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Artėjant Lietuvos tūkstantmečiui

Šių metų kovo 19-21 dienomis Vilniuje vyko Užsienio lietuvių meno grupių vadovų 
seminaras, kuri surengė Tautinių mažiulių ir išeivijos departamentas prie LRV..Jame 
dalyvavo ir Australijos lietuvių atstovė - melbourniškė Birutė Kymantieuė.
Nuotraukoje iš kairės: Vytautas Mikelionis - Tautinių mažumų ir išeivijos departa
mento prie LR Vyriausybės Užsienio lietuvių skyriaus ryšių su bendruomenėmis posky
rio vyr. specialistas, Birutė Kymantieuė - Australijos atstovė, ir buvęs auslralietis 
Gintaras Radzivanas - dabar šokantis su JKLS tautinių šokių grupe “Jonkelis”.
Plačiau apie seminarų skaitykite “M.P.” psl. 5.

Lietuvos įvykių apžvalga
Kompromisas 

dėl Irako
Krašto apsau

gos minis Iras Juo
zas Olekas pranc- 
šė, jog Užsienio 
reikalų ministe
rijai, Prezidentui 
ir ministerijai pa
vyko pasiekti 
kompromisų dėl

Lietuvos karių dalyvavimo kovinėse mi
sijose Irake. Kaip ministras teigė, nauja 
karių grupė į Iraku nebus siunčiama. „Pa
siektas susitarimas. Nuomonės išsiskyrė, 
tačiau suradome kompromisų, naujų ka
rių nesiųsime, o šis būrys pasiliks šiek 
tiek ilgiau nei planuota“ -, sakė J.Olekas. 
Dabar tarnaujantys Irake kariai turėjo grįž
ti į Lie luvą gegužės paba igoje.

Naujas Didž. Britanijos
ambasadorius

(ELTA). Užsienio reikalų ministras 
Petras Vaitiekūnas susitiko su kadencijų 
pradedančiu Jungtinės Karalystės amba
sadoriumi Simon John Butt. Susitikimo 
metu buvo trumpai apžvelgtos Lietuvos ir 
Jungtinės Karalystės dvišalių santykių 
aktualijos, tarptautinio saugumo klausimai, 
padėtis Afganistane ir Irake, pasikeista 
nuomonėmis Europos kaimynystės poli
tikos klausimais.

Prieš atvykdamas j Lietuvą Simon Butt 
dirbo Jungtinės Karalystės ambasadoje 
Pakistano sostinėje Islamabade. Per savo 
karjeros diplomatinėje tarnyboje metus jis 
ėjo įvairias pareigas J.K. ambasadose ir

atstovybėse Maskvoje, Rangflne, Briusely
je, Kijeve. Jis yra baigęs Oksfordo univer- 
sitetą, moka prancūzų ir rusų kalbas.

Kas patraukliausi ?
Pagal DELFI užsakymu „Spinter ty

rimų” atlikta gyventojų apklausą.daugiau 
nei pusė Lietuvos gyventojų domisi įžymių 
žmonių gyvenimu tiek tėvynėje, tiek už
sienyje. Moterys skiria kur kas daugiau 
dėmesio tokio tipo nau jienoms nei vyrai. 
Patraukliausios 
šalies moters są
raše pirmoji vieta 
atitenka aktorei 
Ingai Jankaus
kaitei (žiūr. 
nuotr. dešinėje). 
Patraukliausias
vyras - sportininkas, olimpinis ir pasauli
nis disko metimo čempionas Virgilijus 
Alekna.
Darbo partija neatgavo areštuotų 

milijonų.
Darbo partija neatgavo teisės naudotis 

areštuotais beveik dviem milijonais litų, 
kurie pernai buvo skirti kaip valstybės 
dotacija.

“Darbicčiai” akimirkai buvo atgavę tei
sę naudotis lėšomis, kail Jetuvos apeliaci
niam teismui gegužės pradžioje paskelbė, 
kad Vilniaus apygardos teismas praėjusį 
mėnesį nepagrįstai pratęsė nuosavybės 
teisės apribojimą j 1 mln. 900 lūkst. litų, 
nes terminas buvo pratęstas diena vėliau, 
nei pasibaigė. Tačiau faktiškai tą pačią 
akimirkų, kai buvo paskelbta nutartis.

Nukelta į 2 psl.

Formuojama Lietuvos vizijos strategija
(ELTA). Penktadienį, gegužės 23 d., 

Vyriausybės rūmuose surengtoje konfe
rencijoje “Strateginė perspektyva globali
niame pasaulyje: Lietuvos didžiojistrate- 
gija”, politikai, mokslininkai, istorikai, eko
nomikos ir kitų sričių analitikai, valsty
bės institucijų atstovai bandė pažvelgti į 
Lietuvos ateitį ir modeliuoti šalies raidų 
pasaulyje. Strategijos tyrimą. Užsienio rei
kalų ir Krašto apsaugos ministerijų užsa
kymu 2006-2007 metais, atliko Strategi
nių tyrimų centras

Tokios strategijos svarbiausi uždavi
niai - suformuoti ir išplėtoti ilgalaikę vals
tybės viziją ir su ja susietos socialinės rai
dos viziją, ištirti, kokie globalios konku
rencijos santykiai gali dominuoti ilgalaikė
je 15-30 metų, vidutinėje 10-15 metų ir ar- 
limoje 3-7 metų strateginėje perspektyvo
je, sukurti prielaidas lietuviškajai “sėkmės 
formulei” bei numatyti efektyviausias pro
veržio kryptis, kurioms Lietuva turi skirti

didžiausius finansinius išteklius, taip pat 
suderinti pokyčių greitį ir kryptis su Euro
pos sąjungos (ES) politika.

Didžiosios Lietuvos strategijos tyrimo 
autorių nuomone, šiuo metu Lietuva turi 
bene geriausias sąlygas užtikrinti ilgalaikį 
savo, kaip valstybės ir tautos, išlikimą ir 
saugumą. Tai leidžia didžiąją dalį pastan
gų skirti ekonominėms, socialinėms ir po
litinėms investicijoms, kurios dar labiau 
sustiprintų Lietuvą.

Vienas didžiausių globalių iššūkių, ku
ris gali silpninti valstybės galią, yra susijęs 
su energetinių poreikių užtikrinimu. Lie
tuvos pliusas - gana palanki globalių pre
kybos ir transporto srautų padėtis, spartė
jantys tarptautiniai prekių ir paslaugų 
mainai, suteikiantys galimybę tapti regio
ninių tranzito ir paskirstymo centru. Di
džiausia 1 Jetuvos silpnybė, galinti trukdyti 
konkurencingumui. - menkas dėmesys 
švietimui, mokslui ir inovacijoms. □

Kaip padėtį vertina gyventojai
žėjo.37%. Sumažėjo irpiliečių.teigiamaiver-(EITA). Gegužės mėnesį septyni iš dc-

šimties - 72% - Lietuvos gyventojų ma
nė, kad reikalai pastaruoju metu Lietuvoje 
iš esmės krypsta į blogąją pusę. Kiek dau
giau nei ketvirtadalis-27%-apklaustų
jų atsakė, kad. jų nuomone, reikalai Lietu
voje pastaruoju metu gerėja.

Rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų 
kompanijos “Baltijos tyrimai” balandžio 25 
- gegužės 8 d. atliktos apklausos duome
nimis, per mėnesį nuo balandžio apklau
sos manančių, kad reikalai šalyje blogėja, 
padaugėjo 3%. 10% sumažėjo neturinčių 
nuomonės šiuo klausimu.

Prieš metus - 2007 metų gegužę - dau
guma Lietuvos gyventojų situaciją šalyje 
vertino teigiamai. Tuomet 64% teigė, kad 
reikalai gerėjo. Per metus optimistų su ma

linančių demokratijos veikimą Lietuvoje.
Pagal šią apklausą, visuomenės pesimiz

mas ir neigiamas ateities perspektyvų ver
tinimas yra bene didž iausias per pastaruo
sius 10 meti). Didžiausią neviltį Lietuvos 
gyventojams kelia nežabojamas kainų 
kilimas. Jis netgi didesnis nei rūpestis savo 
sveikata. 25% respondentų nurodė, jog 
jiems labiausiai rūpi kainų kilimas, inflia
cija, kiek mažiau - 22%< - buvo susirūpinę 
dėl savo sveikatos, ligų. 14%' respondentų 
nurodė nerimaują dėl žemo pragyvenimo 
lygio. 11 % jaudinosi dėl jaunimo ateities, 
tiek pat nuogąstavo, jog gali netekti darbo.

Infliacija, kylančios kainos, didžiosios 
dalies respondentų manymu.yra svarbiau
sia tiek jų šeimos, tiek Lietuvos problema.

Skamba skamba kankliai((

Vilniuje ketvirtadienį, gegužės 29 d„ 
prasidėjo 36-asis tarptautinis folkloro 
festivalis “Skamba skamba kankliai”. Jis 
šįmet skiriamas Baltijos jūros šalių stygi
niams liaudies instrumentams, tarp jų - 
ir skambioms lietuviškoms tradicinėms 
kanklėms. Per keturias festivalio dienas 
buvo surengta daugiau kaip 30 renginių, 
tarp jų buvo ir naujas šokių pagal kanklių 
muziką vakaras, pakrikštytas “kankliašo- 
kiais”. Šių metų festivalyje dalyvavo Lat
vijos. Estijos. Suomijos. Norvegijos, Len- 
kijos ir Slovakijos folkloro ansambliai.

Festivalis prasidėjo tradicinių kanklių ir 
audinių parodos atidarymu Teatro, muzi
kos ir kino muziejuje. Ekspozicijoje - trad ici- 
nės kanklės iš minėto muziejaus ir privačių 
fondų bei Zervynų kaimo audėjų nuaustos 
lovatiesės, staltiesės ir kiti audiniai.

Tradicinio kankliavimo buvo galima pasi
klausyti koncerte “Aistis kunklaliai”. Čia. 
be lietuviškų tradicinių kanklių, skambėjo 
šio styginio instrumento atitikmenys kitose 
tautose - latvių kuoklės, estų kanelės, suo
mių kantelės, norvegų langleikos.

Vienas iš “Nakties muzikos” vakarų 
buvo skirtas XIX amžiaus rinkinių 
dainoms iš Jono ir Antano Juškų, Liudviko

Rėzos. Simono Stanevičiaus ir kitų dainų 
rinkinių. Jas šiuolaikiškai interpretavo 
vilniečiai Daiva ir Evaldas Vyčinai bei 
“Keisto folkloro grupė” iš Kauno. Festi
valyje buvo galima daug sužinoti ir išmok
ti tradicinio dainavimo, muzikavimo ir 
sutari inių giedojimo dirbtuvėse.

Norinčius pajusti dainavimo malonu
mą kvietė tradicinis pasidainavimo vaka
ras, rengiamas 19 metų - čia buvo galima 
dainuoti net su devyniolika Vilniaus folk
loro ansamblių. Šiam vakarui specialiai 
išleistas solidus dainynas su beveik 200 dai
nų - populiarių, skambių ir melodingų.

Kiti “Skamba skamba kankliai” ren
giniai vyko Karininkų ramovės salėse, Šv. 
Kotrynos ir Šv. Jonų bažnyčiose, Vilniaus 
dailės akademijos Gotikinėje salėje, o 
paskutinę festivalio dieną, sekmadienį, 
pasklido ir po įvairius Vilniaus senamies
čio kiemus ir gatves, kad vakarop vėl 
tradiciškai susieitų Sereikiškių parke. Čia 
visą dieną veikė “Keistų amatų kiemas”, 
tautodailininkų darbų mugė, mažųjų muzi
kavimu džiugino vaikų folkloro šventė 
“Saulytė”, o parko scenoje iki sutemų 
koncertavo Lietuvos ansambliai ir užsie
nio svečiai. □
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Trumpai is visurVytautas 
Patašius

♦ Gegužės 26 d. 
Sydnėjuje mirė 89 
metų amžiaus 
Alan Renouf, ku
ris ėjo svarbias pa
reigas Australijos 
diplomatinėje tar
nyboje, o išėjęs i 
pensiją 1979 me
tais parašė eilę 
knygų apie Aus

tralijos užsienio bei vidaus politiką. Alan 
Renouf buvo Australijos ambosadorius 
Prancūzijoje 1963 -1973 m., 1 Jžsienio rei
kalų ministerijos sekretorius 1974 - 1978 
m. bei ambasadorius JAV 1978 - 1979 m. 
Jam einant Australijos l JRM sekretoriaus 
pareigas Gough Whitlam pripažino Bal
tijos valstybių inkorporaciją į Soviet ų S-gą 
1974 m., o Malcolm Fraser pripažinimą 
atšaukė 1975 m. gruodžio mėnesį.
♦ Gegužės 26 d. Marso planetą pasiekė 
ir sėkmingai nusileido prie jos šiaurės aši
galio NASA organizacijos tyrimų erdvės 
laivas Phoenix, išskridęs iš Žemės 2007 
metų rugpjūčio 4 d. Phoenix tuoj pradėjo 
siųsti duomenis i Žemę. Jų priėmime da
lyvauja Australijos Tindibilla erdvių ty
rinėjimo stotis netoli Canberros.
♦ Čilės teismas tiria 42 žmonių žuvimo 
aplinkybes Augusto Pinochet valdymo 
laikais. Gegužės 26 d. teisėjas Victor 
Montiglio įsakė suimti beveik 100 buvusių 
kariškių ir saugumo policijos darbuotojų, 
kaltinamų šių žmonių pagrobimu ir nu
žudymu.
♦ Gegužės 27 d. Jeruzalės teismo salėje 
buvęs rabinas amerikietis turtuolis Morris 
Talansky liudijo, kad prieš eilę metų jis bu
vo nelegaliai įmokėjęs dideles pinigų su
mas Ehud Olmert’ui, tuomet buvusiam Je
ruzalės burmistru. Dėl šių parodymų gali 
iširti Izraelio ministro pirmininko Ehud

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
Apygardos teismas vėl areštavo pinigus.

