėm užuojautą, Gražina sumo
kėjo už mėsą (tai jau bus pradžia kitai 
“šubkutei”) ir išvažiavom į Vilnių.

Anekdotas
Kiškis sutinka vilką, bėgantį iš miško.
- Ko tu bėgi?

„Eurofestivalis 2008" - nekomercinis 
renginys, todėl dalyvavimo sąlygos itin 
palankios. Norintiems dalyvauti renginyje 
tereikės sumokėti vienkartinį dalyvio mo
kestį, kuris padengia nakvynės išlaidas bei 
suteikia teisę mėgautis lietuviškos muzi
kos garsų kupina savaitgalio programa. 
Už simbolišką kainą bus siūloma užsisa
kyti pusryčius bei įsigyti vietoje gaminamo 
maisto ir gėrimų.

Šiuo metu vyksta įvairūs parengiamieji 
festivalio darbai, kuriuose pagrindiam 
renginio organizatoriui ELKC įvairiapu
siškai talkina Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga, Vokietijos Lietuvių Jaunimo Są
junga bei Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenė. Plačiau apie festivalį 
skaitykite svetainėje:

www.eurofestivalis.orj
Europos Lietuvių Kultūros Centras 
Lorscher Str. I
D-68623 I^mpertheim-lIūttenfeM
Vokietija

Direktorius: Rimas Čuplinskas
Tek: +49 6256 858675 

e-mail: cuplinsicas@eHtc.org

mūsų archetipinę priešistorę.
Visi sutarė, kad idėja tikrai neatmesti

na ir reikia toliau tobulinti centro sam
pratą, įtraukiant j aptarimą kuo daugiau su
interesuotų visuomenės, mokslo ir kultū
ros veikėjų. Pabaigai, beveik niekam ne
skubant išsiskirstyti, įvyko Amerikoje sukur
to DVD filmo „SIGNS OUT OFTIME - 
the story of archeologist Maria Gimbu
tas“ peržiūra. Taigi, vakaras užsitęsė.

LGITIC, laikydamas, kad platesnės 
diskusijos tikrai būtų naudingos, kviečia 
pasisakyti savo tinklapio forume - 
http://www.lgitic.lt/index.php7917733228

- Ar negirdėjai? Korupcijos tikrinto
jai miške. O aš mėsą kasdien valgau, ir 
mano žmona kasdien mėsą valgo, ir vaikai 
- o kaip man pasiaiškinti, iš kur aš ją gaunu?

- Oi, bėgsiu ir aš.
- O ko? Tu gi mėsos nevalgai.
- Bet aš turiu kailinius, ir mano žmona 

turi kailinius, ir vaikučiai visi turi kaili
nukus.

Išgirdo jų kalbą straigė.
- Oi, draugužiai, bėgsiu ir aš.
-Tu - toks mažas nežymus sutvėrimė

lis. Tavęs net nepastebės.
- O kaip gi! Aš gi savo namus turiu. Ir 

žmona namą turi, ir vaikai kiekvienas po 
namelį.. Jau mums bus bkrgai.

Beždžionė sėdi medyje ir juokiasi:
- Man tokia komisija nebaisi. Mano 

užpakalis plikas, ir žmonos plikas, ir vai
kų užpakaliai pliki; irdar raudoni!

“Homo sovieticus”
Jau prieš penkeris metus viešėdama 

Lietuvo je daug kuo stebėjausi- ir naujais 
žodžiais, ir gyvenimo būdu, naujom tra
dicijom. Tačiau viskas atrodė primesta iš 
šalies, gyvenimo būdas visai neįprastinis.

Dabar pamačiau, kad daug kas jau 
pasidarę “normalu”. Net ir tas Vytauto 
apsipirkimas Varšuvoje jau rodė sovietinį 
gyvenimo būdą: pirk kuo daugiau daiktų, 
produktų, nes paskui gali nebebūti.

