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ALB Apylinkių Valdybų pirmininkų suvažiavimas

Šių metų birželio 7 - 8 dienomis ALB Krašto Valdyba Melbourne surengė ALB Apylin
kių Valdybų pirmininkų arba jų atstovų suvažiavimą. Nuotraukoje - suvažiavimo 
dalyviai Melbourno Lietuvių Namuose. Plačiau apie suvažiavimų-“M.l!” psl. 3.

bSs Lietuvos įvykių apžvalga

Lietuva paveikė ES politiką

V. Adamkus 
apie 

energetikų
Lietuva lai

kysis tarptau
tinių įsiparei
gojimų dėl Igna
linos atominės 
elektrinės antro 
bloko uždarymo,

tačiau būtina iš naujo įvertinti pavojų vals
tybės energetiniam saugumui, pabrėžė 
Prezidentas Valdas Adamkus, birželio 9 d. 
pietaudamas su Lietuvoje reziduojančiais 
Europos Sąjungos valstybių ambasadoriais.

Susitikime buvo kalbėta apie energe
tinio saugumo situaciją po 2009 m., kai bus 
uždaryta Ignalinos atominė elektrinė.

Pasak Prezidento, Lietuva taps visiškai 
priklausoma nuo vienintelio energijos tie
kėjo, o dujų kainos labai išaugo nuo tada, 
Lai buvo priimti įsipareigojimai uždaryti 
Ignalinos AE. Jis pabrėžė, kad tikisi ES 
valstybių ir Europos Komisijos supratimo.

Prezidentas informavo ambasadorius 
apie elektros tilto su Lenkija projekto ei
gą ir pabrėžė, kad toliau bus tęsiamos 
derybos su Lenkijos ir Baltijos šalių ener
getikos kompanijomis bei partneriais 
Europoje. Jo teigimu, Baltijos valstybėms 
svarbu kuo greičiau įgyvendinti elektros 
tilto su Švedija projektą.

Susitikimo metu kalbėta ir apie nese
niai sukurtą nacionalinį investuotoją, ku
ris dalyvaus naujo Ignalinos atominės 
elektrinės bloko statyboje. Taip pat kalbė
ta apie ES santykius su Rusija. Preziden
tas pažymėjo, kad Lietuva pasisako už ge
ros kaimynystės santykius su Rusija ir 
konstruktyvius problemų sprendimus.
“Darbicčiai” pabarė savo partiečius

Darbo partijos prezidiumas pabarė 
etikai nusižengusius partiečius ir taip pat 
rekomendavo jiems atsižvelgti į priimamų 

sprendimų moralinį aspektą. Pasak partijos 
lyderio Viktor Uspaskich. Darbo partijos 
etikos komisija konstatavo, kad Seimo 
narė Vilma Martinkaitienė, padėjėju įdar
binusi savo vyrą, nepažeidė Seimo statu
to, nes Seimo nario padėjėjas yra politinio 
(asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnau
tojas, priimtas į pareigas jį priėmusio vals
tybės politiko įgaliojimų laikui, o įstatymai 
nedraudžia padėjėju įdarbinti sutuokti
nius ar kitus giminaičius. Tačiau Etikos ko
misija pažymėjo, kad Seimo nariams yra ke
liami aukšti reikalavimai, todėl parlamen
tarai neturėtų naudotis įstatymų spragomis. 
“Darbicčiai” yra numatę galimus

partnerius Seimo rinkimams
Darbo partijos prezidiumas nusprendė 

sudaryti darbo grupe, kuri pradėtų kon
sultacijas dėl galimo bendradarbiavimo per 
Seimo rinkimus su kitomis politinėmis 
partijomis. Į derybine grupę yra deleguo
tas Darbo partijos pirmininkas Viktor 
Uspaskich ir jo pavaduotoja Seimo narė 
Loreta Graužinienė. Artimiausiu metu prie 
jų prisijungs dar vienas partijos narys, kurį 
pasirinks partijos pirmininkas.

Birželio 10 d. žurnalistams V. Uspas
kich sakė, kad neoficialios derybos su 
galimais partneriais jau vyksta, o vardin
damas galimus Darbo partijos partnerius 
jis paminėjo Valstiečių liaudininkų sąjun
gą, Tvarkos ir teisingumo partijų, Naująją 
sąjungą bei Liberalų ir centro sąjungą.

“Galėtume kalbėtis su “valstiečių” par
tijos pirmininke K. Prunskiene ir jos ko
manda, su Naująja sąjunga, Artūro Zuoko 
Liberalų ir centro sąjunga, Rolando Pakso 
Tvarka ir teisingumu”, - sakė V. Uspaskich. 
Jis taip pat pažymėjo, kad pirmajame 
Seimo rinkimų ture Darbo partija numa
to dalyvauti savarankiškai, tačiau per an
trąjį rinkimų turą “darbicčiai” gali paremti 
kitas partijas arba prašyti sau jų paramos.

Nukelta į 2 psl

Lietuvos pastangomis Europos Sąjun
ga (ES) užėmė kietesne poziciją Rusijos 
atžvilgiu. Tokią išvadą daro įtakingas bri
tų savaitraštis “The Economist”. Kaip 
žinoma. ES užsienio reikalų minislrai 
prieš kelias dienas po ilgų diskusijų 
patvirtino mandatą, kuris leis pradėti 
svarbias Europos derybas su Rusija. 
Mandato tvirtinimas užtruko dėl Lietu
vos reikalavimų j derybų darbotvarkę 
įtraukti klausimus dėl energetinio saugu
mo, teisinio bendradarbiavimo ir “įšaldytų 
konfliktų” Gruzijoje bei Moldovoje.

“The Economist” teigimu, derybų me
tu kitų ES šalių diplomatai skundėsi dėl 
Lietuvos taktikos - esą juos nervino tik 
paskutiniu metu iškelti Lietuvos reika
lavimai, tariamai menkas pasirengimas ir 
nerealūs lūkesčiai. Anot savaitraščio, da

Paroda “Kelias į laisvę”
Birželio 5 d. Seimo parodų galerijoje 

buvo atidaryta istorinių fotografijų ir 
dokumentų paroda “Kelias į laisvę”. Tai 
vienas renginių, skirtų Sąjūdžio 20-osioms 
metinėms paminėti.

Paroda apima laikotarpį nuo!940 m. 
sovietinės okupacijos pradžios iki nepri
klausomybės atkūrimo ir apgynimo 1991 
m. Parodoje akcentuojamas 1944-1953 m. 
ginkluotasis pasipriešinimas - partizani
nis karas, pasipriešinimas sovietiniam 
režimui lageriuose, tremtyje, neginkluo
tas antisovielinis pasipriešinimas. Joje 
taip pat atsispindi Lietuvos Helsinkio 
grupės veikla, pogrindinė spauda, Lietu
vos Laisvės Lygos vaidmuo. 45 pabaltijie
čių memorandumas, antisovietinės de

Nauji pasai -
Naujų lietuviškų pasų gamyba perke

liama į Lietuvą. Į darbą įsijungs lietuviš
ka įmonė “Garsų pasaulis”. Nuo kitų 
metų vidurio naujai įsigyta giliaspaude 
planuojama Lietuvoje atlikti likusią dalį 
pasų gamybos darbų, kuriuos kol kas at
lieka Lenkijos įmonė PWPW. Iš 120,000. 
naujo pavyzdžio pasų, kuriuos PWPW 
jau perdavė I .ietuvai, gyventojams išduota 
apie 100.000.

Naujų pasų duomenų lape integruo
ta nckontaktinė elektroninė laikmena, 
kurioje įrašomi asmens duomenys ir as
mens veido atvaizdas. Elektroninėje laik
menoje yra įdiegta per 30 skaitmeninės 
informacijos vientisumą, autentiškumą ir 
konfidencialumą užtikrinančių priemonių.

Valstybinės dokumentų technologijos 
apsaugos tarnybos direktorius Vaclovas 
Juknevičius sakė, kad šis pasas pasižymi 
ne tik saugumu, bet ir tuo, kad jame nau
dojami šalies istorijos ir architektūros ele
mentai. “Tikiuosi, šis pasas sužadins sen
timentus emigravusiems lietuviams ir pa-

Atnaujino karinį
Lietuvos, Latvijos ir Estijos gynybos 

ministrai gegužės 30 d. Latvijoje atnauji
no susitarimą dėl bendradarbiavimo gy
nybos ir karinių santykių srityje. Pagal su
sitarimą. Lietuvos, Latvijos ir Estijos gy
nybos ministerijos įsipareigoja bendradar- 

bar lieka klausimas, kaip sparčiai vyks 
derybos-Vokietija nori kuo greitesnės jų 
pabaigos, tuo tarpu kai kurios kitos šalys 
ir Europos Komisija pageidauja labiau 
detalizuoto susitarimo, pagal kurį Rusi
jos laikysena turėtų keistis tokiose sri
tyse kaip energetinės monopolijos, inves
tuotojų apsauga ir nelegali migracija. Už 
tai ES pasiūlytų Rusijai paprastesnį vizų 
režimą ir leistų Rusijos energetinėms kom
panijoms lengviau plėstis į Vakarus.

ELTA primena, kad patvirtinus man
datą ES ir Rusijos derybos formaliai 
prasidės birželio 26-27 dienomis, per Eu
ropos Sąjungos ir Rusijos viršūnių susi
tikimą, kuris rengiamas Sibire. Lietuvos 
Prezidentas V. Adamkus yra sakęs, kad jos 
parodys naujos Rusijos vadovybės požiūrį 
į santykius su Europa. □ 

monstracijos, Lietuvių Katalikų bažny
čios kova už Bažnyčios ir tikinčiųjų tei
ses. individualūs žmonių laisvės siekiai. 
Parodoje pristatomi ir Lietuvos diploma
tų veiksmai išeivijoje.

Pagrindinė parodos dalis skiriama 
Lietuvos Atgimimui: Sąjūdžio atsiradi
mui, tūkstantinių žmonių mitingams, ak
cijoms, Sąjūdžio spaudai bei Baltijos ke
liui. Ekspozicijoje pristatomas Nepriklau
somos valstybės atkūrimas ir apgynimas- 
Kovo 11-osios Akto paskelbimas, atsilai
kymas prieš 1991 metų sovietinę agresi
ją ir Lietuvos valstybės išsaugojimas. Pa
roda baigiama Lietuvos įstojimu į tarp
tautines organizacijas. Paroda veiks iki 
birželio 16 d. □

elektroniniai
dės apsispręsti greičiau grįžti į Lietuvą”, - 
viliasi V. Juknevičius.