Teismui perduotoje baudžiamojoje by
loje buvo pateikti kaltinimai dėl apgau
lingos buhalterinės apskaitos tvarkymo 
2004-2006 m. Į tariama, kad Darbo partija 
į valstybės biudžetą nesumokėjo 3.8 mln. 
litų mokesčių, o neteisėtai gavusi dotacijas 
valstybei padarė 6 mln. litų žalą. Prokurorų 
teigimu, V. Uspaskich gaudavo neoficialią 
lėšų ataskaitą ir yra kaltas dėl dvigubos 
buhalterinės apskaitos vedimo.

Mokslininkų atlyginimai kils 
kasmet

Dėstytojų, mokslo darbuotojų atlygi
nimai kasmet iki 2011-ųjų bus didinami po 
20%. Tai numatyta Vyriausybės patvirtin
toje programoje. Anot Vyriausybės prane
šimo, atlyginimai bus didinami valstybi
nių aukštųjų mokyklų ir valstybės moks
linių tyrimų įstaigų vadovams, jų pava
duotojams, akademinių padalinių vado
vams, jų pavaduotojams, moksliniams 
sekretoriams, mokslo darbuotojams ir kt.

Teigiama, jog ši programa užtikrins 
ilgalaikį dėstytojų ir mokslo darbuotojų 
atlyginimų augimą. Tikimasi, kad atlygi
nimų kilimas apstabdys jaunų gabių žmo
nių “bėgimą”) Vakarų kraštus, kur jie ga
li ne tik daugiau uždirbti, bet ir randa 
palankesnes sąlygas ateities mokslinei 
karjerai. Spaudoje ir kitur dažnai yra pa
brėžiama, kad atlyginimai mokslininkams, 
mokytojams, bibiotekininkams ir pan. 
I Jeluvoje yra reliatyviai žemi.
Tyrimas dėl Afganistane žuvusio 

kario
(ELTA). Dėl Lietuvos kario Arūno Jar- 
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Olmert vadovaujama vyriausybė bei 
Kadima partijos koalicija su darbiečiais 
vadovaujamais Ehud Barak.
♦ Gegužės 28 d. Nepalo konstitucinė 
asemblėja 560 balsais prieš 4 oficialiai pa
naikino 239 metus gyvavusią hindu kara
lystę ir paskelbė Nepalą Respublika. Ka
ralius Gyanendra neteko visų savo privile
gijų. Jam įsakyta per dvi savaites išsikraus
tyti iš karališkųjų rūmų sostinėje Kathman
du. Rūmuose bus įrengtas muziejus.
♦ Gegužės 29 d. britų archeologai pa
reiškė, kad jie bent dalinai išsprendė 
Stonehenge akmenų rato mįslę. Didieji 
akmenys buvę paminklai palaidotiems 
karališkos dinastijos nariams. Čia buvo 
laidojami valdovai jau prieš 5000 metų, gi 
akmenys buvo atgabenti prieš 4500 metų, 
kai kurie iš jų iš 240 km. atstumo.
♦ Kinijos vyriausybė evakuavo beveik 
200,000 žmonių Sičuan provincijoje iš 
sričių, kurioms pradėjo gesti pavojus būti 
apsemtoms, kai prasiverš žemės drebėjimo 
užverstos upės.
♦ Birželio 1 d. Australijos kariniai dali
niai Irakė oficialiai baigė savo kovinius bei 
Irako karių apmokymo uždavinius. Aus
tralai perleido savo saugomą sritį JAV ka
rinėms pajėgoms. Apie 550 australų karių 
grįš į Australiją, o 110 karių lieka Bagda
de Australijos ambasados apsaugai. Persų 
įlankoje ir toliau patruliuos Australijos 
karo laivai. Irake šiuo metu Lietuva dar 
turi 5 karius.
♦ Birželio 11 d. j Sydney penkių dienų
vizitui atvyksta Dalai Lama. Sydnėjaus 
Olimpiniame Parke jis praves susikaupi
mo ir kontempliacijos pamokas. Sydney 
policija imasi apsaugos priemonių, kad 
kiniečiai nesuruoštų prieš Dalai Lamą 
išsišokimų, atsirevanšuodami prieš visa
me pasaulyje vykusias demonstracijas prieš 
Kiniją dėlTibeto įvykių. □ 

malavičiausžūties Afganistane. Čagčarane 
- Goro provincijos atkūrimo grupės misi
jos vietoje - pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Seržantas A. Jarmalavičius žuvo Af
ganistane riaušininkams šturmavus Lie
tuvos karių bazę. Per incidentą nuo riau
šininkų mestų akmenų nesunkiai nuken
tėjo dar du Lietuvos kariai. Neramumai 
nusinešė ir dviejų riaušininkų gyvybes. 
NATO kiek vėliau pranešė, kad per in
cidentą sužeista 10 Afganistano polici
ninkų ir septyni civiliai. Pirminiais duo
menimis, įsibrauti į bazės teritoriją mė
gino iki tūkstančio afganistaniečių. Minia 
ilgai nesibūriuodama ėmė veržtis j stovyk
lą, mėtyti akmenis, stovykla buvo apšau
doma. Lemtingo šūvio metu 34 metų A. 
Jarmalavičius budėjo apsaugos bokštelyje. 
Spėjama, kad Įtūžis ant Lietuvos kariškių 
buvo išlietas todėl, kad neseniai Irake JAV 
kareivis per šaudymo pratybas kaip taiki
nį naudojo Koraną.

Alkoholio reklamos draudimas 
nieko nepakeitė

Daug diskusijų sukėlęs ir neilgai gyva
vęs griežtas alkoholio reklamos draudi
mas sporto transliacijų metu alkoholio 
vartojimo įpročių Lietuvoje nepakeitė. Tai 
skelbia “CR Baltic” balandžio 19-30 
dienomis atlikta apklausa. Šiais duomeni
mis. 43% Lietuvos gyventojų mano, kad jų 
vartojimo įpročiams alkoholio reklama 
per sporto varžybų transliacijas įtakos 
nedaro, o 34% alkoholio sporto transliaci
jų metu nevartojo nei prieš alkoholio rek
lamos taisyklių sugriežtinimą, nei jas libe
ralizavus.
Rengiant apžvalgų naudotasi Lietuvos spau- 
da,ELTA,BNS,LC,mCir“Bernurdinai".

Kaune - roko opera “Prisikėlęs”
Kauno Kristaus Prisikėli

mo bažnyčioje šeštadienį, 
gegužės 24 dieną, įvyko ita
lų kompozitoriaus Daniele 
Ricci roko operos “Prisikėlęs” 
koncertinės versijos debiutas. 
Pirmą kartą Lietuvoje į vieną 
gretą su populiariosios ir kla
sikinės muzikos atlikėjais - 
Ovidijumi Vyšniausku, Vilija 
Matačiūnaite, Rita Preikšaitc, 
Vaidu Vyšniausku, Ramūnu 
Urbicčiu ir Rūta Zaikauskaite 
- stojo profesionalūs chorai. 
Atlikėjams pritarė Rolando 
Daugėlos vadovaujamas Kau
no Vyl auto Didžiojo bažnyčios 
kamerinis choras „Cantatc Do
mino“ bei Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijos Kauno fa-
kultcto mišrusis choras. Kristaus Prisi
kėlimo bažnyčioje skambėjusios roko 
operos atėjo pasiklausyti daugiau nei 6,(XX) 
žmonitĮ. Vytautas Grigaravičius pripa
žino, jog tokios masės žmonių bažnyčioje 
jis dar nebuvo matęs.

Idėja Daniele Ricci kūrinį pristatyti 
lietuviams kilo vienuolei.seseriai Liucijai, 
kuri, viešėdama Italijoje, išgirdo „Prisikė
lęs“ muziką. Sesuo Liucija į Lietuvą par
sivežė garso įrašą ir, pasitarusi su atlikėju 
Ovidijumi Vyšniausku, operą išvertė į 
lietuvių kalbą. Po šeštadienį įvykusio lietu
viškojo roko operos debiuto susirinkusie

Kviečia tikrintis cholesterolį
Specialistai skambina pavojaus var

pais - susirgimų širdies ir kraujagyslių 
ligomis skaičius Lietuvoje prilygsta epi
demijai. Kasdien Lietuvoje nuo širdies ir 
kraujagyslių ligų miršta daugiau nei 70 
žmonių. Kasdien fiksuojama apie 20 
miokardo infarktu, apie 60 žmonių ištin
ka širdies priepuoliai. Iki liepos mėnesio 
cholesterolio dalių tyrimas - lipidograma 
- bus atliekamas perpus pigiau nei įprastai.

Specialistai pabrėžia, jog grėsmę kelia 
tik viena padidėjusi cholesterolio dalis - 
“blogasis” (mažojo tankio) cholesterolis. 
Jis patenka su gyvulinės kilmės maistu, 
kaupiasi ant kraujagyslių sienelių ir il

Žurnalistikos metraštis
(ELTA). Po septyniolikos metų per

traukos atgimė metraštinis leidinys 
“Žurnalistika”. Dabar išleistame tome 
“Žurnalistika: 1990-2007” pristatoma 
Lietuvos žurnalistikos raida per visą at
kurtos nepriklausomybės laikotarpį.

Savo rašiniuose amžininkai-57 auto
rių grupė-atskleidžia iki šiol neskelbtas 
istorinių įvykių detales, dalijasi atsimini
mais apie kruvinuosius 1991 m. sausio 13- 
osios įvykius sostinėje Vilniuje ir Kaune.

Pasak redaktorės Aurelijos Arlauskie
nės, leidinyje taip pat aptariamos žodžio 
laisvės aktualijos, nagrinėjamas žurna
listikos savęs reguliavimo mechanizmas, 
kalbama apie žiniasklaidą reguliuojan

Tėvo diena - jau irgi šventė
(ELTA). Pirmąjį birželio sekmadienį 

minima Tėvo diena taps šventine diena. 
Tačiau šiais metais Tėvo diena dar liks 
atmintina diena. Už tokią Darbo kodekso 
pataisą, kuri įsigalios nuo 2009 m. sausio 1 
d., balsavo 69 Seimo nariai, prieš buvo 4, 
susilaikė 5 Seimo nariai. Seimo narė Ma
rija Aušrinė Pavilionienė pasidžiaugė, kad 
Seimas taip pademonstravo pagarbą tėvys
tei. Parlamentarė Zita Žvikienė akcentavo 
būtinybę ugdyti ir kurti tradicijas, gerbti 
tėvą ir motiną.

Seimas, pakeitęs Atmintinų dienų įs
tatymą, papildė atmintinų dienų sąrašą. 
Kovo 27-oji paskelbta Tarptautine teatro

Roko opera Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje.
ji juos sužavėjusiems atlikėjams atsistoję 
plojo net keliolika minučių. Anot renginio 
organizatorių, daugelio žmonių akyse 
tąkart netgi pasirodė ašaros.

„Tokį renginį, kuriame dalyvautų šou 
pasaulio atstovai ir kuris sukeltų tokias žmo
nių emocijas, mačiau pirmą kartą. Atlikėjų 
nuoširdumas ir pačio kūrinio prasmingumas 
žmonėms pataikė tiesiai į širdį“, -sakė viena 
iš šio projekto prodiuserių A Vyšniauskie
nė.Užkulisiuose visi atlikėjai susikabino 
rankomis ir renginį pradėjo bendra malda, 
kuri pačios roko operos metu pasibaigė 
visų susirinkusiųjų širdžių susiliejimu“.

gainiui tampa insulto ar infarkto priežas
timi. lito tarpu kita dalis - “gerasis” (dide
lio tankio) cholesterolis valo organizmą.

“Amerikos širdies asociacija lipido- 
gramą siūlo atlikti sulaukus 20 metų - kas 
5 metus, o sulaukusiems 30 metų, turin
tiems antsvorio, mėgstantiems riebų mais
tą ar giminėje esant sergančiųjų kraujo
takos ligomis - kasmet. Jeigu choleste
rolio kiekis padidėjęs, reikėtų jį tikrinti 2- 
4 kartus per metus.