Mūsų bilietai traukiniui, parūpinti per 
blatą, irgi buvo sovietinio gyvenimo bū
tinybė. Kaunas, nors lietuviškesnis, tačiau 
nešė Vilnių savo kombinatoriškais suge
bėjimais, mokėjimu išnaudoti padėtį. Pats 
gyvenimas vertė žmones naudotis blatu ir 
toleruoti “nekaltas vagystes”. (Blatas dažnai 
aiškinamas kaip kyšis. Man atrodo, kad tai 
labiau pažintis, draugystė arba “savitarpės 
pagalbos sistema” : aš tau padarau tą, tu 
man padarysi tą. Geriausias pavyzdys: aš 
tau pagydžiau vaiką - tu man išgelbėjai 
seserį). Tęsinys kitame MP nr.
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Gegužės 7-oji -
Kazys Blaževičius, Kaunas

Po trečiojo Žečpospolitos (Lietuvos - 
Lenkijos) padalinimo Rusijai atitekusio
se teritorijose gyveno įvairių tautybių 
žmonės. XIX a. pradžioje milžiniškuose 
imperijos plotuose dar nebuvo susifor
mavusi “didžioji rusų tauta”. Slavofilai 
puoselėjo planus suvienyti visų slavų pa
saulį, vadovaujantį vaidmenį skirdami 
Rusijai. Planuota ne tik suvienyti slavus, 
bet ir surusinti pavergtąsias tautas ir pa
jungti jas imperijos interesams.

Pavergtos tautos skirtingai reagavo į 
slavofilų pastangas. Aršiausiai joms prie
šinosi lietuviai ir lenkai. Tą patvirtina 1831 
ir 1863 metų sukilimai.Už tą priešinimą
si teko brangiai mokėti.

Tarp rusinimo priemonių svarbiausias 
vaidmuo buvo skirtas rusišką raidyną 
(kirilicą) įvesti į lietuvišką raštiją. Anot 
Varšuvos generalgubernatoriaus N.A. 
Miliutino, rusiškoji raidė privalėjo baigti 
tai, ko neužbaigė kardas.

Kirilicos idėja patiko Vilniaus general
gubernatoriui M. Muravjovui Korikui. Jis 
1864 m. vasarą Vilniaus cenzūros komite
tui žodžiu įsakė nepraleisti lietuviškų spau
dinių lotyniškais rašmenimis. 1864 gegužės 
14 Muravjovas kreipėsi į carą ir gavo jo 
pritarimą uždrausti lietuvišką spaudą.

1864 metų birželio 5 d. Muravjovas 
pasirašė raštą Vilniaus cenzūros komite
tui, kuriame sakoma:”Kartu su šiuo 
siųsdamas lietuviško elementoriaus eg
zempliorių, spausdintą rusiškomis rai
dėmis, siūlau Komitetui nuo šio laiko 
būtinai laikytis taisyklės: nepraleisti 
spaudai nė vieno elementoriaus, rašyto 
lenkiškomis raidėmis, ir leisti juos spaus
dinti tik tada, kai jie bus perrašyti ru
siškomis raidėmis pagal pridedamą pa
vyzdį”. Ši data laikytina oficialia lietuviš
kos spaudos draudimo pradžia.

Vysk. M. Valančius bene pirmasis su
prato kirilicos pavojų gimtajai kalbai ir 
tautos likimui. Tai jis uždraudė j rankas im
ti kirilica spausdintas knygas, o tauta su
prato ir vykdė jo nurodymus. Prasidėjo 
totalinis tokių leidinių boikotas, privertęs 
sunerimti carinę administraciją.

Dabar visi knygnešystės tyrinėtojai 
vieningai pripažįsta, kad M. Valančius bu
vo knygnešystės pradininkas. Anot prof. 
V. Merkio, M. Valančiaus iniciatyva 1867 - 
1870 metais buvo suformuota tiksliai

Spaudos Diena
veikusi knygnešių organizacija. Vyskupas 
savo pagalbininku leisti ir spausdinti lie
tuviškus leidinius buvo pasirinkęs Tilžės 
katalikų dekaną Joną Zabermaną. Religi
nė literatūra leidėjui buvo pelninga, o vel
tui dalinamos politinės brošiūros buvo 
leidžiamos M. Valančiaus lėšomis. Yra 
duomenų, rodančių, kad vyskupas knygų 
leidybai yra išleidęs apie 8,000 rb. - jo 
metinis atlyginimas buvo 5.000 rb.

Apie 1873 metus M. Valančius susipa
žino su “knygnešių karaliumi” Jurgiu 
Bieliniu. Užsimezgė artima draugystė. 
Vyskupas per J. Bielinį siuntė Zabcrma- 
nui pinigus, o šis į Lietuvą gabeno drau
džiamą literatūrą ir platino ją šiaurės 
Lietuvoje. Kilni vyskupo misija nutrūko 
1875 m. gegužės 29 d. M. Valančius mirė. 
Jo palaikai ilsisi Kauno Arkikatedros 
Bazilikos rūsyje, jis įvardintas Knygnešių 
sienelėje.