“Garsų pasaulio” generalinio direkto
riaus Vytauto Vainikonio žodžiais, gami
nant pasus vien Lietuvos rinkai, investici
jos ncatsipirktų. tad darbo bus ieškoma 
ir kitose šalyse. Juolab kad turimas pasų 
gamybos pajėgumas bus gerokai didesnis 
nei reikia Lietuvai. Pirmais metais pla
nuojama pagaminti apie 300,000 pasų, 
vėliau - po 200.000 kasmet.

Įmonė jau pradėjo derybas su keliomis 
užsienio valstybėmis dėl biometrinių pa
sų gamybos.

“Yra galimybė, kad artimiausiu metu 
trečdalis pasaulio pereis prie biometri
nių pasų”, - sakė jis. Į dabar sumontuotą ir 
paleistą naują pasų gamybos liniją įmo
nė jau investavo apie 15 mln. litų. “Garsų 
pasaulis” dar šiais metais planuoja inves
tuoti apie 50 mln. litų į aukščiausio sau
gumo lygio elektroninių asmens doku
mentų gamybos technologijas.

(Pagal “Lietuvos žinias”)

bendradarbiavimą
biauti gynybos politikos ir planavimo, 
gynybos pajėgumų plėtojimo, logistikos, 
įsigijimų ir krizių valdymo srityse.

Taip pat išlieka ir ankstesnis bendradar
biavimas tarptautiniame lygyje ir bendras 
karinio ir civilio personalo mokyms. □
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roEš'Ss Trumpai iš visur

teismui.

♦ Šių metų vasa
rio mėnesį Turki
jos parlamentas 
atšaukė ilgus me
tus galiojusį drau
dimą moterims 
dėvėti musulmo
niškas skareles 
universitetuose.

Opozicija po
tvarkį apskundė

Birželio 5 dieną Turkijos konstituci
nis teismas paskelbė šį parlamento po
tvarkį neteisėtu, prieštaraujančiu kons
titucijai. Musulmoniškų skarelių įsilei
dimas j universitetus kelia pavojų 85 me
tus veikiančiai pasaulietiškai Turkijos 
santvarkai.
♦ Birželio 7 d. JAV senatorė Hillary 
Clinton oficialiai paskelbė, kad ji atsiima 
savo kandidatūrą iš šių metų prezidento 
rinkimų. Ji ragino savo rėmėjus balsuoti 
už senatorių Barack Obama.
♦ Neapolis pradėjo apsivalyti nuo šiukšlių 
masės gatvėse. Kasdien 700 tonų šiukšlių 
išvežama 56 vagonų traukiniu į Vokietiją 
sudeginimui Hamburgo incineratoriuje. 
Šiukšlių deginimo sutartis pasibaigs po 11 
savaičių, tad Neapolio vargai dar nepa
sibaigė.
♦ Archeologai yra įsitikinę, kad jie sura
do seniausią pasaulyje krikščionių baž
nyčią. Birželio 10 d. “The Jordan Times” 
pranešė, kad bažnyčia rasta Rihab mieste 
šiauriniame Jordane.

Pagal mozaiką bažnyčios sienose, ją 
įkūrė 70 krikščionių, pabėgusių iš Jaruza- 
lės nuo persekiojimų, laikotarpyje tarp 33 
ir 70 metiĮ po Kristaus gimimo.
♦ Birželio H d. incidentas Afganistano - 
Pakistano pasienyje sudrumstė JAV ir 
Pakistano santykius. Pakistanas tvirtina,

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
Lietuvos gyventojai - už kietesnę 
poziciją ES ir Rusijos derybose

Absoliuti Lietuvos gyventojų dauguma 
— 78% — pritaria Lietuvos Vyriausybės 
pozicijai, kad Europos Sąjungos (ES) 
derybose su Rusija būtų svarstomas klau
simas dėl patikimo energetikos išteklių 
tiekimo. Šiuo klausimu Vyriausybę vienin
gai palaiko įvairaus amžiaus ir socialinių 
sluoksnių Lietuvos gyventojai, tiek lietu
vių, tiek kitų tautybių. Tokias tendencijas 
atskleidė 2008 m. gegužės-birželio mėn. 
atlikta Lietuvos gyventojų apklausa.

Taip pat absoliuti Lietuvos gyventoji) 
dauguma - 72% - pritaria Lietuvos po
zicijai, kad ES derybose su Rusija būtų 
svarstomas klausimas dėl Rusijos įsiparei
gojimo bendradarbiauti su ES krimina
linėse bylose, tarp jų 1991 m. sausio 13- 
osios Vilniuje ir 1991 m. liepos 31-osios 
įvykių Medininkuose. Šiuo klausimu su
tampa skirtingo amžiaus ir pažiūrų gyven
tojų nuomonės. Dauguma gyventojų-64% 
-mano, kad ES derybose su Rusija turi bū
ti svarstomas klausimas dėl žalos atlygi
nimo asmenims, deportuotiems iš okupuo
tų Baltijos šalių. Svarbiais žalos atlygini
mo klausimais Vyriausybę palaiko ir dau
guma rusų tautybės Lietuvos gyventojų.

Visuomenės dauguma - 51 % - taip pat 
pritaria, kad ES derybose su Rusija būtų 
svarstomas klausimas dėl Rusijos įsipa
reigojimo konstruktyviai spręsti teritori
nius konfliktus Gruzijoje ir Moldovoje.

ELTA primena, kad gegužės 21 d. Lie
tuvos diplomatai su partneriais ES galu
tinai suderino pozicijas dėl būsimų ES ir 

Mūsų Pastogė Nr. 24, 2008.06.18, psl. 2

kad nuo JAV oro puolimo raketomis žu
vo jų 11 karių, nors vėliau jie pripažino, 
kad žuvo ir 15 Taliban kovotojų. JAV 
pareigūnų tvirtinimu Taliban užpuolė 
afganų karius Afganistano pasienyje. 
Raketos iššautos, atremiant Taliban 
puolimą.
♦ Birželio 12 d. Kinija irTaivanas pradėjo 
oficialius pasitarimus - pirmą kartą po 10 
metų pertraukos. Pasitarimai liečia tik 
tiesioginį susisiekimą lėktuvais bei turis
tų įsileidimą į abejus kraštus.
♦ Birželio 13 dieną JAV Aukščiausias 
Teismas balsų dauguma priėmė sprendi
mą, kad Guantanamo Bay kariniame 
kalėjime laikomi kaliniai turi teisę kreip
tis į civilius teisėjus JAValstijose, apskun- 
džiant jų neteisėtą įkalinimą.
♦ Birželio 13 d. Taliban sukilėliai užpuo
lė kalėjimą Kandahar mieste Afganista
ne, jsiverždami j jį savižudžių susprog
dintų bombų pagalba, po to išžudydami 
kalėjimo sargus. Iš kalėjimo pabėgo virš 
1100 kalinių.
♦ Birželio 13 d. 40 Afrikos vadovaujan
čių asmenų atviru laišku kreipėsi į Zim
babvės vyriausybę, pabrėždami, kad yra 
ypač svarbu, kad birželio 27 d. preziden
to rinkimų antrasis ratas būtų pravestas 
akivaizdžiai laisvai ir teisėtai. Tą pačią 
dieną Zimbabvės prezidentas Robert 
Mugabe įspėjo, kad 1970-ųjų išlaisvini
mo karo veteranai yr a pasiruošę imtis ginklo 
užtikrinti, kad opozicija nelaimėtų pre
zidento rinkimų. Rašoma, kad humanita
rinė pagalba bus dalinama tiems, kurie 
valdžiai perleidžia savo balsavimo kortelę.
♦ Birželio 14 dieną Irako ministras 
pirmininkas Nouri al - Maliki pareikala
vo, kad Amara mieste įsitvirtinę šiitų 
dvasininko Moqtada al-Sadr šalininkai 
nusiginkluotų per 4 dienas. Į miestą 
nusiiĮsta Irako kariuomenės daliniai. □

Rusijos derybų darbotvarkės - į mandatą, 
kuris nustatys Europos Komisijos įga
liojimus, įtraukti visi Vilniaus kelti reika
lavimai: dėl naftos tiekimo “Družba” naf
totiekiu, teisinio bendradarbiavimo su 
Rusija, įskaitant Sausio 13-osios ir Medi
ninkų įvykių bylas, “įšaldytų” konfliktų 
Moldovoje ir Gruzijoje sprendimo.

Filmas apie Žalgirio mūšį
Lietuvos istorinis vaidybinis filmas bus 

skirtas Žalgirio mūšio 600-osioms meti
nėms. Vyriausybė pritarė režisieriaus 
Raimundo Banionio planui sukurti isto
rinį kino filmą apie Vytauto Didžiojo ir 
Jogailos santykių raidą. Numatoma, kad 
1 Jetuvai šis filmas, kuris vadinsis “Broliai 
veikė Europą”, kainuos apie lOmln. litų, 
nors bendras filmo biudžetas gali siekti 17 
mln. litų.

Būsimo filmo prodiuseris Arūnas Stoš
kus sakė, jog filmavimo darbai prasidės ne 
anksčiau negu kitų metų pavasarį. Iki to 
laiko vyks finansavimo paieškos bei dar
bas su Vokietijos ir Lenkijos koprodiuse- 
riais ir scenarijaus tobulinimas. Kas atliks 
pagrindinius Vytauto Didžiojo ir Jogailos 
vaidmenis, dar nežinoma, tačiau aišku, 
kad Jogailą vaidins vienas iš garsių Len
kijos aktorių. A. Stoškus tvirtai teigė, jog 
filmas bus sukurtas iki 2010 metų, nors gal 
ir ne iki liepos 15 dienos, kai Europoje bus 
minimas Žalgirio mūšio jubiliejus.

Šiems metams parengiamiesiems dar
bams yra rezervuota pusė milijono litų, o 
kiek bus skirta kitiems melams, bus nu
matyta valstybės biudžeto projekte ir Na
cionalinėje kino rėmimo programoje. 
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS, LGTTICir “Bemaidinai”.