Norint išvengti širdies ir kraujagyslių 
ligi) taip pat patariama kontroliuoti krau
jospūdį. reguliuoti kūno svorį, mankštintis, 
atsisakyti rūkymo, vengti streso. □ 

čius įstatymus, leidėjus, nepaisančius sa
vo leidybinėje praktikoje žurnalistų eti
kos reikalavimų. Aptariama internetinė 
žiniasklaida, ne tik atverianti naujas ga
limybes pilietinei visuomenei, bet ir sle
pianti naujus manipuliacijos pavojus.

Leidinyje supažindinama su Nacio
naline žurnalistų kūrėjų asociacija, išsa
miai nušviestas Lietuvos žurnalistų 
sąjungos, jos skyrių ir klubų darbas, Vaiž
ganto premijų laureatai. Spausdinama 
nuosekli Lietuvos žurnalistikos kronika 
nuo 1990-ųjų sausio iki 2007-ųjų gruodžio 
pabaigos. 224 puslapių leidinys gausiai 
iliustruotas fotografijomis, karikatūristų 
piešiniais, draugiškais šaržais. □ 

diena; balandžio 17-oji - Lietuvos energe
tikų diena; liepos paskutinis sekmadienis - 
Jūros diena ir Žvejų diena; spalio pirmasis 
šeštadienis - Kūno kultūros irsporto diena.

Seimas patikslino atmintinos dienos - 
rugsėjo 23-iosios - pavadinimą. Nuo šiol ji 
bus vadinama Lietuvos žydų genocido 
atminimo diena. Pakeistas atmintinos 
dienos - gegužės 3-iosios - pavadinimas. 
Nuo šiol ši diena vadinsis - 1791 m. pir
mosios rašytinės Konstitucijos Europoje 
diena. Į atmintinų dienų sąrašą parlamen
tarai įtraukė ir spalio 20-ąją - 1791 m. 
Abiejų Tautų (Lietuvos ir Lenkijos) tarpusa
vio įžadų paskelbimo diena. □
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Bendruomenės baruose
ALB Adelaidės Apylinkės susirinkimas

Valė
Marcinkonytė

ALB Adelai
dės Apylinkės 
susirinkimas įvy
ko gegužės 4 die
ną Lietuvių Na
muose, Nor
wood. ALB Ade
laidės Apylinkės Valdybos pirmininkas 
Leonas Vasiliūnas pradėjo susirinkimą 
pasveikindamas dalyvius. Atsistojimu ir 
tylos minute jis paprašė pagerbti šiais 
metais mirusius tautiečius.

1 prezidiumą pirmininkauti pakvietė 
Petrą Bielski, sekretoriauti - Renatą 
Urmonienę. Paskutinio ALB Adelaidės 
Apylinkės susirinkimo protokolą per
skaitė P. Bielskis. Jis buvo priimtas ploji
mu. Po trumpo ALB Adelaidės Apylinkės 
veiklos ir finansinio pranešimo sekė lietu
viškos radijo valandėlės vadovo A. Za- 
moiskio pranešimas. Jis visus informavo, 
kad radijo darbuotojai sutinka dirbti dar 
vienerius metus.

Dabartinei ALB Adelaidės Apylinkės 
Valdybai atsistatydinus, reikėjo išrinkti 
naujus Valdybos narius. Šis susirinkimo

Pasaulio veteranų plaukimo varžybos Perth’e
Jovita Starinskienė

Šių metų balandžio 19 - 23 dienomis 
Perth’e vyko FINA Pasaulio vandens spor
to štikų veteranų čempionatas. Į šį čem
pionatą suvažiavo apie 5,000 veteranų 
(nuo 25 iki 80 metų) iš 70 šalių.

Iš Lietuvos atvyko 9 plaukikai: 5 iš 
Kauno ir 4 iš Marijampolės. Juos apgy
vendino ir globojo nuoširdūs Perth’o lie
tuviai. Buvo pasiekti net 5 Lietuvos vete
ranų rekordai: trys iš jų priklauso Algiman
tui Vitkevičiui, po vieną - Virginijai Vaiš
vilienei ir Aleksandrai Ylienei. Algimantas 
Vilkevieius, plaukdamas 50 metrų delfinu.

LR Garbės gen. konsulas Andrius Žilinskas 
(kairėje) ir ALB Perth Apylinkės Valdybos 
pirmininkas Alfonsas Cižcika.

Andrius Žilinskas (kairėje), Aida Tučiūtė (centre) su Lietuvos sportininkais veteranais.

punktas buvo pats opiausias, nes visi 
žinome, kad atsiranda vis mažiau žmo
nių, norinčių dirbti visuomeninį bendruo
menės darbą. Bendruomenės solidarumo 
mokestis yra moralinis įsipareigojimas, 
bet ne būtinas. Visi lietuviai priklauso 
Bendruomenei, turi teisę balsuoti ir būti 
renkami Valdybon. Po kelių kandidatų 
pasiūlymų, per gana trumpą laiką į Valdy
bą sutiko įeiti trys žmonės, pasižadėdami 
surasti dar du narius, kad sudarytų pilną 
sąstatą.

Susirinkimas vienbalsiai priėmė naujus 
kandidatus. Susilaikė vienas ardu.

Viena iš kandidačių - jaunos kartos 
atstovė Kristina Gudelytė. Tikimės, kad ji 
suras savo amžiaus padėjėjų. Taip pat 
tikimės, kad senoji karta pagaliau supras, 
kad laikas nestovi vietoje ir kad jaunoji 
karta kitaip reaguoja j įvykius, turi kito
kias idėjas ir pažiūras. Netrukdykime ir 
nekritikuokime, bet padėkime ir supras
kime, tada Bendruomenės gyvenimas 
pasidarys jaunas ir energingas, To linkime 
naujai Valdybai.

ALB Adelaidės Apylinkės susirinki
mą pirmininkas Petras Bielskis pravedė 
taktiškai, ramiai ir tvarkingai.

Susirinkimas baigtas Tautos himnu.

čempionate užėmė aukštą 12 vietą. Tai 
geriausias lietuvių dalyvių pasiekimas.

Čempionate plaukimo varžybose sėk
mingai pasirodė ir nepailstanti mūsų plau
kikė Aida Tučiūtė, kuri per 24 sportinės 
karjeros metus yra pasiekusi aukštų re
zultatų tiek Lietuvoje, tiek Australijoje.

Šis čempionatas Aidai taip pat buvo 
sėkmingas. Ji laimėjo net 6 medalius: 2 
aukso, 2 sidabro ir 2 bronzos! Auksą iš
kovojo drauge su „Powerpoints“ klubo 
veteranėmis, plaukdama estafetėje 4 x50 
m. Sidabrą pelnė plaukdama krūtine 50 m 
ir 100 m. distaneijose, bronzą-50 m. del
finu ir dar kartą estafetėje. Už IV vielą 
plaukdama 200 m. krūtine Aida apdova
nota speeialiu medaliu.

Pasibaigus čempionatui, balandžio 23 
d. įvyko Perth’o lietuvių bendruomenės 
susitikimas su Lietuvos plaukimo vetera
nais, kurie nuoširdžiai padėkojo už suteik
tą nakvyne ir visokeriopą pagalbą bendruo
menės nariams: A. ir H. Cižeikoms, P. Pa- 
tupienci, V. ir D. Francams, S. Žilinskienei, 
J. ir V. Rupšcvičiams.

Susitikimo metu LR Garbės gen. 
konsulas Melbourne Andrius Žilinskas 
pasveikino veteranus ir bendruomenės 
narius, atsakė į susirinkusiųjų klausimus, 
pristatė I .ietuvos fotografo Mariaus Jo
vaišos foloalbumą „Neregėta Lietuva“ ir 
autoriaus vardu fotoalbumą bei DVD 
kasetes įteikė AI .B Perth’o Apylinkės Val
dybos pirmininkui Alfonsui Cižeikai.

Motinos Diena Adelaidėje

Adelaidės Lietuvių Savailgalio mokyklos mokiniai ir mokytoja.

Valė Marcinkonytė

Antrą gegužės sekmadienį Motinos 
Dienos šventė prasidėjo pietumis Adelai
dės Lietuvių Namuose, Norwood. Salėje 
gražiai papuošti stalai suteikė iškilmin
gumo. Reikia įvertinti šeimininkės Regi
nos išradingumą ir skonį. Apie 140 susi
rinkusių j šventę vaišinosi šaltais ir karš
tais patiekalais, paskalaudami gomurius 
vynu. Kai prieita prie saldumynų stalo, tai 
net žadą užėmė žiūrint į galybę įvairių 
kepsnių ir tortų, lai Adelaidės Moterų 
Draugijos ir Bibliotekos darbuotojų do
vana svečiams.

2 vai. prasidėjo Motinos Dienai skirta 
programa, kurią atliko lietuvių Savait
galio mokyklos mokiniai.

Mokyklos vedėja Rūta Sankauskienė 
pasveikino mamytes, močiutes bei prose
neles ir pakvietė ALMD-jos pirmininkę 
Renatą Urmonienę ir kun. Juozą Petraitį 
tarti žodį Motinos Dienos proga.

Po trumpų kalbų vaikų chorelis su
sidedantis iš įvairaus amžiaus mokinių, 
diriguojant vedėjai R. Sankauskienei, 
padainavo penkias daineles: “Siuntė mane 
motinėlė”, “Ridikėlis ir petruška”,“Svei
kinam mamytę”, “Močiutė”, “Tau lik tau 
dainuoju aš”.

Vaikučiai padainavo gražiai, rankų 
judesiais paryškindami dainos žodžius. 
Choreliui akompanavo australų gimna
zijos muzikos vadovas Algis Laurinaitis.

Dviem išėjimais patys mažiausieji ir 
patys didieji sutartinai pašoko šešis tauti- 
niusšokius. Vadovei RūtaiSankauskienei 
talkininkauja Saba Sankauskaitė (Rūtos 
dukra) ir Andrius Laurinaitis.

Švelniais, nuoširdžiais balseliais mei
lę ir dėkingumą savo mamytėms išsakė 
trumpais eilėraštukais: Julija Grigonytė. 
Aistis Bakutis. Aidas Pocius, Ilindra 
Fatlazollita. Amelie Dundaitė, Rasa 

Bakutytė, Gustaee Bubėnaitė. Muziką 
studijuojantys savo meną pademonstravo 
paskambindami pianinu: Julija Grigonytė, 
brolis ir sesuo - Dana ir Mark. Savaitgalio 
mokyklos mokinės Chelsea ir Sasha 
Bauman, lanksčiais judesiais ir grakščiais 
šuoliais pašoko po vieną šokį. Jos lanko 
baleto mokyklą ir jau dabar rodo didelius 
gabumus ateičiai.

Siurprizą padarė 7 metų G. Bubėnaitė, 
neseniai atvykusi iš Airijos, žavingai pa
šokdama tipišką airių šokį.

Dainos, šokiai, deklamacijos publikos 
buvo nepaprastai šiltai priimtos. Salė ūžė, 
plojimams nebuvo galo. Kur pažvelgsi - 
ten besišypsantys veidai.

Pasibaigus koncertui ALMD dalyvius 
apdovanojo šokolado dėžutėmis ir do
vanėlėmis. Publika ilgai nesiskirstė j na
mus. Visi džiaugėsi Motinos Dienos kon
certu ir mūsų šauniais jaunais lietuviais.

Vaikų auklėjimą ir dvasinį formavimą 
atlieka tėvai bei mokytojai. Kas iš mažens 
įskiepyta, tas pasilieka visam gyvenimui. 
Neišvengiamai daugėjant mišrioms šei
moms. lietuviškumo skiepijimas vis la
biau gula ant lietuvių mokytojų pečių. Jie 
išmoko vaikučius lietuviškų dainų, šokių, 
eilėraščių, kalbos. Jų pasėtas grūdas išauga 
į lietuvišką atžalą.

Lietuvių Savaitgalio mokyklos mo
kytojai, visą savaitę dirbę australiškose 
mokyklose, kiekvieno šeštadienio laisva
laikį pašvenčia mokydami lietuvių vai
kus. Tai tylūs darbuotojai, apie kuriuos 
mažai kas kalba ir mažai kas pastebi, bet 
kurie atlieka pačią svarbiausią funkciją - 
vaiko dvasinį formavimą.

Didelė garbė ilgametei Savaitgalio 
mokyklos vedėjai Rūtai Sankauskienei ir 
jos padėjėjams - Sabai Sankauskaitei ir 
Andriui Laurinaičiui. Su didele padėka 
linkime ištvermės bei kantrybės tęsti šį 
ypač svarbų darbą. □

Australijos lietuvių dėmesiui
Kviečiu siųsti vertingą išeivijos archyvinę medžiagą apie išeivijos organizacijas, 

asmenis. įvykius lietuviškosios išeivijos gyvenime i Lietuvių išeivijos institutą prie 
Vytauto Didžiojo universiteto Kaune adresu:

Lietuvių išeivijos institutas
S. Daukanto g. 25, LT-44249 Kaunas, Lietuva - Lithuania,
Tel/Fax: +370 37 327 839, e-paštas: isc@fc.vdu.ll
Finansinę paramą I nstitutui ar jo specialiems projektams (visas aukas galima nusi

rašyti nuo JAV federaliniųmokesčių) siųsti per PLB Fondą (LITI IUAN1 AN WORLD 
COMMUNITY FOUNDATION, P.O.Box 140796, Grand Rapids, MI 49514-0796, 
tel.: 616-791 -7333, fax: 616-791 -7888. e-paštas: plbfondas@aol.com )

Daugiau informacijos apie Institutą galima rasti: hllp://www.iseivijosinstitutas.lt/
Vytautas Kamantus,

Tek: 616-791-7333, e-mail: kamantas@aol.com

"AR JAU SUMOKĖJAI “MŪSŲ FASTOGĖSTRENUMERATĄ?
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Lietuviai pasaulyje
Islandijoje lietuviai apsijungė

(www.lietuviams.com) 
Įvairūs šaltiniai pateikia 
skirtingą lietuvių, gyvenan
čių Islandijoje, statistiką. 
Tačiau Ingos Minelgaitės 
duomenimis, Islandijoje yra 
apie 1500 mūsų tautiečių, 
daugiausia tai nekvalifikuoti 
darbininkai ir statybos sek
toriuje dirbantys tautiečiai. 
Lietuvių išeiviją Islandijoje 
savo dydžiu lenkia lenkai, fi
lipiniečiai, o apskritai šioje 
šalyje gyvena daugiau nei 100 
skirtingų tautybių atstovai.