Knygnešystės epochoje išaugo ir su
brendo naujos visuomeninės jėgos, kon
solidavosi kad ir negausi tautinė inteli
gentija; gimė spauda, apie kurią spaudos 
draudimo pradžioje net nesvajota; sustip
rėjo tautinė sąmonė; sustiprėjo pasiprie
šinimas rusifikacijai; prasidėjo audringas 
tautinis atgimimas, atgaivinęs niekada 
neišblėsusj valstybinės nepriklausomybės 
troškimą.

Tačiau 40 spaudos draudimo metų 
padarė ir didžiule žalą tautai. Puse 
šimtmečio buvo pristabdytas tautos kul
tūrinis vystymasis, išardyta nebogai vei
kusi švietimo sistema; pristabdytas lietu
viškos raštijos ir literatūrinės kalbos vys
tymasis; sutrukdytas tautinės inteligen
tijos formavimasis ir organizavimasis; 
neišnaudotos galimybės kultūrinei, civili
zacinei ir ekonominei pažangai, kurias tei
kė baudžiavos panaikinimas. Spaudos 
draudimas buvo barbariškiausia priemo
nė, kurią kada nors ir kur nors buvo sugal
vojęs pavergėjas.

Už tai, kad mūsų šventoji žemelė ne
tapo “iskono ruskim krajem”, turime būti 
dėkingi ne tikS. Daukantui ir M. Valan
čiui, J. Baranauskui ir Maironiui, V. Ba
sanavičiui k V Kudirkai, tautinio atgimimo 
šaukliams bei tūkstančiams knygnešių ir 
daraktorių, bet ir paprastiems kaimo 
žmonėms, kurie nuo daugybės negandų po 
šiaudiniu stogu išsaugojo didžiausią tau
tos turtą - gimtąją kalbą - tautos gyvastį.

(Sutrumpinta)

A'Cr’A Antanas Paulavičius
Australijos lietuviai prisimins “Girių aido” ansamblį, kuris prieš keletą metų kon

certavo ir šio krašto didiiuosiuose miestuose. Deja, š.m. kovo 28 d. mirė ansamblio vadovas 
Antanas Paulavičius Red.

Gamta motinėlė poetų ir rašytojų kraš
to - Anykščių - sūnų Antaną Paulavičių 
apdovanojo daugybe talentų. Jis - poetas, 
rašytojas, publicistas, dramaturgas, kom
pozitorius, chorvedys, aktyvus visuomeni
ninkas. didis patriotas.

1944 metų vasario 16 d. išgirdęs gen. 
Povilo Plechavičiaus kvietimą savanorius 
stoti į jo organizuojamą Vietinę Rinkti
nę, Antanas buvo vienas pirmųjų sava
norių. Prisimindamas tyžtingo apsispren
dimo dienas, jis ilgai (iki mirties) vadova
vo Lietuvos vietinės rinktinės karių są
jungai, rūpinosi žuvusių karių atminimo 
įamžinimu.

Kaip ir daugelis dorų lietuvių, Antanas 
ėjo erškėčiuotu tremties keliu. 1948 m. bu
vo ištremtas j Krasnojarsko kraštą. Į Lie
tuvą grįžo 1956 m.

Atkūrus nepriklausomybę ir įkūrus 
Tremtinių klubą Antanas Paulavičius or
ganizavo tremtinių chorą “Ilgesys”, kuris 
pagarsėjo patriotinėmis tremties ir lais
vės kovų dainomis. Netrukus maestro or
ganizavo ansamblį “Girių aidas”, kurio 
repertuarą sudarė partizanų ir patriotinės 
dainos. Ten, kur koncertuodavo “Girių 
aidas” - Lietuvoje, JAV, Kanadoje ar 
Australijoje - abejingų nebūdavo: griaus
mingi aplodismentai, jautresni šluostėsi 
ašaras, nemažai dainų buvo klausomasi 
pagarbiai stovint.