Sąjūdžio dvidešimtmečio dieną, birželio 3 
dieną, Londone viešėjo europarlamentaras, 
Sąjūdžio lyderis pro f. Vytautas 
Landsbergis. Po Parlamento rū
muose įvykusio susitikimo su Britanijos po
litikais jis nuvyko į „ The European Atlantic 
Group“organizuotą vakarienę-debatus. Čia 
kelioms dešimtims garbingą svečią, tarp ku
rią buvo ir Britanijos šešėlinis Tarptautinės 
prekybos bei vystymosi ministras, kelią šalią 
ambasadoriai, po vakarienės prof. V. Lands
bergis pasidalino mintimis apie Lietuvos ne
priklausomybę ir agresyvų Rusijos elgesį 
Rytą Europoje. Po renginio jis kalbėjosi su 
Anglija At žurnalistu Vytautu 
Kraujaliuir apgailestavo, kad politinę 
nepriklausomybę iškovojusi Lietuva vis dar 
nelaisva iš vidaus. Red.

Lietuviai nejaučia 
savigarbos

Savo kalbose dažnai kalbate apie Ru
siją ir jos keliamą pavojų ne tik Lietuvai, 
bet ir Europai, visam pasauliui. Tail Jūsų 
manymu kokia gi šiandien Lietuvai yra 
reali grėsmė iš Rusijos?

Reali grėsmė, kad Lietuva vis labiau 
supanašės su Rusija. Tada (Sąjūdžio laikais) 
Lietuva norėjo atitolti nuo Rusijos ir su
kurti save kitokią, o dabar kaip ir yra pa
siklydusi. Labai daug žmonių Lietuvoje 
gėrisi prastais iš Rusijos ateinančiais da
lykais. Linkę niekinti savo šalį, savo kultū
rą ir ne dėl kokio nors vakarietiško kos
mopolitizmo, bet dėl ntsiško pigaus pra
moginio meno įtakos, kuris dažnai net ir 
atvažiuoja j Lietuvą specialiai'su tikslu dar 
pašiepti lietuvybę, lietuviškumą, lietuvius. 
O lietuviai nejaučia savigarbos - jiems 
patinka, kad iš jų tyčiojasi. Tai labai liūdna.

Praėjo 20 metų nuo Sąjūdžio susikū
rimo. Ar Lietuva įvykdė savo siekimą tap
ti nepriklausoma ne tik politiškai, bet ir 
iš vidaus?

Šita antra pusė nėra įgyvendinta.
O kuo tai gresia Lietuvai?
Dabar Lietuva yra labai įtakojama 

svetimos arba buvusios ideologijos bei 
mąstysenos, vertybinės sistemos, kuri buvo 
primityvi, materialistinė. Ta mąstysena ir 
išlieka. Pasikeičia režimas, pasikeičia 
struktūra, bet mąstysena yra sunkiai kei
čiamas dalykas. Tam reikia labai nuosek
laus darbo - valstybės struktūros tą turėtų 
planuoti ir dėti daug pastangų. Tačiau 
Lietuvos valstybės vidaus politiką lėmė tie. 
kuriems nesvetima senoji laikysena ir 
mąstysena, liti buvo jų vertybinės sistemos, 
ideologijos, tad kodėl jie turi stengtis jas 
slopinti ar pakeisti? Štai kur yra mūsų 
nelaimė. Nelaimė, kad Lietuva stagnuoja 
dvasiškai.

Tad galbūt Lietuvoje reikėtų antrojo 
Sąjūdžio?

Galima sakyti „reikėtų“, bet kas iš to, 
kad sakysi, jog reikėtų. J is vien dėl to ne
atsiras. Reikėtų palaikyti, jei jis pradėtų 
rastis. O tada reikėtų eiti visiems ir drą
sinti vieniems kitus. Kas nors galėtų mė
ginti inicijuoti, bet tai nereiškia, kad jis ir

Paryžiuje - kryždirbystės paroda
UNESCO (Jungtinių Tautų švietimo, 

mokslo ir kultūros organizacijos) būsti
nėje Paryžiuje atidaryta Lietuvos kryž- 
dirbystei skirta paroda “Gyvybės medis. 
Lietuvos kryždirbystė ir simbolika”. Ji 
veiks iki birželio 13 dienos. 2001 m. 
UNESCO Lietuvos kryždirbystės tradici
ją pripažino Žmonijos žodinio ir nema
terialaus paveldo šedevru.

Paryžiuje eksponuojamos autentiškos 
XIX a. medinės šventųjų skulptūrėlės,

Prof. Vytautas Landsbergis.

atsiras dėl to. Turi pribręsti. Žinoma, kigi 
tai yra „pribręsti“ - obuolys gali prinokti, 
gali ir supūti.

Teoriškai, jei atsirastų politinės valios, 
to užsibrėžusių žmonių ir pakeltų Sąjūdį, 
kokie tuomet galėtų būti jo tikslai šiąiy- 
dieninėje Lietuvoje ir kokios pagrindinės 
užduotys?

Matote, čia viskas labai hipotetiška. ,lei.- 
gu sąjūdis atsirastų, jis turėtų savo tikslias, 
kurie galėtų būti pagarba žmogui, negąį- 
lestinga kova su žmogų niekinančia biu
rokratija ir visais tarybų valdžios reliktais, 
kai valdžia yra atskirai ir aukščiau, ožmo- 
gus yra niekas. Šitie dalykai Lietuvoje vėl 
yra atsiradę. Y ra blogai teisingumo siste
moje.

Kaip pasikeitė Lietuva po Sąjūdžio su
sikūrimo praėjus 20 metų? Ar j tokią Lie
tuvą vedė Sąjūdis?

Na, Sąjūdis niekur nenuvedė Lietuvos. 
Jei Sąjūdis būtų vedęs Lietuvą, tai ji būtų 
kitur, negu yra šiandien. Bet Sąjūdis vedė 
Lietuvą iki nepriklausomybės ir po to, kai 
Sąjūdis iš dalies formavo Vyriausybę ir jos 
politiką, bet Vyriausybė jau tada buvo 
koalicinė ir buvusieji komunistai ten turė
jo didelę įtaką. Administracija buvo likusi 
jų rankose arba jų įtakoje. Taigi Lietuvoje 
buvo labai gili dvivaldystė. Ir sakyti apie tą 
laikotarpį, kad nuo 1992 iki 1994 metų 
Sąjūdis vadovavo, nebūtų teisinga. Aišku, 
Sąjūdis įtakojo - dėjo pastangas išlaikyti 
I .ietuvos nepriklausomą, europietišką, hu
manišką kryptį. Tačiau tuomet susidūrė
me su vis stiprėjančiu revanšizmu.

Sąjūdžio laikais turėjote ne tik nepri
klausomybės siekį, bet ir šalies ateities 
vizijų. Kur jūsų akimis šiandien yra Lie
tuva? Ar tuomet Sąjūdžio iškelti tikslai 
pasiteisino ir buvo įgyvendinti?

Matot, ką reiškia pasiteisino? Tikslai 
negali pasiteisinti. Arba jie pasiekti, arba 
ne. Ir jeigu jie pasiekti, tai tuomet gali klaus
ti pats savęs, ar tai išėjo į gera. Bet jeigu jie 
buvo tik nubrėžti ir pasiūlyti, o liko nepa
siekti žmonėms suabejojus ir pabalsavus 
už kitą politinę jėgą, atsimotus nuo Sąjū
džio pasiūlyto kelio, tai nėra reikalo apie 
tai ir diskutuoti-ar tai tie tikslai, artai tie 
rezultatai ir ar Sąjūdis dėl to kaltas? aqa

Dabar vyksta jubiliejiniai Sąjūdžio 
renginiai, tad kodėl gi esate ne Lietuvoje?

Todėl, kad čia dalyvauti jau buvau 
pažadėjęs. Lietuvoje niekas manęs iš anksto 
nekvietė ir neprašė ką nors ypatingo veikti 
šiandien, niekam nebuvau pasižadėjęs. Tad 
aš atvažiavau čia, kur manęs nori. O Lie
tuvoje aš buvau ir Sąjūdžio suvažiavime ir 
nežinau, ką aš šiandien būčiau nuveikęs, o 
čia aš gal ką nors ir nuveikiau. □

lietuviškų kryžių viršūnėlės, šiuolaikiniai 
metaliniai Vytauto Jaručio darbai ir kry
žių bei koplytėlių nuotraukos, kuriomis 
pabrėžiama, kad šventintų dirbinių natū
rali erdvė - ne muziejų galerijos, jie yra 
neatsiejami nuo Lietuvos peizažo. Nors 
kiyždirbystės tradicija būdinga ir kitoms 
Europos šalims, tačiau Lietuvoje ji yra 
ypatingai gyvybinga,,gaji, užimanti svar
bią vietą žmonių gyvenime ir pasižyminti 
menine branda. LGITIC
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Bendruomenės baruose
Sugrįžus iš ALB suvažiavimo

Jadvyga Dambrauskienė, Sydney

Į ALB Krašto Valdybos rengiamą ALB 
Apylinkių Valdybų pirmininkų suvažia
vimą, įvykusį 2008 m. birželio 7-8 dieno
mis Melbourne, buvo pakviesti visų Apy
linkių Valdybų pirmininkai arba jiį atsto
vai bei kiti “susidomėję bendruome- 
nininkai”. Be kitų rūpimų klausimų buvo 
numatoma svarstyti kultūros, švietimo, 
savaitgalio mokyklų reikalus, mokytojos 
iš Lietuvos iškvietimą, AL Dienų, 
įvyksiančių šių metų pabaigoje Sydnėjujc, 
eigą. Nutariau pasinaudoti kvietimu ir su
dalyvauti minėtame suvažiavime.

•i“ Ir štai birželio 7 dienos ryte aš jau bu- 
vįiu Melbourno Lietuvių Namuose. Ten 
'sUširinke ankstyvieji “žvirbliai” jau ruošė 
patalpą suvažiavimui. Pasisveikinus ir ga- 
Vūs pritarimą dalyvauti, pirmiausia bu- 

pakalbinta žavios, jaunos SBS lie- 
(liviškos radijo valandėlės koresponden
tes Aidos Gogelytės. Ar gali ką nors rū
pimo staigiai pakalbintas, netikėtai pa
gautas pasakyti? Bet kaip yra taip yra. 
Kiekvienas turime savo nuomonę, supra
timą, požiūrį, pareigas ir gyvenimo sie
kius. Taigi, ką pasakiau, tą ir užrašė Aida į 
keturkampį SBS mikrofoną.