Šeštadienį, gegužės 17 dieną, sostinėje 
Reikjavike įvyko pirmasis Islandijoje gy
venančių lietuvių bendruomenės susirin
kimas. kuriame dalyvavo daugiau nei 60 
tautiečių. Susitikimo metu buvo išrinkta 
bendruomenės pirmininkė. Ja tapo Inga 
Minelgaitė. Taip pat buvo išrinkta ir 
laikinoji 10 narių taryba. Po 3 mėnesių 
ilgalaikiam darbui bus patvirtinti akty
viausi tarybos nariai.

Susirinkimo organizatoriai buvo ma
loniai nustebinti susirinkusiųjų gausa ir
aktyvumu pristatant idėjas bendruomenės 
veiklai. Susirinkime buvo aptarta daug 
klausimų: bendruomenės centro vizija, 
kultūra, vaikų ir suaugusiųjų švietimas, 
sportas, bendntomenės metraštis, tradici
jų formavimas, laisvalaikio praleidimas 
kartu ir kita. Taip pat buvo aptartos narių 
pareigos ir teisės, artimiausi renginiai ir LR 
ambasadorės Danijos karalystėje ir Islan
dijos Respublikoje sutikimas. Bendruome
nė aptarė ir kitus aktualius klausimus:
bendntomenės tinklalapio kūrimas, teisi-

Lietuva reklamuojama Anglijoje
Gegužės mėnesį įtakingo Jungtinės Ka

ralystės turizmo industrijos žurnalo „Abta 
Magazine“ skaitytojai gavo ir priedą apie 
Lietuvą (žiūr. nuotr. dešinėje). Kas mėnesį 
šį žurnalą leidžia Association of British 
Tourism Agents (ABTA) ir jį skaito 35,000 
Britanijos turizmo srities profesionalų.

Priede pateikta informacija apie Vil
niaus - Europos kultūros sostinės 2009 
projektą, renginius, pristatomos Lietuvos 
turizmo galimybės, įdomiausi lankytini 
objektai, turizmo paslaugų infrastmktūra, 
- sakoma pranešime spaudai.

„Iniciavomc šį projektą norėdami at
kreipti dėmesį į Lietuvą, kaip patrauklų 
turizmo produktą. Šio priedo tikslas -ska
tinti britų turizmo verslo susidomėjimą Lie
tuva ir didinti turistinių kelionių į Lietuvą 
skaičių“,-sako Lietuvos turizmo informa
cijos centro (TIC) Londone direktorė Indrė 
Trakimaitė. Pasak jos, dauguma Britanijos 
turizmo verslo atstovų vis dar yra įsitikinę, 
kad Lietuva yra sunkiai pasiekiama ir nu
stemba sužinoję, kad skrydis iš Londono į 
Vilnių trunka tik dvi su puse valandos.

Rugsėjo mėnesį TIC Londone pradės 
specialią Jungtinės Karalystės kelionių 
agentų edukacinę programą, kurios metu 
šios šalies kelionių agentams bus sutei
kiama specialiai paruošta informacija apie 
Lietuvos turizmo galimybes. Mokymo 
programos tikslas - skatinti kelionių į

Lietuvių kongresas Norvegijoje
Norvegijoje organizuojamas pirmasis 

lietuviškas kongresas.
Šiame krašte jau veikiančios lietuviš

kos organizacijos - Bendruomenė, Jau
nimo sąjunga, interneto laikraštis 
lietuvis no, nori papasakoti savo nariams ir 
apskritai visiems .Norvegijoje gyvenan
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Steigiamasis lietuvių bendruomenė susirinkimas Islan
dijos sostinėje Reikjavike.

niai aspektai, kt.
Inga Minelgaitė sako, kad tai, jog Is

landijos lietuviai nusprendė apsijungti dar 
nebūtinai reiškia, kad daugelis jų ten liks 
gyventi visą gyvenimą. „Dauguma, kiek te
ko girdėti, atvažiavę čia užsidirbti ir pla
nuoja ilgai neužsibūti. Tačiau yra tokių, 
kurie ne tik planuoja leisti šaknis, bet jau 
ir yra jas įleidę. Tai lietuviai, gyvenantys 
Islandijoje 8-10 metų, puikiai įvaldę kal
bą ir tinkamai reprezentuojantys Lietu
vos vardą“,-aiškino ji.

Bendruomenės iniciatoriai džiaugėsi, 
jog žinia apie lietuvių - islandų bendruo
menės kūrimą sulaukė didelio dėmesio Is
landijos spaudoje. Nemaža oficialių as
menų ir eilinių piliečių atsiuntė sveikini
mus bendruomenės pirmininkei, išreikš
dami paramą bendruomenės pristato
moms idėjoms ir linkėdami sėkmės.

Netrukus įvyks ir kitas bendruomenės 
susirinkimas. Informacija yra skelbiama 
bendntomenės forume:

www.islanderas.org

Lietuvą pardavimus. Planuojama, kad šioje 
programoje dalyvaus apie 3,000 kelionių 
agentūrų vadybininkų bei kelionių konsul
tantų. Dauguma kelionių agentūrose dir
bančių žmonių sako, kad jiems trūksta 
elementarios informacijos apie Lietuvos 
turizmo infrastruktūrą, susisiekimą su Lie
tuva, lankytinas vietas ir pan.

Lietuvos Statistikos departamento duo
menimis, 2(X)7 m. Lietuvos apgyvendinimo 
įstaigose buvo apsistoję beveik 40,000 
turistų iš Didžiosios Britanijos.

(www.lietuviams.com) 

tiems lietuviams apie ateities planus, 
sužinoti visų nuomonę apie tai ir pakviesti 
visus įsijungti į jų veiklą.

Kongresas vyks birželio 8 dieną 
Norvegijos sostinėje Osle.

Apie Norvegijos lietuvius dabar 
informuoja interneto tinklalapis:

www.lietuvis.no

Seinų lietuviai prisirišę prie savo žemės
Septyniasdešimt metų atskirti nuo 

Lietuvos aklina siena, Seinų lietuviai 
išsaugojo savitą gyvenimo būdą. Kirtus 
Lietuvos ir Lenkijos sieną, iš karto dėme
sį patraukia kitoks kraštovaizdis. Lenki
jos pusėje nėra tokių plačių, nusidriekian
čių, kiek akys užmato laukų kaip Lietuvoje.

Lenkijoje net komunistiniais laikais 
nebuvo panaikinta privati nuosavybė. Nors 
ir buvo steigiami valstybiniai ūkiai, jie 
daugiausia kūrėsi nusavintose dvarų že
mėse. O ūkininkai visada išlaikė bent 20 
ha nuosavus ūkius. Tokie ūkiai išlikę ir 
dabar - su sodybomis laukų viduryje. Va
žiuojant vingiuotais Seinų krašto keliu
kais, jos iškyla prieš akis beveik vienodais 
atstumais.

Gimtojo krašto trauka
Ūkininko, žemės savininko mentalite

tas Lenkijoje niekada nebuvo sunaikintas. 
Todėl Seinų lietuviai kiek skiriasi nuo 
tautiečių Lietuvoje.„Tai ir nenuostabu, juk 
90 metų jie neturėjo glaudesnių ryšių su 
Lietuva“, - „Valstiečių laikraščiui“ pripa
žino Seinų krašto lietuvis Tadas Bagdo
navičius. Anot jo, Seinų lietuviai labai pri
sirišę prie savo žemės. „Mes labiau linkę 
jaustis SeiniĮ gyventojais, savo krašto pa
triotais negu Lenkijos ar Lietuvos. Mūsų 
žmonės susitapatina ne su plačiąja tėvyne, 
bet su savo kiemu, kaimu, parapija, šalia 
kurios yra kapinės, kuriose palaidoti visi jų 
protėviai“, - sakė Tadas. Galbūt todėl ne 
vienas Seinų ūkininkas su skausmu leidžia 
vaikus studijuoti - norėtų, kad jie liktų ūky
je, kuriame dirbo jų senelis, prosenelis.

Tikru seiniečiu, turinčiu visus jam bū
dingus bruožus, save galėtų laikyti ir pats 
Tadas. Jis kilęs iš Žvikelių kaimo, esančio 
pusiaukelėje tarp Seinų ir Punsko. Tėvai- 
ūkininkai. Tadas baigė lietuvišką Naviny- 
kų pradinę mokyklą. Tęsė mokslus lietu
viškame Punsko licėjuje. 2001 m. įstojo į 
Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. 
Studijuodamas jaunuolis visą laiką palai
kė glaudžius santykius su gimtuoju kraš
tu, dažnai sugrįždavo namo. Praėjusį rude
nį jis pradėjo mokyti istorijos lietuvių 
vaikus Seinų Žiburio mokykloje.

Tado nuomone, Seinų lietuviai - reli
gingi žmonės. „Lenkija nepajuto tiesiogi
nio Sovietų Sąjungos ateistinio jungo. 
Negalėčiau pasakyti, kad kurioje nors 
Lenkijos bažnyčioje būtų buvęs įkurtas 
ateizmo muziejus ar įrengtas grūdų san
dėlis. Priešingai, net buvo statomos naujos 
bažnyčios. Todėl žmonių vertybių sistema 
skyrėsi nuo Lietuvos“, - sakė jis.

Šiandien nemažai Seinų krašto žmonių 
dirba Lietuvoje. Lietuva jiems -savotiški 
Vakarai. Lietuvoje net lenkai kuria smul
kias įmones, kuriose dirba keli žmonės. 
Jie nusiperka įrankius ir sėkmingai dirba 
vairuotojais ar statybose Lietuvoje - mat 
čia galima šiek tiek daugiau uždirbti. Ne
mažai Seinų gyventojų apsiperka parduo
tuvėse Lazdijuose, ten prisipila degalų. Tai 
jiems taip pat naudinga.
TUristai viliojami cepelinais ir vėdarais

Jeigu į Seinus atvažiuosite vasarą, 
pastebėsite, kad dažna kavinė siūlo lie
tuviškus cepelinus ir vėdants. Jie pristatomi 
kaip Lietuvos regioniniai patiekalai. Tadas 

Lietuvių Namai Seinuose.

įtaria, kad tų kavinių savininkai nedaug 
nutuokia apie Lietuvos kulinarinį paveldą. 
„Bet jie supranta, kad žodis „lietuviškas“ 
pritraukia klientą. Vasarą čia atvažiuoja 
daug turistų iš Lenkijos gilumos ir jie nori 
paragauti, sužinoti, kokie yra tie „lietuviški“ 
“cepelinai ir vėdarai”.

Mokėsi lietuviškų terminų
Seinų lietuviai kalba gražia dzūkiška 

tarme, tačiau patys pripažįsta, kad neretai 
neišvengia lenkiškų barbarizmų.

„Ilgą laiką vertėmės be lietuviškų ter
minų. Komunistinio valdymo laikais vyko 
buities revoliucija: atsirado šaldytuvų, te
levizorių, kitų naujų daiktų. Lietuvą skyrė 
geležinė uždanga, pirkti važiuodavome į 
lenkiškas parduotuves. Kam mums buvo 
žinoti lietuviškus terminus? Todėl trakto
rių, automobilių, dviračių, šaldytuvų dalių 
pavadinimus vartodavome lenkiškus“, - 
pasakojo Tadas.

Po 1990 m. Seinų lietuviai išgyveno tam 
tikrą kalbinę revoliuciją. 1994 m pasirašius 
Lenkijos ir Lietuvos tarpvalstybinę sutartį, 
atsirado galimybė lengviau kirsti sieną. 
Seinų gyventojai vyko į Lietuvą verslo rei
kalais, pas giminaičius, jaunimas - studi
juoti. Kaimynai vienas kito pradėjo klausti: 
„Kai važiuosi į Lietuvą, atvežk automobilio 
dalį, ar žinai, kaip ji lietuviškai vadinasi?”

Dabar jau dažnas tautietis Seinuose 
tobulina lietuvių kalbos įgūdžius. Prie to 
labai prisideda ir Seinų lietuviška Žiburio 
mokykla. Iš pradžių ir šios mokyklos auk
lėtiniai lietuviškus žodžius tardavo nedrą
siai. Dabar jie padarė didžiulę pažangą.