Kaip rašytojas Antanas Paulavičius iš
garsėjo savo pirmąja knyga “Kraujo upeliai 
tekėjo” (1990 m.). Knygos dedikacija - 
“Skiriu Lietuvos partizanams, - kad jų 
kraujo auka būtų gyva, kol bus gyva lietu
vių tauta” - autorius aiškiai išsakė savo pi
lietinę poziciją. Prie laisvės kovų temati
kos A. Paulavičius dažnai grįždavo ir ki
tose. vėliau išleistose knygose, o jų buvo 
daugiau kaip 10. Tų knygų tematika įvairi: 
lyriška ir patriotinė poezija, dainos ir 
giesmės, apybraižos apie konkrečius as
menis, palikusius ryškų pėdsaką laisvės
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A<rA Vytautui Stelemėkui
aukojame “Mūsų Pastogei” $50.

Marytė ir Romas Linai

Antanas Paulavičius.

kovose įtvirtinant Nepriklausomybę, ke
lionių po pasaulį įspūdžiai, netgi lietuviš
kos Mišios!

Dr. Leonas Gudaitis apie A. Paula
vičiaus kūrybą rašo: “Aštuonerius metus 
iškentėjęs tremtyje, vargais negalais grįžęs 
prie lituanistikos, neišeikvotą savo kūry
binę energiją autorius atidavė literatūrai 
ir muzikai. Jo paties muzikos išsūpuoti 
vieni eilėraščiai tapo dainomis, kiti - 
giesmėmis. Tai nėra šiuolaikiniai poezi
jos kūriniai, ir nereikia, kad tokie būtų; jų 
jėga - tradicinis išraiškos paprastumas, 
būdingas liaudies kūrybai. Tai dainos ne 
vien kaip muzika, bet ir kaip literatūros 
žanras su neperkrautais struktūriniais 
posmo elementais, vaizdo ir minties der
me, poetiniu garsynu”.

Savo mylimiausias dainas ir giesmes A. 
Paulavičius įrašė į dvi kompaktines 
plokšteles - “Tėvynė - nesibaigianti 
giesmė” ir “Daina - paguoda ir viltis”.

Kazys Blaževičius, Kaunas

Lietuvos Seime prisimintas a.a. Stasys Šilingas
Gauta žinia, kad LR Seimo rūmuose buvo paminėtas žymus lietuvis patriotas ir 

valstybininkas Stasys Šilingas (1885 - 1962), daug nusipelnęs atkuriant Lietuvos 
nepriklausomybe 1918 metais ir vėliau ją įtvirtinant.

Australijoje gyvena trys jo dukros: Saulenė Pusdešrienė, Rusnė Kubilienė ir Vingra 
Rupinskienė.Plačiau -kitame “M.R”numeryje.

Konkursas ALB vėliavai sukurti
Lietuvos vardo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose 1000- 

čio proga, AI ,B Krašto Valdyba skelbia konkursą Australijos 
Lietuvių Bendruomenės vėliavai sukurti.

Vėliavos projektų pristatymo terminas pratęsiamus iki 
2008 metų rugpjūčio 15 dienos.

Yra gauti PLB Kultūros reikalų komisijos patarimai 
vėliavos projektavimo klausimu:

1. Vėliavos išmatavimai - 90cm x 150cm.
2. Vėliavoje gali būti lietuviški (vytis, trispalvė ir kt.) ir krašto, kuriame veikia 
lietuvių bendruomenė, simboliai.
3. Naudojant Lietuvos trispalvę, privaloma naudoti oficialiai įteisintas spalvas.
Kitas spalvas galima pasirinkti laisvai.

Taip pat gautas Lietuvos Istorijos instituto docento, dr. Edmundo Rimšos laiškas su 
išdėstytais pagrindiniais vėliavų kūrimo principais. Šio laiško tekstą, o taip pat ir 
smulkesnę konkursą liečiančią informaciją galite gauti pas Liliją Kozlovskiene, tel.: (03) 
8707 0347. Vėliavos projektus siųsti taip pat jos adresu:

77 Grimwade Crcs., Frankston, VIC, 3199 arba
ei. pastų: Iilija@austlb.org

ALB Krašto Valdyba

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Gegužės mėnesį Sydnėjaus lietuviams pamaldos įvyks sekmadienį, gegužės 18 dieną, 

11.30 vai. ryto, St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombc.
Parapijos Taryba

Adelaidės Arkivyskupijos Metinė Procesija
Kaip žinome, kasmet gegužės mėnesį Adelaidės Arkivykupija suruošia iškilmingą 

procesiją švč. Mergelės Marijos garbei. 'Ibje procesijoje dalyvauja visos parapijos ir tau
tinės gntpės, iš viso apie 5000 žmonių.