Nevėluodami rinkosi delegatai iš 
Geelongo, Melbourno, Sydnėjaus, Can- 
berros 2 atstovai ir abi SBS radijo laidų 
vedėjos. Kai kurie atstovai prisijungė vė
liau, kada buvo svarstomi jiems rūpimi 
klausimai, tačiau iš viso pirmąją dieną su
sirinko 18 suvažiavimo delegatų.

Pasiūlius ir priėmus dienotvarkę, pra
sidėjo darbas. Gaila, nebuvo atstovų iš 
Adelaidės, nors buvo numatytas svarstyti 
archyvų svarbos ir išaugojimo klausimas

ALB Krašto Valdybos pirmininkė Bi
rutė Prašmutaitė pravedė pirmąją sesiją. 
Pasiūlius susirinkime kalbėti angliškai 
(kai kurie Valdybos nariai nemoka lietu
viškai), kilo diskusijos, bet taupant laiką 
ir gerbiant angliškai kalbančią bendruo
menės dalį, buvo nutarta kalbėti angliškai, 
o jeigu kam geriau išsakyti mintis lietu
viškai, kalbančiojo pasisakymai bus 
verčiami.

Pirmojoje sesijoje kalbėta apie Austra
lijos Lietuvių Dienas Sydnėjuje, apie bū
simą ALB Tarybos suvažiavimą, jo prave- 
dimą ir delegatų skaičiaus pakeitimą. 
Kalbėta apie būsimą “Australijos lietuvių 
istoriją” anglų kalba. Ją rašo prof. Liuda 
Popenhagen, šiuo metu gyventi JAV. Su
žinota, kad birželio 22 d. ji lankysis Syd
nėjuje ir LietuvilĮ Klube pateiks praneši
mą apie knygos rašymo eigą. Kalbėta 
apie knygos reikalingumą, leidybą, kaštus. 
Vyko diskusijos. Į pateiktus klausimus 
pilnai atsakė AL Fondo pirmininkas Al
gis Šimkus. Priimtas nutarimas.
iP/lKalbant apie ALB Archyvą, esantį 
Adelaidėje, buvo plačiai diskutuota, kaip 

Iš kairės: Kazytė Petrulytė, Aida Gogelytė ir Rymantė Geli.

jį papildyti, išsaugoti, kur laikyti? Priim
tas nutarimas.

Po gardžių pietų, toliau tesėme dar
bą. Dennis Gaylard kalbėjo apie naujųjų 
lietuvių, gyvenančių ne Lietuvoje, o Ang
lijoje, Airijoje ar kitoje užsienio šalyje, 
kurio jau moka kalbą, susipažinę su kitos 
šalies gyvenimo ir darbo reikalavimais, 
turintys užsienyje pripažintus diplomus 
verbavimą emigruoti j Australiją. Daug 
nuomonių ir abejonių išsakyta tuo klau
simu ir nutarta, kad ALB KV emigracijos 
neskatins ir neneigs.

Popietinę sesiją pravedė Loreta Čižaus- 
kaitė - Tigani. Buvo apsvarstyti tautinių 
rūbų įsigijimo, siuvimo, juostų audimo, 
vyriški) tautinių rūbų įsigijimo klausimai. 
Diskusijų metu nutarta siūlyti, skatinti 
visas bendruomenes savo tarpe ieškoti 
liaudies meistrų, audėjų, siuvėjų, pritaikyti 
nebenaudojamus senelių tautinius rūbus.

Visi pokalbiai, diskusijos, garsesnis ar 
ramesnis nuomonių reiškimas buvo ra
miai, taikiai, naudingai suderinti ir priim
ti nutarimai. Labai atvirai ir nuoširdžiai 
buvo pasidalinta žiniomis, patirtimi, iš
sakytos nuoskaudos ir pasiekimai, skirtin
gos pažiūros, įvairiausios nuomonės. Ir 
kas svarbiausia, tą gerą, ramų, naudingą 
bendravimo būdą išlaikė ir puikiai valdė 
ALB KV pirmininkė Birutė Prašmutaitė. 
Visiška demokralija. Kaip burtininko 
lazdelei mostelėjus, visi buvo nuraminti, 
atslūgo emocijos, kalbėjome, svarstėme 
toliau. Priimti sprendimai. Pirmoji diena 
praėjo puikiai.

Birželio 8-osios darbai prasidėjo šv. 
Mišiomis Šv. Marijos Jūrų Žvaigždės baž
nyčioje. Ji šiuo metu restauruojama. Mi
šios vyko šalia esančioje parapijos salėje.

Labai lietuviškai nuteikė kun. Algio 
Šimkaus laikomos šv. Mišios, pamokslas, 
o kai po pirmojo skaitinio sekė antrasis, 
netikėtai išgirdome, kad sklinda ne žo
džiai, o skamba Birutės Prašmutaitės gie
damas antrasis skaitinys. Ji ne skaitė, o 
giedojo. Atsakomoji psalmė taip pat buvo 
giedama ir visi atsakė giedodami.

Choras, nors ir negausus, bet giedojo 
gražiai. Bažnytiniam chorui vadovauja 
Zita Prašmutaitė. Sužinojau, kad tris sek
madienius gieda Bažnytinis choras, o vie
ną sekmadienį - Danos Levickienės pa
ruoštos giesmininkės, vyresnės skautės. 
Kuris choras giedojo tądien, nepaklau
siau. Svarbiausia buvo tai, kad viskas vyko 
jautriai, gražiai ir labai lietuviškai. Mišių 
metu mintimis aplankiau Lietuvą.

Sugrįžę valgėme pietus Jubiliejinėje 
salėje, skubėjome dirbti darbą.

Ketvirtąją sesiją vedė Birutė Prašmu
taitė. Apie dvigubos pilietybės nuostatus 
ir trukdymus pritariame Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės vykdomai politikai ir 
nutarimams. Papildomai nutarta, kad 
Australijos lietuvių vardu bus suredaguo

tas laiškas su rei
kalavimais vyriau
sybei dėl dvigubos 
pilietybės ir pasiū
lymas keisti požiūrį 
į užsienyje gyvenan
čius lietuvius.

TMID’as, ALB 
Krašto Valdybos 
prašymu, paskyrė 
atvykimo lėšas mo
kytojai iš Lietuvos 
vienam mėnesiui. 
Likusias išlaidas, 
kaip pvz. keliones į 
atskirus miestus, pra
gyvenimą ir kelio
nes vietoje turi pa
dengti Apylinkių Val-

Pilietybės referendumo klausimu
Pastaruoju metu internetu ii Lietuvos yra platinama peticija, kurioje išeiviai pritartų re

ferendumui dėl dvigubos pilietybės. Peticiją platina Artūro Paulausko Naujoji sąjunga. At
sakydama, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Regina rUamŠienė 
išplatino pareiškimą, kuriame labai kritiškai įvertino šią iniciatyvą rengti referendumą, 
kuriame būtų siūloma keisti Konstituciją, peržiūrint pilietybės įgijimo ir išlaikymo tvarką. 
Skelbiame R. Narušienės pareiškimo išvadas. Red.

Įvertindama visas šias aplinkybes, PLB 
teigia, jog:

1. Netiesa, kad išspręsti pilietybės iš
saugojimo klausimą neišvengiamai reikia 
pakeisti Konstituciją. Rimti teisininkai.su 
kuriais PLB konsultuojasi, įsitikinę, kad 
tokie tvirtinimai tėra nereikalingas del
simas. Užtikrinti pilietybės išsaugojimą 
galima keičiant įstatymų bazę.

2. Naujosios sąjungos peticijoje nėra 
suformuluota siūloma Konstitucijos kei
timo formuluotė. Tai yra žmonių klaidi
nimas. Ar tai blogas, ar geras pakeitimas - 
priklauso nuo siūlomo teksto. Neaišku, ar 
siūlomas pakeitimas apsaugo visų Lietu
vos žmonių pilietybę, I aetuvos valstybin
gumą. Naujosios sąjungos anksčiau išpla
tintas tekstas yra nepriimtinas.

Suvažiavimo dalyviai. Iš kairės: Lilija Kozlovskienė, Andrius Vaitiekūnas, Sigutė Gailiu- 
naitė ir Stasys Šutas.

Suvažiavimo dalyviai. Iš kairės: Jadvyga Dambrauskienė, Greta Savickaitė - Fletcher, dr. 
Kazys Zdanius ir Teodoras Rotcas.

dybos. Rekomenduojama suma įspūdin
ga. Mokytojos iš Lietuvos tikslas būtų čia 
pamokyti, kaip mokinti vaikus.

Savaitgalio mokyklos veikia Melbour
ne, Adelaidėje, Geelonge ir Sydnėjuje. 
Pamokos vyksta 1 kartą savaitėje. Išklau
syti visi "už” bei “prieš” ir nutarta: kas jau 
padaryta - neatsisakysime, bet ateityje 
reikia labai apgalvotai ir iš anksto numa
tyti, ko mums reikia, kas naudinga, kokie 
vadovėliai ar kitos metodinės priemonės 
reikalingos. Paraiškos ir prašymai į TMID 
turi eiti be asmeninių pažinčių ir kontak
tų. Visi prašymai turi būti paviešinti ir 
apsvarstyti bendruomenėse.

Šeštąją sesiją vedė Lilija Kozlovskienė. 
Ji kalbėjo apie Lietuvos tūkstantmečio 
paminėjimą Australijoje. Tam prašomos 
visos veikiančios jaunimo, katalikų, skau
tų, šokėjų, sportininkų, dainininkų, meni
ninkų, tekstilininkų, audėjų, liaudies 
meistrų, virėjų, kepėjų, amatininkų gra
pes išeiti j aikštes, stadionus, klubus, 
parkus, mokyklas, prekybos centrus ir

3. Negalima pritarti referendumo ruo
šimui ir todėl, kad referendumas pasmerk
tas žlugti, atsižvelgus į referendumo įs
tatymo reikalavimus - daugiau negu pusė 
Lietuvos piliečių (ne tik atėjusių balsuoti, 
o VISŲ Lietuvos piliečių, balsavimo metu 
ir esančių ir nesančių Lietuvoje) turi bal
suoti už siūlomą pakeitimą. Niekados tiek 
žmonių neateina balsuoti.

4. [Artūro Paulausko] socialliberalai, 
rinkdami parašus referendumui, nepasi
tarnauja siekiui išsaugoti integralią tautą 
ir kiekvieno lietuvio norui išlikti Lietuvos 
dalimi.