Istorinės nuoskaudos
Dabartiniai Lietuvos ir Lenkijos san

tykiai apibūdinami kaip strateginė part
nerystė. Abi valstybes sieja bendra narystė 
NATO ir Europos Sąjungoje. Abiejų tautų 
jaunimo bendravimo jau nebetemdo 
praeities šešėliai O kaip Seinuose? Įtampa 
atslūgo ar tautinės nesantaikos židiniai 
teberusena? Tado nuomone, nuo 1990 
metų Seinuose vyko kažkas panašaus, kaip 
ir 1920-aisiais.

„Atsikūrus Lietuvos valstybei, lietuvių 
bendruomenė sustiprėjo, pajuto savo galią. 
Be abejo, penktadalį Seinų miesto gyven
tojų sudarantys lietuviai norėjo pastatyti 
atminimo lentą prie buvusios kunigų se
minarijos. Bet to nepavyko pasiekti. Jeigu 
kas šiandien paklaustų Icnkakalbių Seinų 
gyventojų, koks pastatas stovi šalia katedros, 
daugelis pasakys, kad tai buvęs dominiko
nų vienuolynas. Bet neišgirsite, jog šiame 
pastate veikė seminarija, kurios dauguma 
auklėtinių buvo lietuviai, kad Seinai XIX 
a. pabaigoje -XX a. pradžioje buvo svarbus 
lietuvių kultūrinis centras. Niekur nerasite 
apie tai informuojančio užrašo. Lietuvių 
kultūrinio paveldo slopinimas buvo jaučia
mas per visus komunistinio valdymo de
šimtmečius. Ir po 1990 ra. lenkų pusė, įta
riu, bijojo, kad lietuviai gali kažko reikalau
ti. Šiandien tos baimės mažiau. Bet daug 
ką lemia principas, kad lietuviai yra tolgeri, 
kol bendraujant su jais nieko nereikia duo
ti. O dar geriau - pasinaudoti“. - sakė Tadas.

Lietuvių Namai, LR konsulatas Seinuo
se, Žiburio mokykla įsikūrę Liepos 22- 
osios gatvėje (ši data -buvusi komunistinė 

šventė). Seinų lietuviai jau 
seniai šią gatvę, kurioje 
gyvena ir nemažai lietuvių, 
siūlo pavadinti Seinuose 
vyskupavusio ir katedroje 
palaidoto poeto Antano 
Baranausko vardu. Deja, 
susitarti nepavyksta. Sei
nuose šiandien nepama
tysi lietuvius žeidžiančių 
užrašų. Bet kol išnyks is
torinės nuoskaudos, dar 
nutekės nemažai laiko.

Arvydas Jockus, 
Seinai, „Valstiečių laikraš
tis“ (sutrumpinta)
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Bendiuomenės batuose

Užsienio meno vadovų seminaras
Redaguota iš Birutės Kymantienės
Š.m. kovo 19-21 dienomis, iš 17 pasau

lio kraštų, susirinko 26 atstovai i užsienio 
lietuvių meno grupių vadovų seminarą, 
kurį surengė Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamentas prie I ,RV (TMID). kar
tu su Lietuvos liaudies kultūros centru 
(LLKC) ir Lietuvos kultūros darbuotojų 
tobulinimosi centru (LKDTC). Tarp šių 
trijų organizacijų vyksta gražus aukšto ly
gio bendradarbiavimas kultūrinės veiklos 
reikalais. Pagal TMID’o duomenis, veikia 
38 užsienio lietuvių bendruomenės, bet į 
šį seminarą buvo pakviesti vadovai/atsto- 
vaitik tų kraštų, kur vyksta nuolatinė me
no grupių veikla.

Seminaro tema buvo “Lietuviškų dai
nų ir šokių tradicijos bei jų puoselėjimas”. 
Išsami programa (kovo 19 ir 20) vyko 
Lietuvos kultūros darbuotojų tobulini
mosi centre Žvėryne, netoli Neries, apie 10 
minučių pėsčiomis nuo Vilniaus senamies
čio. Kovo 21 d. programa vyko Lietuvos 
liaudies kultūros centre irTMID’c.

Seminaro dalyvių kelionės bilietus ap
mokėjo TMID’as. Dalyviai buvo patogiai 
apnakvydinti LLKCbendrabutyje Saltoniš
kių 56. “Viktorijos” viešbučio pastale. 
Pusryčiai ir pietūs dalyviams buvo parūpin
ti LKDT centro kavinėje.

• Šiek tiek Įdomių faktų:
Pasaulyje veikia 214 užsienio lietuvių 

mėgėjų meno grupių,
73 lietuvių meno grupės veikia JAV. 

(Australijoje pastoviai veikia 17 meno 
grupių). Bostono (JAV) lietuvių bendruo
menės choras “Giedoriai”veikiajai! nuo 
1904 m. (JAV) 2007 m. pradėjo veikti 3 
naujos meno grupės.

• Parama kultūrinės veiklos projek
tams pagal užsienio lietuvių bendruome
nių rėmimo programą:

2007 m. 727.156 Lt parama skirta 131 
užsienio lietuvi!) bendruomenių kultūros 
projektui (kultūrai, švietimui ir pan.).

2008 m. 885,084 I .t parama skirta 164 
užsienio lietuvių bendruomenių kultūros 
ir informacijos sklaidos projektams.

• Seminaro organizatoriai, Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamentas 
(TMID), Lietuvių liaudies kultūros cen
tras (LLKC) ir Lietuvos kultūros darbuo
tojų tobulinimosi centras (LKDTC) siun
čia linkėjimus visiems ir padėką ne tik 
meno grupėms ir jų vadovams, rėmėjams, 
bet ir radijo bei spaudos darbuotojams, 
prisidėjusiems prie labai svarbaus lietu
viško darbo puo.se Įėjimo.

TMID duomenimis užsienio lietuvių 
bendruomenėse mėgėjų meno grupės jun
gia apie 4000 tautiečių, kurie puoselėja ir 
pristato lietuvišką kultūrą. Organizatoriai 
kviečia visus kuo gausiausiai! atvykti, kaip

LLKC direktorius Saulius Liausa (kairėje). Sėdi: TMID kultūros ir informacijos sklaidos 
poskyrio vedėja J. Norkcvičicnė, lektorė Jūratė Šcmctaitė ir Šokių dienos meno vadovė 
Laima Kisielienė.

(Australijos LB atstovės) užrašų
dalyviai ar žiūrovai. į 2009m. Tūkstant
mečio „Amžių Sutartinės“ Šventę, liepos 1 
- 6 d. Taip pat kviečia, po Dainų Šventės, 
koncertuoti kituose miestuose. Kviečia pa
būti ilgesniam laikui Lietuvoje ir papuoš
ti Šventę savo įvairiais renginiais, pasiro
dyti per savo grupių kontaktus.

• Preliminari 2009 m. Lietuvos Tūks
tantmečio dainų šventės „Amžių sutarti
nė“ programa (2009 m. liepos 1-6 d.d.J:

Vilniuje:
Liepos 1 d. 18 vai. Profesionalios kū

rybos vakaras Sereikiškių parke, Pilių 
teritorijoje ir Katedros aikštėje.

Liepos2 d. 16val. Liaudies meno paro
dos atidarymas Šiuolaikinio meno centre

Modernizuoto folkloro programa 
Kalni) parke.

Kaune:
Liepos 2 d. 19 vai. Kanklių koncertas 

Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje.
Vilniuje:

Liepos 3 d. 15 vai. Moksleivių Dainų 
diena Vingio parke

Liepos 4 d. 10 vai. Folkloro die
na Sereikiškių parke ir Pilių teritorijoje. 18 
vai. Pučiamųjų orkestrų koncertas Siemens 
arenoje.

Kaune:
Liepos 4 d. 21.30 vai. Ansamblių va

karas Dainų slėnyje
Vilniuje:

Liepos 5 d. 13 vai. Mėgėjų teatrų pasiro
dymai Sereikiškių parke. 18val. Jungtinis 
mėgėjų teatrų spektaklis Nacionaliniame 
dramos teatre. 21 vai. Šokių diena Nacio
naliniame stadione

Liepos 6 d. 14 vai. Eitynės. 17val. 
Dainų d iena Vingio parke.

Daugiau informacijos: www.llkc.lt
• Pasaulio 1 .B ii' Liet. Liaudies Kultū

ros Centras paskyrė Darių Polikaitį. iš Či
kagos (dunieviskastnmac.com) koordinuoti 
užsienio chorų dalyvavimų, ir Ritų Karasi- 
jienę, iš Toronto (karasiejustn hotmail.com) 
koordinuoti šokių grupių dalyvavimą. 
Australijos LR Krašto Valdyba paskirs 
ryšininką iš Australijos.

Dainų Šventės rengėjai kviečia kiek
vieną regiom) Šventės eitynėse kuo ge
riausiai parodyti savo valstybe. Yra pra
šoma atsivežti atributiką, kuri geriausiai 
parodo ar nupasakoja grupės istoriją, nes 
šios didingos šventės nufilmavimu viskas 
bus užrašyta ateičiai. Man buvo džiugu Se
minare pranešti, kad ALB Krašto Valdyba 
ėmėsi iniciatyvos pravesti „vėliavos-gairės 
konkursą“, nes kitur tokio dalyko dar ne
pradėta. lad pasiųskime savo brėžinius dėl 
šio konkurso, o Australijos meno grupės 
pradėkime ruoštis ir bendradarbiaukime, 
kad kuo daugiau mūsiškių galėtų dalyvauti

Lithuania’s Millennium Song Celebration in 2009
I n Vilnius, from March 19 to 21 ,1 was very privileged to be one of 26 delegates 

from 17 World Lithuanian communities attending a 3-day Cultural Seminar on 
various aspects of I .ithuanian song and dance traditions and their development. The 
emphasis was on Lithuania’s 2009 Millenium song celebration. In addition to over 
10 comprehensive lectures, the program included an informal concert at the Vilnius 
Art Academy with well known singer Veronika Povilionienė, actor Saulius Balandis 
and musicians Gaila and Arvydas Kirdom. After their show we were treated to an 
impressive regal-like banquet, each dish so artistically presented. We visited the 
National fotkloric group “1 Jcluva”, and they put on a special mini-concert for us and 
showed videos of their huge theatrical productions, similar to Cirque de Soled or The 
Lion King. At the Folkloric Cultural Centre we were briefed on national costume 
authenticity and later got a quick overview of next year’s Millenium preliminary 
programsand met their respective directors. It was all very exciting and one forgot 
the coldness of 5 degrees and sleet-covered streets outside.

To date there are 38 overseas I .ithuanian communities with over 214 active cultural 
groups involving over 4,000 participants. The Seminar organizers firstly, send tbeir 
sincerest thanks to all cultural groups and supporters for continued years of important 
and valuable work promoting 1 .ithuanian culture and secondly, extend an invitation 
to next year’s - once in our lifetime party - Lithuania’s Millennium Song Celebration, 
from 1st to 6th July, either as participants or visitors. The invitation is not only for 
Lithuanian community members, but is extended to all - to visit and experience a 
unique culture, takingpart in the festivities. Soon there should be more details on the 
internet and inLithuanian media. Checkout Liet.Liaudics Kultūros Centras webpage 
at www.llkc.lt and follow the links. On the site one can see that the LLKCalso sells 
interesting cultural books in various languages.

The delegates have been asked to circulate a DVD titled “Lietuvos Dainų 
Švenčių Didybė - The splendour of Lithuanian song festivals” promoting the 2009 
MillenniumSong Festival with a special invitation to all.

Seminaro atidarymas. Sveikinimo žodį taria TMID gen. direktorius Antanas Petrauskas.

kitų metų Tūkstantmečio Šventėje.
Netrukus Australijos LB Apylinkių 

Valdybos turėtų gauti iš ALB Krašto 
Valdybos reklaminę DVD „Lietuvos Dainų 
Švenčių Didybė“, kartu su nuoširdžiau
siu pakvietimu j LINESCO paveldą - 
„Tūkstantmečio Amžių sutartinė“ Šven
te. Prašome DVD kuo gausiau rodyti.

• Tautinių mažumų ir išeivijos depar
tamento parama užsienio lietuvių bend
ruomenių kultūros projektams. Jolanta 
Norkevičienė,TMID kultūros ir informa
cijos sklaidos poskyrio vedėja:

- prašė patikslinti meno grupių sąvadą/ 
sąrašą ir palaikyti grupių tarpusavio ry
šius . Pasiūlyta grupėms bendras tinklala- 
pis-“conferencing”. Intensyviau bendrau
ti ir pasiųsti idėjas, pasiūlymus 2009 m.

- Nuo rugsėjo mėn. iki gruodžio 15 d. 
pareiškimų ir projektų pateikimo metas.

Kas liečia finansus Australijoje - 
parama galima gal kokiam vienam pro
jektui. Pvz. tautinių rūbų neįmanoma pa
rūpinti visiems. Projektas aptariamas su 
ALB KV pirmininku/c ir tada prašymas 
siunčiamas į Lietuvą.