Jau yra gautas pranešimas iš Adelaidės Arkivyskupijos raštinės, jogšiemet procesija, 
skirta švč. Mergelės Marijos garbei, įvyks sekmadienį, gegužės 18 dieną, South Parklands, 
tarp Sir Lewis Cohen Av. ir Peacock Road, Adelaidėje.

Šių metų procesijos tema: Purpose to our Journey - Tikslas mūši; kelionei, surišant 
tai su vieta, kuri bus vadinama: Piligrim Peace Park - Piligrimų taikos parkas.

Pranešime yra paminėta, jog bus ir skirtingas Marijos paveikslas. Klebonas

Thank you
Friends of Lithuanian Ballet thank Joan and Juozas Songaila and the 

Australian Baltic Friendship Society of the Gold Coast for their generous 
donation of $500 towards the hosting of three Lithuanian ballet dancers, first 
time from Vilnius, who will display their talent performing in the XXV Australian 
Lithuanians Days Sydney 2008, Cultural & Sports Festival.

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudą! 
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Sydnėjaus tautinių šokių grupė “Sūkurys”, kartu su Sydnėjaus lietuvių choru 
“Daina” ir dainininkių grupe “Atspindys”, rengia koncertą 

“Vestuvės”
Kur: liukų Klube (Polish Club), 15 East Terrace, Bankstown.
Kada: Sekmadienį, gegužės 25 dieną, 2 vai. p.p.
Bilietai: Parduodami prie durų: $15- asmeniui, vaikams iki 15 metų-veltui.

Nugirdome apie kai kurių asmenų nepasitenkinimą, kad “Vestuvių” koncertas 
vyks ne “Dainavoje”, bet Lenkų Klube. Labai apgailestaujame, kad šį kartą negali
me pasinaudoti savo Klubu, tačiau kitos išeities nematome. “Sūkurio” šokėjai ne
bėra vaikučiai ir todėl jų šokiai užima nemažai vietos. Taip buvo ir senajame Klube. 
Bet paskutiniuose “Dainavoje” ruoštuose minėjimuose tilpo vos 4-5 poros, kurios 
galėjo išpildyti tik nuobodžius, kelių kartojamų judesių šokius. Deja, mūsų naujas, 
gražus Klubas netinka tautinių šokių grupės koncertui. Norint pamatyti jaunimą 
šokant, reikėjo ieškoti tinkamų sąlygų. Dar kartą dėl to labai apgailestaujame.

Geelongo lietuvių tautinių šokių grupė kviečia visus į

lininę Popietę
r—sekmadienį, gegužės 25 dieną, 2.30 vai. p.p.

Geelongo Lietuvių Namuose, Pettitt Park
Tautinius šokius šoks grupė “Linas” ir vaikučiai - “Gegutė”.
Dainuos svečiai iš Melbourne - “Danos Sesės”.
Rodysimvideofilmus, neseniai gautus iš Lietuvos.
Po programos - kavutė ir loterija.
Įėjimas - tik $5 visiems, o turintiems vardus “Lina” ar “Linas” - veltui!

Ieško giminių* Ieškau savo tetos Birutės Hedges Alminauskas. Mano 
seneliai - Antanina ir Edvardas Alminauskai po karo emigravo į Australiją. Čia apie 
1957 m. gimė mano teta Birutė. Ji turi dukrą Rhiannon. Paskutinis jos adresas, iš kur 
ateidavo laiškai, buvo Tweed Head miestas. Lietuviškai Birutė kalbėti nemoka. Mūsų 
susirašinėjimas su ja nutrūko 2000 m.. Birutė yra vienintelė mano teta ir vienintelė ma
no giminaitė. Ką nors žinančius apie Birutę prašome rašyti adresu:

Vitalija Liebienė Alminauskaitė, Šalnos 2, Švėkšna, Šilutės raj., Lithuania.
E-mail: vit.lieb@gmail.com Tek: +37069957273

XXV ALD SYDNEY 2008

XXV Australijos Lietuvių Dienos 
ir Sporto Šventė Sydnėjuje

Kviečiame literatus, poetus, kūrybinio žodžio 
autorius dalyvauti

Literatūros ir Dainos popietėje,
kuri įvyks š.m. gruodžio 29 dieną (pirmadienį), 2 vai. po pietų.
Kūrinio pristatymui skiriama iki 10 minučių.
Prašome susisiekti su renginio organizatore: Jadvyga Dambrauskiene.
2 Wren Street, Condell Park, NSW 2200
tel.: (02) 9709 3814 c - mail: juozas@oplusuet.com.au.