5. PLB’ei neramu, kad referendumas
toliau suskaldytų tautą ir Lietuvoje ir išei
vijoje. Nederėti) platinti šią peticiją ir šį 
projektą. □ 

garsinti mūsų šalį koncertais, meno 
parodomis. Reikia stengtis išgarsinti, pa
minėti šią garbingą datą. Dėl smulkesnės 
informacijos kreiptis į Apylinkių Valdybas.

Svarstant meninių grupių iš Lietuvos 
pakvietimą nutaria: kiekvieną kartą kvies
ti skirtingas menines grupes ar pavienius 
atlikėjus. Kviesti grupes, kuriose nedidelis 
atlikėjų skaičius. Jaunimui kviesti jiems 
patinkančius atlikėjus. Kalbėta, kad kitais 
metais planuojama pakviesti Lietuvos jau
nimo mėgiamą atlikėją - dainininką 
Andrių Mamontovą.

Taip nepastebimai prabėgo dvi įtemp
to darbo ir įvairių įspūdžių dienos. Daug 
ką sužinojau, gal ką ir pamiršau, bet ke
lionė buvo maloni ir prasminga.

Dėkoju Gražinai ir Petrui Pranaus- 
kams už pasitikimą, apgyvendinimą, mai
tinimą ir rūpestį. Dėkoju p.p. Šimkams už 
papildomas keliones. Iki malonaus 
susitikimo per Australijos Lietuvių Die
nas Sydnėjuje. " □
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Lietuva iš arti
Pragyvenimas būtinai brangs ir Lietuvoje?

Australijoje, kaip ir bendrai Vakarų pasaulyje, jaučiamas kasdieninių prekių kainų kili
mas. Viena iš priežasčių - beveik kasdien brangstanti iš gamtos šaltinių pumpuojama 
nafta ir jos produktas benzinas. Tokia pasaulinė padėtis jau atsiliepia ir Lietuvoje. Apie tai su 
vietos specialistais kalbėjosi DELL!žurnalistė Rasa LuKaitytė. Red.

Naftos kainai pasiekus dar vieną re
kordą -135 JAV dolerių už barelį (barrel), 
realistiškiau atrodo ir naftą eksportuo
jančių šalių organizacijos OPEC perspė
jimas apie 200 dolerių kainą. Lietuvoje 
kalbinti analitikai prognozuoja, kad to
kiu atveju Lietuvoje j viršų šautų degalų 
kainos, paskui juos dar labiau išaugtų in
fliacija, brangtų būtiniausi produktai, di
dėtų nedarbas.

Bendrovė „Lukoil” skaičiuoja, kad 
naftos kainai pasiekus 200 dolerių ribą, 
litras benzino kainuotų apie 5 litus, tačiau 
nuo platesnių prognozių susilaiko. Vals
tybinės kainų ir energetikos kontrolės 
komisijos prielaidos rodo, kad jei naftos 
barelis kainuotų 200 JAV dolerių, tai 
gamtinių dujų kaina galėtų išaugti apie 70 
% ir sudarytų 687 JAV dolerio už 1,000 
kubinių metrų.

Preliminariai skaičiuojama, kad bui
tiniams vartotojams gamtinių dujų kaina 
vidutiniškai išaugtų apie 40%, šildymas - 
35%. „Hansabanko” finansų rinkų tarny
bos vadovas lomas Andrejauskas po dis
kusijos apie nekilnojamojo turto situaci
ją Lietuvoje prognozavo, kad naftai pa
brangus iki 200 JAV dolerių už barelį, na
mų bei butų kainos galėtų kristi net 30%.

Labiausiai kentėtų gyventojai
Jo kolegė, „Hansabanko” Ekonominės 

analizės skyriaus analitike Jurgita Jurgu- 
tytė sakė, kad įvykus staigiam naftos kai
nos šuoliui, pirmiausiai tai paveiktų in
fliaciją. „Kadangi nafta ir kitos energijos 
prekės įeina [beveik visų prekių ir paslau
gų savikainą, brangių ne tik degalai, dujos 
ar centrinis šildymas, bet ir dauguma kitų 
vartojimo prekių ir paslaugų. Tad galima 
tikėtis dar aukštesnio infliacijos lygio nei 
dabar”, - kalbėjo pašnekovė. J. Jurgutytė 
mano, kad dėl didėjančių išlaidų būtiniau
sioms prekėms ir paslaugoms, gyventojams 
liktų mažiau pinigų kitoms išlaidoms, tai
gi sustotų vartojimas. O tai skaudžiai atsi

Prancūzai filmuoja Vilnių
Prancūzų dokumentinių filmų kūrėjų 

grupė savaitgalį, gegužės 17-18 dienomis. 
Lietuvoje rengė reportažą apie istorinį ir 
architektūrinį Vilniaus paveldą.

Prancūzijos TV kompanija „GEDEON 
Programmes“, kuri specializuojasi kur
dama dokumentinius filmus, įgyvendina 
tarptautinį projektą - kuria dokumenti
nių filmų ciklą „Gražiausios pasaulio 
paveldo vietovės“.

Šį projektą remia UNESCO 
organizacija.

Pasaulyje priskaičiuojama 830 kul
tūrinio paveldo objektų. Visus juos apke
liauti gana sudėtinga, todėl prancūzų te
levizija ryžosi padėti virtualiai aplankyti 
šiuos neįkainojamus žmonijos kultūros 
lobynus. Buvo atrinkti įspūdingiausi 
UNESCO paveldo objektai, kurie vienaip 
ar kitaip įtakojo šalies istoriją.

Į šių objektų sąrašą pa teko ir Vilniaus 
senamiestis.

Filmavimo programai pasirinkti šie 
objektai: Gedimino pilies bokštas, Vil
niaus Arkikatedra, Šv. Petro ir Povilo baž
nyčia, Šv. Onos bažnyčia, Vilniaus uni
versitetas ir Šv. Jonų bažnyčia, Aušros 
vartai, Prezidentūra, Rotušė, Arsenalas, 
kitos bažnyčios, senamiesčio gatvelės ir 
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lieptų daugumai verslininkų, kuriuos iš vie
nos pusės spaustų augančios išlaidos, iš 
kitos - mažėjantys pardavimai. „Susidarius 
tokiai situacijai, vėlgi nukentėtų gyvento
jai - sunkius laikus pajutę verslininkai at
leistų savo darbuotojus, ir šalyje išaugtų 
nedarbas. Galiausiai, žiūrint tarptautiniu 
mastu, naftos kainos šuolis neigiamai pa
veiktų Lietuvos konkurencingumą ir pri
slopintų ūkio augimą”,-dėstė pašnekovė.

Lietuva jautresnė nei senoji ES
„Danske Bank” vyresnioji analitike 

Baltijos šalims Violeta Klyvienė sakė, kad 
Lietuvoje ir kitose santykinai mažiau iš
sivysčiusiose šalyse naftos kainų šoko įta
ka yra didesnė nei, pavyzdžiui, senosiose 
Europos šalyse dėl mažiau efektyvaus 
energijos vartojimo ir atitinkamai didesnio 
šių produktų svorio vartotojų kainų in
dekse. Dėl naftos kainos šuolio labiausiai 
ir pirmiausiai brangsta transportas, o pas
kui jį ir maistas.

Jos skaičiavimu, naftos kainos šuolis 
iki 200 JAV dolerių iš karto infliaciją gali 
padidinti beveik 1.5% ir panašiai dar kitais 
metais. O bendrojo vidaus produkto au
gimo nuostolis, pesimistiniu atveju, gali bū
ti iki 1%. Analitike prognozuoja, kad dėl 
naftos kainos šuolio gali sulėtėti ir euro zo
nos ekonomikos augimas, o dėl to didėtų 
ir Lietuvos einamosios sąskaitos deficitas 
(eksporto ir importo santykis - DELFI).

DELFI primena, kad vos prieš 3 metus, 
2005 metais, pačią niūriausią naftos kai
nos prognozę pateikė investicinis bankas 
„Goldman Sachs”, tvirtinęs, kad iki šio 
dešimtmečio pabaigos nafta kainuos 
daugiau nei 60 JAV dolerių ir priartės 
prie 105 JAV dolerių už barelį.

Tais pačiais metais kitų tarptautinių 
bankų prognozės dar buvo 38-50 JAV 
dolerių už barelį. Gi dabar, dar neįpusėjus 
2008 metams ir dar toli esant iki de
šimtmečio galo, barelio kaina pakilo jau 
iki 135 JAV dolerio! □ 

svarbesni pastatai.
Prancūzijos TV kompanija „GEDEON“ 

planuoja sukurti 36 trumpametražius 
filmus apie kiekvieną šalį atskirai ir 4 (52 
min.) dokumentinius filmus pagal ketu
rias geografines zonas.

Šie filmai bus rodomi ne tik gerai 
žinomais Prancūzijos TV kanalais - „ 
France 5“, „Histoire“, „TV5 Monde“, bet 
ir transliuojami Kanadoje, Skandinavi
jos šalyse, Rusijoje, Japonijoje, Lenkijoje, 
Ispanijoje.

Vyksta derybos dėl filmų transliavimo 
Lotynų Amerikoje, Artimųjų Rytų šalyse 
bei Šiaurės Amerikoje.

„Prancūzai labai pasitiki savo masi
nės informacijos priemonėmis: kultūros, 
istorijos, geografijos lemomis rodantys 
televizijos kanalai žiūrovus skaičiuoja 
milijonais. Tai akivaizdu Lietuvos turizmo 
informacijos centro (TIC) darbe,“- sako 
Lietuvos TIC Paryžiuje direktorė Inga 
Januitytė-I anchas.

„Vos tik pasirodžius naujai laidai, kur 
minima Lietuva ar Baltijos šalys, iškart 
padaugėja lankytojų, telefono skambučių, 
elektroninių laiškų“, - sako ji. Pasak jos, 
prancūzai ypač domisi Lietuvos kultūros 
paveldu ir tradicijomis.