• Dar dėl Australijos. į Australijos 
Lietuvių Dienas savo lėšomis nori atvykti 
iš Didžiosios Britanijos folklorinis an
samblis “Saduto”, vadovė Ligita Paulaus
kaitė. Kontaktas - Ingrida Žalalienė folk
loro ansamblio “Saduto” atstovė 
(ingridazalalicne@yahoo.co.uk). Kitas 
kontaktas pagal TMID’o savadą yra Kos
tas Malinauskas tek: +447786545694, 
(eostass222@yahoo.coni).

Dėl atvykimo planų, Birutė Kymantic- 
nė bandė susisiekti su ALD Rengimo 
Komitetu (padėti sudaryti galutinį kelionės 
maršrutą ir koncertų detales).

- Vytautas Mikclionis,TMID Užsienio
lietuvių skyriaus Vyriausiasis specialistas, 
www.lmid.lt arba
Vytautas.mikcliionis@tmid.It klausė, ar 
Australija turi tokią instituciją kaip Aus
tralijos Lietuvių Fondas.

Dėl „Tėviškės Aidų", jis sakė negalįs 
laikraščio finansiškai išgelbėti, kaip kad 
negalėjo padėti ir Čikagos dienraščiui 
„Draugas” arba Čikagos “Margučio” radi
jui. Bet sakė, gal suteiktų vienkartinę 
parami). jeigu pateiktume prašymą.

- Ciintaras Radzivanas šoka su .IKI JS 
tautinių šokių grupe JONKELIS 
(jkairyte@googlemail.com).

Daugiau inf.: www.jkljs.org
• TMID prie LRV, I.iet. Kultūros dar

buotojų tobulinimosi centras ir Liet. Liau
dies Kultūros Centras įteikė visiems de
legatams įteikė po Pažymėjimą. Manasis 
Nr. 856, nurodo, kad Birutė Kymantienė 
2008 metų kovo 19-21 dienomis dalyvavo 
seminare “Lietuviškų dainų ir šokių 
tradicijos bei jų puoselėjimas” ir išklausė 
22valandų kursą. PasirašėTMID direkto
rius Antanas Petrauskas ir LKDTCdirek- 
torė Lina Banienė.

Širdingai dėkoju ALBKV už suteiktą 
progą dalyvauti seminare ir gauti daug 
įkvėpimo - kas yra būti lietuve. Man ši 
kelionė liks ilgam prisiminimui...
Birutė Kymantienė. Australijos atstovė

Redakcijos prierašas. Birutės Kyman- 
tienės pranešime daug vietos skiriama Semi
naro metu skaitytų paskaitų santraukoms, 
specifinių kontaktų nuorodoms ir lt. Tiki
mės. kad pilnas ir įdomus (8 lapai.) prane
šimo tekstas suinteresuotus ALBendruo- 
menės narius pasieks ir kitais keliais.

Mūsų Pastogė Nr. 22, 2008.06.04, psl. 5
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Prisiminimai apie Mariaus Jovaišos 
„Neregėtą Lietuvą”

Gražina Pranauskienė

S.m. kovo 16 dieną, sekmadienį, įvyko 
susitikimas su vienu žymiausiu Lietuvos 
fotografu Mariumi Jovaiša. Popietės me
tu, j kurią susirinko apie šešiasdešimts 
žiūrovų, buvo rodomi ore užfiksuoti tė
viškės vaizdai, istorikas, kilęs iš moksli
ninkų šeimos, visus sužavėjo savo ryžtu ir 
užsispyrimu parodyti pasauliui mažąją 
Lietuvą.

Devynių mėnesių laikotarpyje, pra- 
skraidęs daugiau negu 50 valandų, Marius 
įamžino gimtuosius ežerus, upes, kal
nagūbrius, Kryžių kalną. Nidos kopas. 
Baltijos jūros platybes bei nuostabiausius 
saulėlydžius.

Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus, 
sveikindamas jaunąjį fotografą su sausio 
mėnesį išėjusia knyga, pasidžiaugė, jog 
dabar turės ką padovanoti kitų valstybių 
ambasadoriams. Ne be reikalo Mariaus 
Jovaišos fotografijų albumas, kuriame 
patalpinta 250 unikalių gamtovaizdžių, 
pavadintas “Neregėta Lietuva”. Iš tiesų, ar 
tai būtų Tauragės kapinės, rūke paskendę 
Šateikiai, Ventos pakrantės ar Trakų pi
lies pastatai, akį traukia neišpasakyto grožio 
spalvų deriniai. Kokia nuostabi mūsų 
tėvynė!

Marius Jovaiša rodė ir pasakojo, kaip 
iš 20,000 nufotografuotų gamtovaizdžių, 
kuriuos pats turėjo atrinkti, susisteminti ir 
paruošti spaudai, tik maža dalis pateko j 
fotoalbumą. Šis. aukščiausios kokybės, 
4,000 egzempliorių tiražu gimtąja ir ang

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP” nr.5.

Kastulis
Karlais būda

ma Kaune nakvo
davau pas tetą, 

kurią vaikystėje vadindavau “mano vasa
ros mama”, nes pas ją praleisdavau tris 
vasaros mėnesius Palangoje. Vieną vakarą 
grįžau namo, o pusseserės Julytės ir jos 
vyro Sauliaus dar nebuvo. Lipant laiptais 
aukštyn atsidarė jų sūnaus Kasiulio kam
bario durys ir jis mane pakvietė užeiti. Jo 
dar tais metais nebuvau sutikusi, nes jis 
labai vengė bet kokių žmonių.

Bent kiek daugiau kaip prieš metus 
jis buvo nutaręs pabėgti iš Sovietų Sąjun
gos. Prikeliavęs Suomiją jis buvo taip pa
vargęs, kad prie pat Laisvės sienos už
snūdo. Jį sučiupo suomių pasieniečiai ir 
perdavė sovietams. Aišku, buvo teismas. 
Kasiuliai “pasisekė” (tėvų kyšių pagalba), 
kad jo neišvežė j Rusijos kalėjimus, o pa
talpino į psichiatrinę ligoninę arčiau prie 
Lietuvos. Juk aišku, kad tik beprotis gali 
norėti pabėgti iš sovietinio rojaus! 'len jį 
šeima galėjo kartais aplankyti. Ligoninės 
“gydymas” jam sukėlė baisią depresiją ir 
menkavertiškumo kompleksą, kurio jis 
dar nebuvo atsikratęs.

Dabar jis skaitė James Joyce “1 Jlysses”, 
ir pretekstas mane pasikviesti buvo, kad 
paaiškinčiau jam kai kuriuos nesupran
tamus išsireiškimus. Aš pati tos knygos 
nebuvau skaičiusi- man ji buvo per sunki, 
bet paaiškinau kaip galėdama. Pradėjom 
kalbėti apie Australiją ir mano įspūdžius 
I Jetuvoje. Apie save jis nieko nepasakojo.

Kitą rytą pusryčiaudama su Julyte 
paklausiau, kodėl ji nepašaukia Kasiulio 
pusryčių. “Jis ateis, kai pats norės. Jam
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lų kalba išleistas leidinys, buvo akimirks
niu išparduotas, lodė! teko tiražą papil
dyti. o ateityje numatoma pristatyti dar 
penkiomis kalbomis.

Melbourne lietuviai labai apgailesta
vo negalėdami įsigyti knygos, kurios, dėl 
sunkumo (viena knyga sveria 3.5 kg) di
desniu kiekiu buvo neįmanoma atvežti. 
Dosnusis autorius vieną “Unseen Lithu
ania” egzempliorių padovanojo Melbour
ne Lietuvių Namams, o kitus šešis per
davė LR Garbės gcn. konsului Melbourne 
Andriui Žilinskui, paprašydamas juos 
išplatinti kitose lietuvių bendruomenėse.

Kadangi Mariaus Jovaišos paroda bu
vo eksponuojama Viktorijos Universitete, 
kuriame dirbu, sulaukiau labai gražių 
atsiliepimų iš studentų, dėstytojų ir kitų 
darbuotojų.

Visi taip nustebę, kad “yra tokia šalis” 
ir kad ten taip gražu! Dažnai užsukdavo 
ir tautiečiai, kuriuos pati palydydavau 
į parodą, veikusią kovo 11-20 dienomis. 
Parodos kuratorė taip pat negalėjo 
atsistebėti, kokiu būdu platinama in
formacija, kad parodų salėje vis pilna 
žmonių?

Ketvirtadienį, kovo 19 dieną, pietų 
pertraukos metu, parodoje vėl apsilankė 
gana gausus būrys tautiečių. Vienas iš jų - 
Jonas Slripeikis, gyvenantis Point Cook 
vietovėje. Jis su dukra atvažiavo pasižiū
rėti Mariaus darbų, kad galėtų “dvasiškai 
pasikrauti”, nes praėjusią savaitę sudegė 
jo namas... Man labiausiai užstrigo tai. jog 
Jonas dėvėjo “I am proud to lxr Lithuanian" 

nieko negalima siūlyti, nes jis jaučiasi 
nevertas, kad juo kas rūpintųsi. Jeigu jis 
norės, paims duonos gabaliuką. Aš ste
biuosi. kad jis tave pasikvietė, nes jis su 
niekuo nenori susitikti, net su mumis ne 
visuomet. Tiktai su motule (savo močiute) 
jis mielai pasikalba”.

Kai kitą kartą važiavau j Lietuvą, 
Kastulis jau buvo atsigavęs. Į universitetą 
grįžti negalėjo, bet turėjo darbą su Pažais
lio bažnyčios ir vienuolyno restaurato
riais. Jo dėka ir aš turėjau progą užsikarti 
ant pastolių ir iš arti pažiūrėti j lubose 
restauruojamas freskas. Jis jau buvo ve
dęs ir turėjo kelių mėnesių Aleksiuką. 
Aleksiukui buvau nuvežusi dovanėlių, 
daugiausia rūbelių. Kasiulis tik palin
gavo galvą: “Tai jau veš Aleksiuką. Perdaug 
jau jis turtingas”.

Ach tos vaišės!
Savo įsipareigojimus aplankyti ir 

atiduoti dovanas Kaune mes su Gediminu 
nutarėm atlikti per vieną dieną. Turėjome 
aplankyti tris šeimas. Susitarėm dėl laiko, 
bet pamiršom apie lietuvių vaišingumą. 
Žinojom, kad mėsos gaminių ir visokių 
skanumynų sunku gauti, tai buvom pri
trenkti. kai kiekvienoj šeimoj pakliuvom 
į tikrą banketą: stalai apkrauti visokiais 
kepsniais, žuvies ir daržovių patiekalais, 
mišrainėmis ir saldumynais. Ir nedrįsk 
atsisakyti visko paragauti. Blogiausia, kad 
vienoj vietoj sumaišėm dovanas, lėresė 
Krasauskienė savo giminėms buvo nu
pirkus mažų, bet brangių dovanėlių - 
opalų ir panašiai. Aš jas apsirikusi atida
viau Krasausko giminėms, kurių šeimos 
sudėtis buvo tokia pat. ir visiems viskas 
tiko. Paskutinė viešnagė buvo pas Vivos 
Aleknos gimines, ir mes jau vos galėjom 
kvėpuoti iš persivalgymo. Kai grįžom 
namo, Laimė sušuko: “Pačiu laiku su
grįžote -vakarienė ant stalo!" Gerai, kad 
bent ten galėjom atsisakyti valgyti.

Į Rygiškius
Po Dovilės gimnazijos išleistuvių 
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Mellmurniškės Mariaus Jovaišos foto darbų parodoje, kuri vyko Viktorijos Universitete.

marškinėlius, kurių taip ir nesurijo ugnies 
liepsna!

[domu ir tai, kad Melbourne “Dainos 
Sambūrio” choristė Jūra Šimkienė, ju
velyrinėje parduotuvėje apžiūrinėdama 
gintarus, buvo netikėtai užkalbinta ne
pažįstamų lietuvių kilmės senukų, kurie 
jai siūlė nueiti į taip patikusią parodą. Jū
ra atsakė, jog beveik visi, žinantys apie 
parodą, ją su malonumu aplankė! Čia tur
būt vyr. žurnalisto Jono Mašanausko, pa
garsinusio Mariaus Jovaišos (o kartu ir 
Lietuvos) vardą “Herald Sun” dienraštyje, 
nuopelnas.

I 'olomcnininko sumanymas savo atos
togų metu pristatyti Australijoje gyvenan
tiems tautiečiams neregėtą parodą, mus 
labai nudžiugino. Tikimės, jogsu autoriu

Kaune, su svainiais Saulium, Baliu ir Jo
nu išvažiavom į turistinę kelionę j Ry
giškius. Stabtclėjom Zapyškyje prie se
nosios vytautinės bažnyčios ir, pervažiavę 
Novos upę. pasiekėm Griškabūdį. O ta 
Novos upė! Beveik peršokti gali, o vis dėl
to skyrė kapsus nuo zanavykų - užnovie- 
čių. Tartum valstybės siena, už kurios jau 
kalbama kita kalba. Griškabūdyje ap
žiūrėjome bažnyčią. Pirmą kartą pama
tėme. kad ne tik prie vargonų, bet aplink 
visą bažnyčią ėjo balkonas. Nuėjom j ka
pus, bet tą kartą jokių Jablonskių nera
dom, nors visai netoli buvo Rygiškiai, ma
no senelio Rygiškių Jono tėvų sodyba.