XXV Australijos Lietuvių Dienos 
ir Sporto Šventė Sydnėjuje

xxv ald Sydney zoos Menu ir Tautodailės parodos
ALD Ruošos Komitetas iš anksto kviečia menininkus 

išstatyti savo darbus Meno ir Tautodailės parodoje. Ji įvyks šių metų gruodžio pabaigoje 
Australijos Lietuvių Dienų metu.

Geriausi darbai (“Lithuanian Theme” and “Drawing Prize”) bus apdovanoti.
Dėl tautodailės darbų kreiptis į Martine; Reisgienę

tel.: (02) 9543 1001 e-mail: martinareisgys@hotmail.com
Dėl tapybos ir skulptūros darbų kreiptis į Leeką GruzdefT

tel.: (02) 9796 8573 e-mail: leekart@optusnet.com.au
arba Jolantą Janavičienę

tel.: (02)99392180 e-mail: jurgisjolanta@optusnet.com.au

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

Jurisdiction:.......New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras Šliteris, Honorary Consul-General
40 B Fiddens Wharf Road Tel.: (02) 9498 2571
Killara, NSW 2071 Fax: (02)9498 2571
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:.......Victoria and Tasmania.....................................................................
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul-General
56 Somers Street Tel.: (03) 9819 5515
Burwood, VIC 3125 Fax: (03) 9808 8300
Hours of Business: Fridays: 9.00 a.m. - 5.00 p.m. e-mail: litconmclb@bigpond.com

LITHUANIAN CLUB

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

www.lilhuanianclub.org.au

Klubo “Dainava” darbo valandos:
Pirmadieniais ir antradieniais - Klubas uždarytas.
Trečiadieniais - sekmadieniais Klubas dirba nuo 12 vai. dienos.

Restoranas “Europa” dirba:
trečiadieniais — šeštadieniais: 

pietūs 12 vai. dienos-2.30 vai. p.p.
vakarienė 5.30 vai. p.p. - 8.30 vai. p.p.

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

Skambinkite: Algiui tek: 0417 674 599; Gary tel : 0400 401 703;
Alvydai tel.: 0422 655 902.

Linksma valandėlė
5 vai. p.p. - 7 vai. p.p. - trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį.
Užeikite pasisvečiuoti Klubo jaukiame bare.

Kortų žaidimas “Teksaso Pokeris” vyksta ketvirtadieniais, 
7 vai. p.p. Galite laimėti piniginius prizus.

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

8DŪ7 m. Dainų šventės DVD — “Dainavoje”
Ansamblių vakaras 1 dalis “Saulės vartai” - gegužės 18 <1., 2 vai. p.p.

2 dalis “Saulės vartai” - birželio 1 d., 2 vai. p.p.
Dainų diena 1 dalis “Dainos ratu”-birželio 15 (L, 2 vai. p.p.

2 dalis “Dainos ratu” - birželio 29 d., 2 vai. p.p.
Šokių diena 1 dalis “Lino sakmė” - liepos 13 d., 2 vai. p.p.

2 dalis “Lino sakmė” - rugpjūčio 3 d., 2 vai. p.p.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Tautinių šokių grupė “Sūkurys” repetuoja Sydnėjaus Lietuvių Klube 
“Dainava” sekmadieniais (kai nevyksta kiti renginiai) nuo 4.30 vai. p.p.

Ghoro “Daina” repeticijos Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava” vyksta 
penktadieniais nuo 730 iki 10 vai. vakaro. Maloniai kviečiame prisijungti. 
Choro prezidentė Albina Liulackienė. tek: 97471179.
Sekretorė Aida Zastarskytė - Abromas, tek: 9610 7822.
Iždininkė Megan Dumi, tek: 9635 3427.

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

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

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tol.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: www.users.bigpond.com/mpastoge 

Redaktorė Dalia Doniela
Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Anskis Reisgys, Vytenis Šliogeris 

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

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

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

Apmokami} skelbimų kaina: S6.60 (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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