(www.lietiiviams.com)

Kaip malonu...
Isolda Poželaitė - Davis AM
Iš Kelmės at

skrido maloni ži
nutė: Vasario 15 
dieną Kelmės kul
tūros centre po 
Lietuvos valstybės 
atkūrimo 87-osios 
metinės ir tradici
nės Vasario -lė
tosios akto pami
nėjimų bei sveiki
nimų, įvyko ir Kelmės abiturientų anglų 
kalbos konkurso laureatų pagerbimas. 
Švietimo bei Kultūros ir sporto skyriaus 
vedėjai I. Janušienė ir Algis Krutkevičius 
jiems įteikė diplomus, o konkurso ini
ciatorės ir rėmėjos - tris pinigines pre
mijas. Kaip paminėta laikraštyje “Bičiu
lis”, šiemet konkurse dalyvavo 21 abi
turientas. Pirmoji vieta atiteko Greičiū
nų gimanzijos moksleivei J. Belaglovytci, 
antroji “Aukuro “ abiturientui N. Dočkui, 
o trečioji taip pat abiturientui M.Petroniui.

Dar laukiama žinių iš kitų vietovių. 
Gerai, kad jaunimas mokosi svetimų kal
bų Lietuvoje.

Įvairios premjeros paprastai vyksta 
Vilniuje, kartkartėmis ir Kaune, o ši prem
jera įvyko Šiauliuose. “Šiaulių krašto” 
korespondentas S.Sabaliauskas rašo: “Bu
vęs šiaulietis, dabar gyvenantis Londone, 
pianistas Rimantas Vingras, kartu su smui
kininke Eleonora Wilkinson antradienio 
vakarą koncertavo perpildytoje Chaimo 
Frenkelio vilos koncertų salėje. Muzikan
tai atliko pasaulinę premjerą - specialiai 
Šiaulių konccrluikompozitoriaus Geoffrey 
Hansow sukurtą “ Caprice”.

Šiauliuose, taip pat, jau trečiąkart vy
ko Lietuvos aukštųjų mokyklų teatro 
festivalio “Po saule” diena. Festivalyje 
dalyvavo penkių krašto aukštųjų mokyk
lų kolektyvai - būsimi aktoriai profesio
nalai bei mėgėjai.

Palangoje A.Mončio muziejuje įvyko 
47-ynių Didžiosios Lietuvos pilių arba jų 
liekanų nuotraukų ekspozicija. Be šitų

Trakuose - tarptautinis riterių turnyras
Savaitgalį, birželio 7-8 

dienomis, Trakų Pusiasalio 
pilyje vyko tarptautinis ri
terių turnyras. Dėl garbingo 
apdovanojimo kovėsi “ri
teriai” iš Lietuvos, JAV, 
Italijos, Latvijos, Lenkijos, 
Prancūzijos ir kitur.

Šis XIV a. Lietuvos ku
nigaikštystės sostinėje Tra
kuose vyksiantis turnyras - 
proga parodyti senąsias 
Lietuvos karybos tradicijas 
lietuviams ir užsienio sve
čiams, pristatyti Lietuvos kariuomenę 
viduramžiais. Viduramžių šventę ir riterių 
turnyrą Trakų Pusiasalio pilyje rengia Tra
kų istorijos muziejus ir 'frakų pilies bro
lija “Viduramžių pasiuntiniai”. Šiais me
lais jubiliejinio, dešimtojo, renginio glo
bėjas - Lietuvos kariuomenės vadas gene
rolas leitenantas Valdas Tutkus.

Turnyro metu vyko riterių kovos po
grupiuose, o iš kiekvieno pogrupio j pus
finalį palcko po vieną riterį. Du stipriausi 
dalyviai susitiko renginio finale ir pats 
stipriausias, narsiausias bei ištvermin
giausias riteris buvo apdovanotas specia
liu kariuomenės vado prizu.

Šventės kulminacija - šeštadienio va
karo batalija - medinės pilies šturmas. 
Lietuvos kunigaikštystės pajėgos šturma
vo įsitvirtinusius kryžiuočių ordino ka
rius. Šturmo metu buvo pademonstruotos 
Lietuvos kariuomenės naudotos pilių 

pilių nuotraukų dar buvo 10 prieš 200 
metų pieštų Didž. Lietuvos pilių paveikslų 
kopijų, kaip mano miela korespondentė 
rašo. Tai tuo metu Baltarusijoje gyvenusio 
dvarininko Napoleono Ordos piešiniai.

Labai įdomu ir graudina tai, kad ant 
visų piešinių užrašyta “Lietuvis”, Napoleo
nas Orda buvo neeilinis dvarininkas - Lie
tuvos mylėtojas, menininkas, kompozi
torius. Per parodos atidarymą Andrius Va
siliauskas, tarptautinio konkurso laurea
tas, paskambino kelis N.Ordos kūrinius. 
Kas domisi istorija, tegaliu paminėti ke
letą veikalų apie Napoleoną Ordų, būtent: 
Encyclopedia Lituanica, vol.IV. p. 127.
H. Paulauskas “Kultūros Barai”No. 6,1967 
ir P. Rėklaitis “Die Stadtansichten Alt- 
Litauens”, Lueneburg, 1972.

Taip pat teko sužinoti, kad Airijoje gy
venančios lietuvės darbuojasi ir lietuviš
koje veikloje, būtent, leidžia laikraštį, 
prisidėjo prie lietuviškos mokyklėlės įkū
rimo, organizuoja šventines programas ir
I. 1. Be to atsiuntė į A. Mončio muziejų 10- 
ties lietuvių gyvenančių Airijoje fotogra
fijų parodą. Pakviestas Airijos ambastL 
dorins Lietuvoje gal irgi atvyks j parodos 
atidarymą.

Paryžiaus Sorbonos universiteto ma
gistrante Mathilde Desvagessavo magis
tro darbui pasirinko lietuvio menininko 
skulptoriaus Antano Mončio kūrybos 
apžvalgą ‘A Mončio kūryba Prancūzijoje 
nuo 1950 iki 1986 metų’ ir medžiagą rinko 
Palangoje. Tai reikšmingas įvykis muzie
jaus istorijoje, sako A. Mončio namų - 
muziejaus vadovė Loreta Turauskaitė. 
Taigi Lietuva garsėja ir gera prasme.

Šiais nietais pirmą kartą visi Lietuvos 
miestai ir miesteliai kviečiami dalyvauti 
konkurse ‘Lietuvos kultūros sostinė 2008 
metais’. Laimėtojui skiriama 100,000 litų 
finansavimas projektui įgyvendinti, o 
miestui ar miesteliui suteikiamas “Lietuvos 
kultūros sostinės 2008” titulas.

Kas vyksta Lietuvon šią vasarą, aplan
kykite A. Mončio namus - muziejų (Pa
langa, S.Daukanto g. 16).

Darbo laikas: antradieniais 12-17 vai., 
trečiadieniais-sekmadieniais 10-17 vai. 
Manau, kad nenusivilsite. □ 

šturmo technikos bei būdai. Šioje balulį 
joje lietuvių kariai šarvų ekipuotėje nuė
jo ir išskirtine lietuviška atributika pažy
mėtus skydus bei tunikas.

Turnyro metu buvo įrengta viduram
žiška karinė stovykla, kur riteriai ilsėjosi 
ir ruošėsi kovoms, stovykloje buvo gami
namas viduramžiškas valgis, tvarkomi 
ginklai. Šventės dienomis visi norintys 
specialioje viduramžiškoje palapinėje galė
jo susipažinti su XIV a. Lietuvos kario šarvų 
projektu, pasimatuoti XIV a. lietuvio kario 
šalmą iržieduotį. Žiūrovai turėjo galimy
bę varžytis šaudymo iš lanko, ieties meti
mo ir kitose rungtyse, o laimėtojai buvo 
apdovanoti prizais. Šventės metu vyko vi
duramžiškų šokių ir muzikos grupių bei 
gatvės artistų pasirodymai, įvairūs žaidi
mai. Šeštadienio vakarą užbaigė “Viduram
žių pasiuntinių” fakyrų įspūdingas mis
tiškas ugnies pasirodymas ir fejerverkai.
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Greta Savickaitė - Fletcher 
ambasadorė Australijoje

Ko gero visų j Lietuvą 2009-aisiais ke
liauti planuojančių galvose jau seniai 
krebžda mintis, kad tai bus neeiliniai me
tai ir kad reikėtų sudalyvauti įvairiuose 
organizuojamuose tūkstantmečio rengi
niuose. 2009-aisiais sukanka tūkstantis 
metų nuo pirmojo Lietuvos vardo paminė
jimo rašytiniuose šaltiniuose. XI a. pra
džioje rašytuose Kvcdlinburgo (Vokietija) 
analuose Lietuvai skirtas trumputis įrašas, 
kur paminėta, kad „arkivyskupas irvienuo- 
lis šventasis Brunonas, Rusijos ir Lietuvos 
pasienyje pagonių trenktas Į galvą, su 18 
saviškių kovo 9 dieną nukeliavo į dangtį.” 
Rūkstantis metų - lai maždaug keturiolika 
dabartinio „statistinio lietuvio” gyvenimų. 
Ir vieno žmogaus gyvenimo istorija Įdomi, 
o, kiek daug gale tų papasakoti valstybė, 
skaičiuojanti jau dešimtį savo vardo amžių. 
Tad spalvinga ir įspūdinga, savo vardo tūks
tantmetį pasitinkanti Lietuva laukia mūsų 
visų!

Lietuva, ruošdamasi minėti savo vardo 
Tūkstantmečio jubiliejų, nuo 1998-ųjų 
siekė Europos kultūros sostinės titulo. 2004 
m. šalis oficialia paraiška kreipėsi j Eu
ropos Sąjungos institucijas dėl Europos 
kultūros sostinės statuso suteikimo. Eu
ropos Komisijos sudaryta vertinimo komi
sija įvertino Lietuvos paraišką ir rekomen
davo Europos Parlamentui bei E S Tarybai 
suteikti šį statusą Vilniui. 2005 m. lapkričio 
14 d. ES Tarybos sprendimu Vilniui oficia
liai buvo suteiktas Europos kultūros sosti
nės statusas. Kyla klausimas, o kas gi tai yra 
tas Europos kultūros sostinės titulas? Ogi 
Europos kultūros sostinė - tai Graikijos 
kultūros ministrės Molinos Mercouri ini
cijuotas Europos Komisijos projektas, 
kuriame nuo 1985-ųjų dalyvavo kelios 
dešimtys Europos miestų. Šis titulas

Maksvytienė Atostogos Vietname
Vieną popietę, besidalinant su Jolanta 

mūsų praėjusių kelionių nuotykiais, pri
ėjom išvados, kad gal jau laikas pagalvot 
apie sekančią išvyką. Jolanta tuoj ir pasiū
lė: “o kodėl nepakeliauti po Kiniją, Indiįą 
ar Vietnamą?”