Pasiekėm Rygiškius. Senelio sodyboje 
gyveno kolūkio agronomas su šeima. Jo 
paties nebuvo, bet jo žmona mus labai 
gražiai priėmė ir pavaišino. Ji puikiai 
kalbėjo lietuviškai, nors truputį lyg vilnie
tiškų akcentu. Pasirodo, ji sibirietė, atva
žiavo j Lietuvą aplankyti tetos, įsimylėjo, 
ištekėjo ir pasiliko. Kai Gediminas pra
sitarė, kad čia mano senelio gimtinė, ji ėmė 
atsiprašinėti, kad jos lietuvių kalba ne
tobula. lačiau, kai ji atsiprašė, kad girą 
mums atnešė “stiklainyje, nes vaikai ąsotį 
sukūlė”, man pasidarė gėda. Aš turbūt 
būčiau kaunietiškai pasakius, kad girą 
atnešiau sloike. nes vaikai ūžiamą sudau
žė... Namas buvo atremontuotas, vienas 
kambarys paliktas Rygiškių Jono muzie
jui, o klėtelė dar iš senų laikų.

Iš Rygiškių dar nuvažiavom į Vinco 
Kudirkos tėviškę Paežeriuose su muzie
jum klėtelėje, su senu Kudirkos smuiku. 
Kadangi buvo labai netoli, užsukom ir į 
Naudžius - Petro Rimšos tėviškę su jo 
kūrybos eksponatais.
Sekmadienio kelionė per bažnyčias

Buvom pilni vakarykštės kelionės j 
Rygiškius įspūdžių, bet reikėjo išnaudoti 
paskutinę dieną Kaune. Buvo sekmadie
nis, Saulius su Julyte, Balys su Jone ir 
mes ir išsirengėm kelionei į Birštoną. Bu
vo balsavimo diena, tai pirmiausia užsu
kom į Kūno Kultūros Rūmus, kur Saulius 
(kaip jau rašiau) pabalsavo už visus namo 

mi keliaujančią parodą aplankys bent dalis 
Australijos lietuvių bendruomenių.

Na, o jeigu nesulauksite garsaus fo
tomenininko ar jo populiarios parodos, ste
bėkite dangaus mėlynę. Drąsusis Marius, 
su Lietuvos vėliava rankoje, tikrai praskris 
oro balionu ar malūnsparniu, fotografuo
damas neaprėpiamą kontinentą. Juk 
ateityje jis svajoja išleisti knygą “Nematyta 
Australija”!

Dėkojame autoriui už suteiktą galimy
bę pamatyti jo darbus ir pasidžiaugti jo 
asmenyje aukštai iškilusia Lietuvos 
žvaigžde. Linkime žmonai Brigitai, 
vaikučiams Marijai ir Vincentui įspūdingos 
kelionės po pasaulį, o Mariui negęstančios 
kūrybinės energijos ir laimingo paukščio 
skrydžio. □ 

gyventojus.
Pirmas sustojimas buvo naujosiose 

Rumšiškėse. Senosios Rumšiškės jau buvo 
Kauno marių dugne, bet prieš atidarant 
hidroelektrinę užtvanką (vadinamą Hesu) 
1958 m.,.daugelis pastatų buvo perkelti į 
naują vietą ant dabartinių Kauno marių 
kranto. Jų tarpe ir 19 a. bažnyčia su ori
ginalia 16 a. varpine irsti klebonija, ku
rios. kaip įprasta Lietuvos miesteliuose, 
užėmė gražiausią ir aukščiausią miestelio 
tašką. Nuėjom j bažnyčią, išklausėm 
Evangelijos ir nuvažiavom toliau į Kruo
nį. Ten pabuvom, kol žmonės priėmė 
komuniją ir nuvažiavom j Jczną. Jezne 
pataikėm Į nuostabų pamokslą. Kunigas 
nekalbėjo iš sakyklos, o priėjęs prie suo
lų, atsisėdo į pirmąjį, prieš pat žmones ir 
kalbėjo su jais tartum būtų kur sode po 
obelim: “Jūs manote, kad jūs prieina! 
išpažinties ir gaunat nuodėmių atleidimą, 
tai jau viskas. Nesvarbu, ką kunigas sako, 
jums nuodėmės nebus atleistos, jeigu 
neatsiprašysit kaimyno, kurį apkalbėjo!, 
jeigu neatiduosi!, ką neteisėtai paėmėt, 
jeigu ir toliau širdy nešiosi! pyktį. Pir
miausia atlyginki! skriaudą, tik tada jūsų 
išpažintis bus ko nors verta”.

Paskutinis sustojimas buvo Birštone. 
Pasigrožėjom parku ir takeliais ir nuėjom 
j bažnyčią. Ten pamaldos jau baigėsi, visi 
giedojo “Apsaugok, Aukščiausias, tą 
mylimą šalį”. Bažnyčioje buvo daug rusų. 
Kai aukų rinkėjai pradėjo eiti per žmo
nes, tie rusai tiesiog veržte veržėsi vienas 
per kitą atiduoti auką.

Saulius vėliau paaiškino: “Čia visuomet 
daugntsų ateina. Jiems tai tokia egzotika”.

Kad tai buvo “egzotika” ar bent jau 
nematytas dalykas. įsitikinau važiuodama 
troleibusu pro šv. Petro ir Povilo bažnyčią 
Vilniuje, į kurią kaip tik ėjo vestuvininkų 
būrys. Priešais mane sėdėjo du jauni 
tušiukai; vienas, matyt, jau vietinis, o kitas 
tik atvykęs. Jaunesnysis kažko paklausė to 
kito ir tas jam paaiškino. Vaikinas net 
atsilošė iš nuostabos :”Hti kaip jie čia - visai 
rimtai?”

Tęsinys kitame MP nr.
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Kaip Lietuvos ministrai išeivius tėvyne gundė Kelionė su Bernardinai.lt”
Daug kalbama apie paskutiniais me

tais išvykusių lietuvių grąžinimą TĖVY
NĖN. Lietuvos premjeras ir dvi ministrės 
ką tik plušėjo Airijoje, bandydami parsi
kviesti išeivius namolio. Vyriausybės nariai, 
atrodo, irgi metė visas pastangas, - jei 
išeiviai neparvyksta gražiuoju, reikia 
nuvykti pas juos ir tiesiog partempti už 
rankų.

Gražia proga - Lietuvos Dienų atida
rymo - j Dubliną susiruošė ne tik Gedi
minas Kirkilas su patarėjų komanda, bet ir 
dvi kolegės: soeialinės apsaugos ir darbo 
ministrė Vilija Blinkevičiūtė bei žemės 
ūkio ministrė Kazimira Prunskienė. Kol 
Premjeras dalykiškai bendravo su Airijos 
premjent Bertie Ahern, prezidente Mary 
McAlees ir kitais pareigūnais, ministrės 
bandė apgaubti emigrantus motiniška ši
luma. Kadangi į vieną susitikimą su vieš
niomis atėjo daugiausia moterys, o Airijos 
Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Jur
ga Vidugiricnė - net su neseniai gimusiu 
sūneliu, kalba pasuko atžalų, gandrų ir 
socialinių išmokų link.

Airijos lietuviai taip pat skundėsi sto
kojantys žinių apie pokyčius Lietuvoje, 
socialinę politiką, darbo rinką, todėl 
ministrės pasišovė jei ne pasirūpinti 
specialaus tinklapio finansavimu, tai bent 
padėti informacija.

K. Prunskienė savo kuruojamą žemės 
ūkį prisiminė t ik gird amasi, jog nemenkai 
kainavusį artojų čempionatą pavyko su
rengti geriau nei airiams. Užtat apie kū
dikius, pašalpas jaunoms mamoms ir pa
našius reikalus kalbos liejosi laisvai. “Svar
biausia - grįžti namo”, - baigiantis susiti
kimui entuziastingai paragino V. Blinke
vičiūtė, bet Dubline įsikūrę lietuviai tik 
mandagiai palinkčiojo galvomis. I .ietuvos 
ambasadoje K. Prunskienė, perėmusi 
iniciatyvą iš ką tik pypkę dovanų gavusio 
Premjero, bendruomenės atstovus apda
lijo lauktuvėmis. Kam įteikė knygą apie 
lietuvišką virtuvę, kam - laikrodį, o vienam 
mažyliui-vaikiškus batukus, kokius do
vanoja daugelio išeivių vaikams.

Kitą dieną Airijos politikų ir žurnalis
tų priėmime Lietuvos ambasadoje apie 
Lietuvos emigraciją atsakinėjo Premjeras, 
abi ministrės tylėjo, jis savo retoriką ki
biau puošė bendro pobūdžio pareiškimais 
apie nuveiktus darbus. “Žinote, emigran

Žemaičių partijos nebus
(EITA). Tbisingumo ministerija nepri

pažįsta daugiau nei prieš mėnesį uosta
miestyje įsisteigusios Žemaičių partijos. 
Žemaičiai siekė teisiškai įforminti žemai
čių tautybę asmens gimimo liudijime, 
panaikinti Žemaitijoje esamas apskritis ir 
įteisinti vieną, Žemaitijos regioninį vienetą.

Už partijos steigimą balsavo arti 600 
dalyvių, tačiau registruojant partiją svar
biausia buvo įrodyti, kad iniciatyvą savo 
parašais parėmė mažiausiai 1,000žmonių. 
Žemaičių partijos kūrimo iniciatoriai skel
bėsi. kad partijos steigėjų yra per 1.100. 
Tačiau ministerija partijos pirmininkui 
Egidijui Skarbaliui atsiuntė neigiamą at
sakymą, kuriame teigiama, kad Žemaičių 
partijos Juridinių asmenų registre regis
truoti negalima. Ministerijai užkliuvo per 

tai po truputį grįžta”, - šiek tiek liūdnoku 
balsu, lyg pats netikėdamas savo žodžiais, 
airius užtikrino G. Kirkilas.

Ne vieno Airijoje įsitvirtinusio tautie
čio klausiau, kas juos atgraso nuo grįžimo į 
Lietuvą? Magiškų žodžių, kuriuos garsiau
siai trimituoja mūsų politikai, - “atlygini
mai ir socialinės garantijos” - neišgirdau. 
Vienas kitas paminėjo neįveikiamą biuro
kratiją, menką paramą smulkiems ar 
pradedantiems verslininkams, drakoniškų 
mokesčių inspektorių ir kitų tikrintojų po
litiką. Kai kuriuos sulaiko sukurtos šei
mos su vietiniais ar kitos objektyvios prie
žastys. Tačiau išgirdau ir tokių, apie kurias 
Lietuvoje atrodo, net nesusimąstai. “Kai 
kavinėje užkliudau airį, jis puola manęs 
atsiprašinėti. Lietuvoje ne tik to, bet net 
šypsenos gatvėje nesulauksi”. - lakoniškai 
išdėstė vienas dublinietis lietuvis. Kitas 
pasiūlė žiūrėti ne į veidus, o po kojomis: 
“Ar kada nors matei Dublino gatves 
sekmadienio rytą? Vienas airis, grįžęs iš 
Lietuvos, gyrė Vilnių kaip nepaprastai 
švarų miestą. O politikai Lietuvoje šiukš
lėmis rūpinasi lyg pirmaeilės svarbos 
dalykais”.

“Žinai, aš dabar pat galėčiau sugrįžti į 
Lietuvą. Bet kodėl to nedarau, logiškai 
paaiškinti negaliu - tiesiog nebegalėčiau 
ten gyventi”, - atviravo jau ne vienus me
tus užsienyje gyvenanti lietuvė..

Ir šie, ir kiti išeiviai džiaugėsi Vyriau
sybės narių viešnagė, dėkojo politikams už 
dėmesį bei pažadus. Bet galiu duoti ranką 
nukirsti, kad nė vienas iš jų bent arti
miausiais metais nesugrįš. Pakanka pa
siklausyti apie planus leisti naujus perio
dinius leidinius, steigti savaitgalines lietu
viškas mokyklėles, ieškoti patalpų ben
druomenei, gal net imtis politinės veiklos...

Kalbomis apie augančius atlyginimus 
ir darbo jėgos poreikį turbūt galima pa
vilioti tuos, kuriuos į užsienį išginė tik 
pinigų stygius, kurie su kitais lietuviais, 
lenkais ar rumunais pluša statybose Lon
done ar kuriems Ispanijos plantacijose 
plieskianti saulė atrodo per kaitri. O tų, 
kuriems rankas spaudžia politikai, gero
vę sudaro ne tik banknotų prikimšta 
piniginė, bet ir gatvėje sutikto nepažįsta
mojo mandagus “labas rytas”.

E. Digrytė
(DEI ,1'1,sutrumpinta)

mažas dalyvių skaičius steigiamajame suva
žiavime, kai kurios programinės nuostatos.

Teisingumo ministerijos sekretoriaus 
Kęstučio Širvaičio pasirašytame rašte 
nurodoma, kad “oficialiųjų regioninių kal
bų įteisinimas iš esmės reikštų, kad Isietu
va tampa federacine valstybe". Be to, mi
nisterija pabrėžia, kad savivaldos teisės 
suteikimas miesteliams, kaimams, kaip 
siūlė Žemaičių partija, neatitinka Konsti
tucijos 119 straipsnio 1 dalies nuostatų.

Žemaičių partijos lyderiai neslėpė 
ambicijų rudeni balotiruotis Seimo rinki
muose. Tačiau tam šansų nebelieka - nors 
TM sprendimą galima apskųsti teismui, 
kol skundas būtų išnagrinėtas laiko pa
sirengti rinkimams nebeliktų. Dabar Lie
tuvoje yra įregistruotos 37 partijos. □

Metų pradžioje pradėjome leisti 
ketvirtinį žurnalą „Kelionė su Bernar- 
dinai.lt”, kuriame skelbiame straipsnius 
ne tik religijos, bet ir kultūros, visuome
nės bei politikos temomis. Pirmąjį nu
merį skaitytojai sutiko itin palankiai ir 
šiltai, tai įkvėpė tęsti sumanymą su dar 
didesniu entuziazmu.

Skubame pranešti, kad jau pasirodė ir 
antrasis numeris.

Redaktoriaus įžanginį tekstą ir gali
mybę pasklaidyti žurnalo viršelį ir turinį 
rasite čia: http://www.bernardinai.il/ 
?url=articles/78039

Didžiausia antrojo numerio naujovė - 
dėmesys įvairiems kultūrinio gyvenimo 
pavidalams. Skelbiame ir diskusiją apie 
džiazo muziką, ir pokalbius apie literatū
rą, teatrą, kiną. Du puikius menininkus - 
Eglę Juodvalkę ir Gitenį Umbrasą - pri
statome ir skiltyje „Asmenybės”. Atrasite 
tekstų apie eimą, mūsų pilietinę atsako
mybę, svarstymus apie Europos tapatybę, 

Kviečia paremti
Toronto VOLUNGĖ ruošiasi Trijų Chorų (Toronto “Volungė”, Čikagos “Dainava” ir 

Clevelando “Exultate”) koncertų ciklui 2010 - 2011 metais. Artėja 2010 metai. Toronto 
mieste įvyks 9-toji Išeivijos Lietuvių Dainų Šventė. Šiems ypatingiems įvykiams reika
lingi nauji muzikiniai kūriniai. Tai ideali proga mecenato/rėmėjo vaidmeniu paremti 
naujos muzikos kūrinius. Tokiu būdu išvystysime santykį su kūrybiškomis jėgomis ir 
jamžinsim mylimą asmenį, atžymėsime gyvenime svarbų įvykį, pvz. 50-mečio gimtadienį 
ar 30 m. bei 40 m. vedybinio gyvenimo sukaki į.

Kviečiame pagalvoti apie galimybę paremti mūsų lietuviškas, kultūrines pajėgas 
prasmingai įamžinant mums svarbius įvykius ar asmenis. Visi kreipiniai bus mielai 
priimami, duodami patarimai, paaiškinimai apie konkrečias galimybes, aukojant per 
VOLUNGĘ galimybė auką nurašyti nuo valdžios mokesčių, t.t.

Rašykite Daliai Viskontienei, VOLUNGES vadovei IX Išeivijos Lietuvių Dainų 
Šventės Muzikinės Programos Vadovei bei Prisikėlimo Parapijos Muzikos Direktorei:

c/o Prisikėlimo Parapija, 1 Resurrection Road, Toronto, ON, Canada M9A 5G1.

Pranešimas Melbourne) pensininkams
Kviečiame atvykti į Melbourne lietuviams pensininkams ruošiamus pietus, 

kurie įvyks antradienį, birželio 10 dieną, 11 vai.
Pensininkų Sąjunga

Tautodailininkų dėmesiui
Ruošiantis XXIV ALD Šokių Šventei Gcelonge paaiškėjo, kad 

didesnių Australijos miestų lietuvių tautinių šokių grupėms trūksta 
rūbų, ypač jaunimui ir vaikučiams.

Jei kas dar siuvinėja marškinius, audžia juoslas/juostclcs, prijuos
tes arba gal net ir audinius tautiniams rūbams, dėl užsakymų ir par

davimo prašau alsiųti mums savo pašto arba e-mail adresus, kad galėtume juos įtraukti į 
mūsų interneto svetainės informaciją. Vienas iš svetainės tikslų - rūpintis mūsų kultūra 
bei tautodaile.

Loreta Čižauskaitė-Tigani
ALBKV specialių projektų ir išteklių vadybininkė 

e-mail: loreta@austlb.org paštu: P.O.Box 620, Belmont, Victoria 3216.

Auskime juostas - artėja Lietuvių Dienos
Nuoširdžiai kviečiame atvykti į ruošiamas tautodailės rankdarbių pamokėles.
Renkamės sekmadienį, birželio 22 dieną, 1 vai. p.p. Lietuvių Klube “Dainava”, 

Bankstown.
Pirmame susirinkime nutarsime, kokius tautodailės darbelius pasirinksime 

daryt i: austi juostas, austi staklėmis, puošti eglutę šiaudinukais ar kitus rankdarbius. 
Tuo pačiu sudarysime darbų kalendorių. Iki pasimatymo birželio 22 d.

Tautodailės puoselėtoja Martina Rcisgys su padėjėjom

Pranešimas buv. Vietinės Rinktinės kariams
Informuojame, kad knyga “Gen. Povilo Plechavičiaus Vietinės Rinktinės kariai ir 

vadai” jau atspausdinta ir jau atkeliavo iš 1 .ietuvos. Visiems, kurie šią knygą užsisakėte, 
ji jums bus pasiųsta, kai gausiu jūsų adresus ir pinigus -30 litų arba $15. Čekiai turi būti 
išrašyti: A.Kramilius, 83 Queen St., Canley Heights, N.S.W.2166.

Antanas Kramilius, tek: ( 02) 9727 3131

A^A Antanui Norvilaičiui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame brolį Stasį Norvilaitį, jo šeimą ir visus arti

muosius. Liūdime kartu su Jumis.
Janina ir Viktoras Ratkevičiai

Mūsų Pastogė Nr. 22, 2008.06.04, psl. 7

apie istorinę praeitį, eseistinių blyksnių 
apie mūsų kasdienybę ir sustiprinantį po
kalbį su kunigu Antanu Saulaičių S.T.

Kaip įsigyti?
Antrąjį žurnalo numerį galėsite įsigyti 

Bernardinai.lt radakcijoje (Maironio g. 10, 
Vilnius), Vilniaus Bernardinų bažnyčioje. 
Katalikų pasaulio ir Katedros knygynuose 
Vilniuje, Liuteronų knygyne (Vokiečių g- 
vė) Vilniuje, v. Kazimiero knygyne Kaune, 
Kretingos „špitolėje”. Vyskupijų kateche
tikos bei pastoraciniuose centruose, taip 
pat interneto knygyne www.patogupirkti.lt.

Perkantys 10 ir daugiau egzempliorių 
leidinį gali užsisakyti Bernardinai.lt re
dakcijoje ir pasirūpinsime, kad užsakymas 
pasiektų visus Lietuvos kampelius.

Perkant ar užsakant leidinį Redakci
joje, jo kaina- 10Lt. Įsigyjant kitur, kaina 
priklausys nuo platintojų antkainio.

Ačiū, kad skaitote mus ir esate kartu!
Bernardinai.lt redakcija —
Pagarbiai, Raimonda Jalovcckaitė

Žygis su Kryžiumi pėsčiomis per Europą
Kun. Kazimieras Ambrasas praneša:

“Dvidešimties žmonių grupė is Šiluvos gegužės 4-ąją po 12 vai. šv. Mišių autobusu 
išvažiavo į Liurdą (Prancūzija). Iš ten per Sekmines ši grupelė su 60 kg sveriančiu Kry
žiumi, su vėliavomis, su giesmėmis, su malda lūpose pradės istorinį žygį per aštuonias 
Europos šalis - Prancūziją, Belgiją, Olandiją, Vokietiją, Lenkiją, Rusiją - Kaliningrado 
(Karaliaučiaus) sritį, o rugpjūčio 28 d. pasieks Nidą. Ir taip po keturių mėmesiųrugsėjo 
7-ąją kartu su Lietuvos ir svečiais iš užsienio kryžnešiai rengiasi pėsčiųjų žygį užbaigti 
Šiluvoje Jubiliejaus Dieną.”

Platesnę informaciją suteikia: Jėzuitas Tėvas Kazimieras Ambrasas,
n. tel.: +370 37 221661, asm. tel.: +370 618 72201, e-mail: kazambra@hotmail.com 

Rotušės a. 7, LT-44280, Kaunas, Lithuauia
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Gedulo ir vilties diena Sydnėjuje
Sydnėjaus Balticčių Komitetas kviečia lietuvių bendruomenę dalyvauti 

minėjime, skirtame paminėti 1941 metų birželio mėnesio trėmimus, šeštadienį, 
birželio 14 dieną, 2val.p.p., Latvių Namuose, 32 Purnell Street, Stratlitield.

Meninėje programos dalyje dalyvaus Sydnėjaus lietuvių choras “Daina” ir 
solistai.

Neužmirškime - gyvųjų pareiga yra pagerbti žuvusius ir nukentėjusius!
Vincas Bakaitis, Balticčių Komiteto vardu

Pabaltiečių trėmimų minėjimas Canberroje
Trėmimų minėjimas įvyks trečiadienį, birželio 11 dieną, 2 val.p.p. Lenkų 

Klube, David Street, liirner Šia proga paskaitą skaitys p. Nollendorfs, Rygos 
okupacijos muziejaus pavaduotojas. Po trumpos meninės programos seks vaišės.

(Atkreipiame skaitytojų dėmesį į tai, kad minėjimas įvyks trečiadienį dėl p. 
Nollendorfo įsipareigojimų kituose miestuose.)

Canbcrros Lietuvių Bendruomenės Sąjunga

Artėjant Gedulo ir Vilties dienai, sekmadienį, birželio 8 dieną, 2 val.p.p. 
Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava” bus rodomas filmas

“Vienui vieni”
apie pokario lietuvius partizanus, kovojusius už Lietuvos laisve.

Kviečiame gausiai dalyvauti. (Filmo trukmė -1.5 vai., su 10 min. pertrauka.)
Bibliotekos Bičiulių Būrelis

Nemokama kelionė į Sibirą!
Kelionė buvo nemokama, kai tremtinius į Sibirą vežė NKVD. .Ii bus nemo

kama ir birželio 15, kai susirinksime Melbourno Lietuvių Namuose, o per 
Sibirą mus ves buvę tremtiniai.

Melbourno Apylinkės Valdyba kviečia visus, kas gali pajudėti, prisijungti prie 
šios šiurpios kelionės sekmadienį, birželio 15 d., 1 vai. po pietų.

Melbourno Apylinkės Valdyba

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

kuris sujungs su CRIME 
STOPPERS 
1800 333 000

remia Crime Stoppers

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

www.lithuanianclub.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 tek: 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 į Petrą Buroką mob. tek: 0424 725106.
Laukiame gausaus dalyvių būrio.

0007 m. Dainų šventės DVD — Dainavoje

Dainų diena I dalis “Dainos ratu”-birželio 15 d.,2 val.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 dabs “Lino sakmė” - rugpjūčio 3 d., 2 vai. p.p.

RSA / RCG kursai — “Dainavoje”
Tai du kursai, skirti asmenims, kurie nori dirbti klubuose ar baruose.
Kursai Sydnėjaus Lietuvių Klube vyks:
RSA- ketvirtadienį, birželio 19 d., nuo 6 vai. p.p. iki 11 vai. p.p.
RCG - ketvirtadienį, birželio 26 d., nuo 6 vai. p.p. iki 11 vai. p.p.
Kaina - $80 už vieną kursą.
Visi, norintys dalyvauti kursuose, prašomi užsiregistruoti ir susimokėti už 
kursą iki penktadienio, birželio 13 dienos, Lietuvių Klubo raštinėje.

Sydney Lithuanian Information Centre [ SLIC J now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@slic.org.au Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Lietuvis kompozitorius australiškoje programoje
Australijos Kamerinis Orkestras (Australian Chamber Orchestra) į sekančių savo 

gastrolių po Australiją programą įtraukė lietuvio kompozitoriaus .LJuozapaičio kom
poziciją “Perpetuum Mobile”. Programoje yra rašoma, kad “Juožapaitis concentrates 
on dazzling colours”.

Koncertai vyks:
Melbourne (The Arts Centre) - 
Adelaidėje (Adelaide Town I Tall) - 
Pcrthe (Perth Concert Hall) - 
Sydnėjuje (Sydney Opera House) - 
Sydnėjuje (Recital Hall Angel Place)-

birželio 8 d. ir9d.
birželio 10 d.
birželio 11 d.
birželio 15 d.
birželio 14 d„ 17 d. ir 18 d.

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: Iitconmelb@bigpond.com 

“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.

Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastogc@bigpond.com
Tinklalapis: www.users.bigpond.coni/nipastoge 

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

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

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

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

Apmokami; skelbimų kaina: $6.60 (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 ncatšako.
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