“Gerai, skrendam į Vietnamą, o kada?”
“Po poros savaičių aš dalyvausiu pa

rodoje, o po to galim keliauti”.
Sutarta. Užsakau bilietus per internetą. 

Pigiausia skrendant “Juodosios Žvaigždės” 
(Jet Star) linija ir, kas svarbiausia, maistą 
reikia pirkti arba galima atsinešti “picnic 
basket”, vandens duoda veltui. Reikia 
išmėginti.

Lėktuvas pilnas vietnamiečių. Tik paki
lus mūsų bendrakeleiviai atsidaro savo at
sineštus maisto krepšelius su visokiais eg
zotiškais patiekalais, o mudvi valgom savo 
labai neįdomius sumuštinius. Kitą kartą 
žinosim. Truputį užsnūdom, ir štai - Ho 
Chi Minh, Vietnamas.

Vidurnaktis, mūsų taksi rieda Vietnamo 
greitkeliu. Prikišus nosį prie lango bandau 
nors kiek pamatyti, bet tik protarpiais 
švysteli pakelyje maži gatvių “restoranai” ir 
vėl tamsu. Atrodo tik vakar lydimi gido 
traukėm kartu su Juozu tuo pačiu keliu... 
Gal tada jis buvo kibiau duobėtas ir buvo 
mažesnis judėjimas. Bet tai buvo prieš 
penkiolika metų, laikas pakeičia gyvenimą. 
Paskendus prisiminimuose net nepaste
bėjau kaip įvažiavom j Ho Ghi Minh mies
tą. Pažadino vairuotojo balsas: “Negaliu 
toliau važiuoti, per siaura gatvė. Jūsų vieš
butis - antras nuo kampo”.

Pasiėmę savo kuprines abi su Jolanta 
einam ieškoti. Daug visokių reklamų bei

Vilnius—Europos kultūros sostinė 2009”
miestui suteikiamas ne už tai, kas jis yra ar 
ką jis jau daro. Titulas skiriamas atsižvel
giant į specialios kultūrinės programos, 
numatytos konkretiems, išskirtiniams me
tams vertę. Europos kultūros sostinės titu
las - tai daugiau nei vardas, kultūros 
požiūriu - tai miesto karūnavimas metams. 
Titulo siekiantis miestas prašomas pri
statyti savo išskirtines ypatybes ir parodyti 
kūrybiškumą. Taigi miesto istorinis pa
veldas bei tradicinis kultūrinis gyvenimas 
yra svarbūs, tačiau tik tiek, kiek jie sufor
muoja pagrindą Europos kultūros sosti
nės programai organizuot i.

Taigi, tiems, kurie ruošiasi keliauti į 
Lietuvą artimiausiu metu, bus įdomu su
žinoti. kas numatoma kultūros programo
je ateinantiems metams. Pateiksiu glaustą 
renginių programą su trumpu aprašymu 
kiekvienam mėnesiui.

2009 m. išvakarėse (t.y. 2008)11. gruo
džio 31d.) vyks kultūros metų atidarymo 
šventė. Vilniaus miesto senamiestis atsi
durs tikroje žiemos ir kultūros puotoje. 
Miesto aikštėse, gatvėse, skveruose vyks 
ypatinga šventė: meninės akcijos ir atrak
cijos. Vakare vyks iškilmingas koncertas, 
bus vaišės ir vakarinė programa, kurtoje 
dalyvaus Lietuvos vardą garsinantys me
nininkai, muzikantai, artistai. Slenkstį j 
kultūros metus vainikuos įspūdingas pa
saulinio garso vokiečių menininko Gert 
Hof lazerių ir šviesos efektų spektaklis.

2009 m. sausio mėnesį vyks jungtinė 8 
menininkų iš keturių žemynų meno paro
da. Joje dalyvaus menininkai iš Amerikos, 
Azijos, Afrikos ir Australijos. Taip pat vyks 
jungtiniai koncertai bei kino projektai.

2009 m. vasario mėnesį ledo meistrai 
pakvies į ledo statinių parodą Vilniaus 
miesto gatvėse. Tie statiniai bus gražiai 
apšviesti ir išryškins Vilniaus barokinės 
architektūros puošnumą.

2009 m. kovo mėnesį Vilniuje koncer
tuos Europos džiazo žvaigždės. Keturi kon
certai reprezentuos šiuolaikinio Europos 
džiazo įvairove, skirtingas pasaulio mu

užrašų, bet kaip gali žinoti, kuris viešbu
tis yra mūsų, jei nemoki vietnamietiškai. 
Atskaičiavusios antras duris nuo kampo 
maždaugsu panašiu užrašu užeinam pasi
tikrinti. Budėtoja įkniubus j televiziją, per 
daugneskuba. Pasitikrina knygas.

“Jūsų pavardės nėra”.
“Bet mes užsakėm internetu ir gavom 

jūsų e-mailą su patvirtinimu, kad kamba
rys bus laikomas”, - aiškinu.

“Mes neturim interneto, palaukit, tik
riausiai bus kitas su panašiu pavadinumu 
truputį toliau”.

Naktis, tvanku, abi pavargę, nesinori to
liau ir eiti, prašomkad pakviestų taksi.

“No problem, aš jus nuvešiu savo mo
tociklu”. Mudvi susidairom, mergina at
rodo kokios šešiolikos metų, o gal net ir 
jaunesnė, bet ką darysi, reikia priimti pa
siūlymą. Išveža iš vestibiulio j gatvę mo
tociklą. Paliekam Jolantą laukti sekančio 
transporto. Aš su viena kuprine išvažiuoju. 
Jei būtume žinoję, galėjom nueit pėsčios, 
nes tik už poros pastatų.

Sekančią dieną anksti iš ryto cinam 
ieškoti Meno muziejaus. Bandau prisimint 
gatves. Tiesiog akyse stovi geltonas pasta
tas, apsuptas aplūžusios tvoros, bet sunku 
orientuotis. Po tiek melų viskas atrodo 
kitaip. Gatvės švaresnės, niekas nebesiūlo 
praėjusio karo suvenyrų, daugiau pasipuo
šusios vandens išraižytais tamsiais vitra
žais. Balto marmuro apgriuvę laiptai, sieno
je senas fontanas. Priėjo, lyg bandydama 
paslėpti tą nykų vaizdą, stovi suvargusio 
valstiečio sugniužusi marmuro figūra. Tarp 
krūmų didžiulė cementinė įspūdinga ka
rio galvos skulptūra, greta - balto marmuro 

zikos kultūras ir meno reiškinius.
2009 m. balandžio mėn. Vilniaus Vin

gio parke stovyklaus apie 1500 skautų iš 
Europos. Stovykla vyks4 dienas. Skautai da
lyvaus pažintinėse ekskursijose, socialinė
se akcijose ir paruoš įspūdingą palapinių 
miestą, kuriame pakvies stovyklauti vaikus.

2009 m. gegužės mėn. Lietuvos roko 
žvaigždė Andrius Mamontovas pakvies 
profesionalius muzikantus iš viso pasaulio 
į Vilniaus gatves, skverus, kiemus ir aikštes 
groti savo muziką gyvai. Apsiginklavę įvai
riausiais muzikos instrumentais jie gros 
roką, klasiką, džiazą, avangardą, folklorą, 
muš Afrikos ritmus. Tai diena, įtrauksian- 
tivisus Lietuvos miestus ir miestelius j 
laisvos kūrybos, muzikantų ir visuomenės 
bendravimo šventę.

2009 m. birželiu mėn. Vilniuje vyks pir
masis tarptautinis operos festivalis, kuria
me matysime ir pripažintą operos klasiką, 
ir autentiškus senosios barokinės operos 
spektaklius, ir eksperimentinį teatrą, ir nau
jąją lietuvių operą. Dar birželio mėnesį vyks 
M.KČiurlionio ir jo amžininkų kūrybos pa
roda. Kūriniai parodai bus surinkti iš Lie
tuvos, I .enkijos. Rusijos, Vokietijos bei Pran
cūzijos muziejų. Birželio 20-osios naktį 
įvyks kultūros, meno, muziejų ir muzikos 
šventė - “Tcbfi n ie naktis!”. Vilniaus gyve n- 
tojai ir svečiai kviečiami į kultūringą nak- 
tinėjimą po Vilnių aplankant naktines šokių 
pamokas, kiną po atvira dangumi, koncer
tus bažnyčiose, parodas muziejuose ir ga
lerijose, madų pristatymus, lazerių spek
taklius, poezijos skaitymus ir kitokias me
no akcijas, kuriose susipina vietinės ir 
europinės tradicijos.

2009 m. liepos mėn. vyks įspūdingas 
renginys „Santaka“. Neries ir Vilnelės upių 
santakoje pasirodys laivai ir žmonių eise
nos upe su šviesomis ir dekoracijomis. Su
sipažinsime su Vilniaus atsiradimo istorija, 
jo ištakomis ir dabartimi. Dar šį mėnesį Vil
niuje viešės keliaujantis Europos elektro
ninės muzikos festivalis Creamfields.

2009 m. rugpjūčio mėn. įvyks trečiasis 

skriejantis delfinas.
Pirmas vidaus įspūdis 

gana niūras: kadaise buvęs 
turtingo kiniečių pirklio 
gyvenamas namas, dabar 
išgriuvę tuščios sienų nišos, 
tarpjų- seni paveikslai, pur
vinos parketo grindys, ka
daise balto marmuro, dabar 
pilki laiptai sudarė labai 
varganą įspūdį. Du aukštai 
pašvęsti karo vaizdams, 
trečias - senų kūrinių rin
kiniams. Oc-Eo (Funan) 
skulptūrose atsispindi stip
ri senosios Graikijos, Egipto 
ir Angkor indų įtaka.

Apžiūrėję galeriją einam 
į turgų. Miesto cent ras, gat
vės plačios, viduryje parkas, 
kuris skiria šešių linijų (kar
tais net ir daugiau) motocik
lų judėjimą. Gale parko yra 
skveras, šone - pastatas, 
kuris turėtų būti turgus, bet 
kaip jį pasiekti per tą ban
guojančią motociklų masę? 
Nors stovim prie perėjimo, 
bet niekas net negalvoja 
mus praleisti. Prieina viena 
senutė, šypsodamasi paėmė
mus už rankų ir veda per gatvę, o motocik
lai gražiai vingiuoja aplink ir net nepri- 
stabdydami lekia toliau. Tai pirma pamo
ka, kaip išlavinto! per motociklų ir maši
nų judėjimą einant per gatvę Vietname. 
Turgus labai didelis, daugžmonių, karšta. 
Nusibodo stumdytis, nutarėm užeiti kur 
nors užkąst. Sustojom Go-Go kavinėje. 
Negalim nuspręsti, ką reikėtų užsisakyti. 

pasaulio litvakų kongresas. Suplanuotos 
mokslinės konferencijos, parodos ir įvairios 
akcijos. Dar šį mėnesį vyks pirmasis „vil- 
niukų“ (Vilniaus krašto kilmės lenkų) su
važiavimas. Taip pat vyks pasaulio gastro
nomijos meno festivalis. Šio renginio daly
viai stebės kaip gaminami populiariausi 
įvairių šalių patiekalai bei galės jtį paragauti 
Projekte dalyvaus Lietuvos kepėjai, pie
nininkai, virėjai ir aludariai.

2009 m. rugsėjo mėn. Vilnius taps Eu
ropos kūrybos dirbtuvėmis. Miesto gyve n- 
tojai ir svečiai įgyvendins savo kūrybines 
idėjas pačiose netikėčiausiose vietose - 
kiemuose, soduose, balkonuose, garažuose, 
rūsiuose irt.t.

2009 m. spalio mėn. stebėsime elektro
ninio baroko šou. Šiuolaikinėmis elektro
ninėmis technologijomis bus pavaizduotas 
Vilniaus paveldas.

2009 m. lapkričio mėn. visus pakvies 
tarptautinis šviesų festivalis LUX. Mokslas, 
gamta ir menai susivienys ir atskleis pa
slaptingą šviesos irspalvų pasaulį. Projekte 
dalyvaus ir Australijos menininkė Nike 
Sawas, kurt sukurs miražo efektą. Svarbus 
festivalio aspektas - socialinės atskirties 
grupių ekskursijos j šviečiantį miestą. Svar
bu, kad šviesa įsižiebtų ne tik miesto er
dvėse, bet ir kiekvienoje širdyje. Daršj mė
nesį vyks bendras Vilniaus ir Linzo miestų 
kino projektas „Kertant Europą“, kurio 
metu pamatysime nebyliojo kino šedevrą - 
„Žanos D‘Ark aistra“. Jį interpretuos 
šiuolaikiniai Lietuvos menininkai.

2009 m. gruodžio mėn. dalyvausime spe
cialiame Kalėdiniame renginyje ir perduo
sime kultūros sostinės estafetę 2010 m. 
sostinėms. Mūsų kultūros melus užbaigs 
specialūs projektai - Madų savaitgaliai, 
Vaikų kūrybos festivalis. Išgyvenimo sto
vykla „1984”. Sakralinės muzikos festivalis 
bei Europos menų mokykla.

Taigi, linkiu visiems pabuvoti 1 Jetuvojc 
2009-aisiais ir patirti tą ypatingą šventinę 
tūkstantmečio nuotaiką! Norintiems atrasti 
daugiau informacijos apie numatomus 
renginius, siūlyčiau papildomai apsilankyti 
interneto svetainėje www.cilltlirclivc.lt.

ieškom patarimo. Užkalbinom vieną vyres
nio amžiaus europietį. Pasirodė, kad jis iš 
Sydnejaus, jau aštuoneri metai kaip Viet
name. pilnas patarimų. Pasistiprinę einam 
toliau. Pasivaikščiodamos netikėtai priėjom 
katalikų Cho Quan bažnyčią, statytą 
prancūzų laikais.

. Tęsinys kitame MP nr.
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Antanai 
Laukaitis

Kas - kur - kaip?

Olimpinės sportininkų premijos
ŠitĮ metų rugpjūčio 8 dieną Beidžinge, 

Kinijoje, prasidės 2008-ųjų metų olim
piada. Tą dieną į olimpinį stadioną bus 
atnešta olimpinė ugnis, kurios olimpinis 
deglas šiais metais kovo 25 dieną tradiciš
kai įžiebtas Graikijoje ant Olimpo kalno.

Deglo kelionė iki Beidžingo bus pati 
ilgiausia iš visų iki šiol vykusių žaidynių. 
Ji tęsis 137,000 kilometrų ir eis per 23 
valstybes visuose penkiuose kontinentuo
se. Deglą neš 21,780 nešėjai, tarp jų du 
lietuviai - J. Varkulcvičius (Radviliškio 
gimnazijos direktorius) ir T. G. Jarmala
vičius.

Olimpinis deglas sukurtas pagal kinų 
simboliką ir spindi raudona bei sidabro 
spalvomis. Lietuvoje deglas nebuvo 
nešamas, tačiau lietuviai, vieninteliai iš 
Baltijos šalių, galėjo jį pamatyti Lietuvo
je, nes tą galimybę suteikė deglo kūrimo 
konkursą laimėjusi kompiuterių kompa-
nijos atstovybė Lietuvoje. Abu lietuviai 
deglą nešė Kinijoje.

Piniginės premijos
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 

olimpinių žaidynių čempionams ir sidab
ro bei bronzos medalį laimėjusiems pa
skyrė šias premijas:

pirmai vietai - 400,000 Lt,
antrai vietai - 200,000 Lt,

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena 

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP” nr.5.

Vilnius 
atskleidžia 
savo istoriją

Tėtė, kaip ir
seniau, buvo tikras Vilniaus “sirgalius”. Jis 
man parodė daug senosios Vilniaus 
architektūros ir, su dideliu skausmu, ar
chitektūros paminkliĮ naikinimą. Nuva
žiavome į labai apleistą bažnyčią netoli 
stoties. Ten dabar buvo kažkoks fabrikas. 
Prie bažnyčios sienos buvo sena lenta, 
kad ten palaidotas architektas Laurynas 
Stuoka-Gucevičius, atremontuotos ir pa
didintos katedros autorius, bet paties ka
po nė ženklo nebuvo, o aplinkui baisus 
šiukšlynas. Ta vieta tėtei buvo ypatingai 
skaudi, o panašių naikinamų paminklų 
buvo ir daugiau. Tačiau tėtė man parodė ir 
daug restauruojamų, ar bent pagražina
mų - perdažomų pastatų ir uždarų Vilniaus 
kiemų. Kartą mes su tėte visą dieną iš
vaikščiojom po geto rajoną senamiestyje, 
įlįsdami į kiekvieną kiemelį. Suradom 
gražų kiemelį su balkonais ir su pirmojo 
Vilniaus spaustuvininko Skorinos statu
la, apžiūrėjom atstatomos šv. Teresės
bažnyčios ir Bazilionų vienuolyno, buvusio 
Pedagoginio Instituto, kiemus. Viską foto
grafavau ir užsirašinėjau kas ten yra.

Kitą kartą aplankėm tėtės darbovie
tę - Vilniaus Restauravimo Institutą, ir 
susipažinau su jo bendradarbiais. Iš Ins
tituto, kartu su Napaliu Kitkausku, išėjom 
“paskaityti” Vilniaus istorijos. Šv. Jono 
bažnyčia, viduje tyčia išdaužyta, dabar 
turėjo būti remontuojama. Atkuriant vi
tražus buvo naudojami seni dailės mo
kyklos mokinių piešiniai. Kitkauskas at-
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trečiai vietai -150,000 Lt.
Treneriai atitinkamai gauna 200,000, 

tOO.OOO ir 75,000 litų. Taip pat bus premi
juojami ir 4 - 8 vietas užėmė sportininkai.

Pateikiu ir kitų valstybių premijų 
dydžius:

Dosniausius apdovanojimus skyrė 
Graikija: už auksą - 190,000 eurų, sidab
rą -130,000 eurų ir bronzą - 70,000. Jiems 
taip pat bus siūlomos valstybės tarnautojų 
pareigos bei reklaminės sutartys.

Rusija už auksą skyrė 50,000 JAV do
lerių, sidabrą - 30,000 dolerių ir bronzą - 
20,000 dolerių. Be to, jie gali tikėtis 
automobilių ir net butų bei kitų gerų 
premijų iš verslininkų.

Vokietija už čempiono titulą mokės 
tik 15,000 eurų, o Anglija savo atletams 
neskiria jokių premijų.

Lenkija savo sportininkams už auksą 
skirs 200,000 zlotų (maždaug 95,000 JAV 
dolerių), sidabrą - 150,000 zlotų ir bron
zą -100,000 zlotų.

Prancūzija laimėjusiems pirmas tris 
vietas skirs po 50,000 eurų.

Kinija kol kas neskelbia, kiek skirs 
pinigų savo laimėtojams, tačiau manoma, 
kad jos bus gana didelės.

Nuo 1984 metų Kinijoje veikiantis
Fok Ying Tung fondas olimpiniams 
čempionams įteikia kilogramą aukso ir 
80,000 JAV dolerių čekį.

Kanada už auksą skiria 14,000 eurų, 
sidabrą - 10,1X10 eurų ir bronzą -7000 eurų.

Kiek savo sportininkams duos Aus
tralija, dar nėra paskelbta.

Olimpinė neteisybė
Kinų mokslininkas, ilgus metus dirbęs 

kreipė dėmesį į šonines bažnyčios duris: 
nukapojus tinką nuo renesanso stiliaus 
įėjimo, apačioj buvo senas gotikinis por
talas. Visame senamiestyje buvo daug 
gotikos, paslėptos po renesanso tinku. Kai 
kur ji buvojau atidengta.

Su tėtės bendradarbiu Lasavicku gra
žiai paekskursavom po istorini Vilnių. Jis 
pirmiausiai įstaigoje parodė atstatomų 
aukštutinės pilies kareivinių braižinius. 
Kai mes suabejojom dėl gotikinių arkų 
buvimo “Iš kur jūs žinot, kad taip buvo?”, 
jis mums pasakė: “Einam, parodysiu”. Kai 
užlipom į Gedimino kalną, jis parodė ma
žus fragmentus sienoje, kur prasideda 
arkos. Jų kampas ir išlenkimas rodė, kad 
tik taip, o ne kitaip linija galėjo būti pra
tęsta ir sudarė arkas. Kalno viršuje vyko 
archeologiniai kasinėjimai, bet dar nebuvo 
aišku, ką ten atras.

Vaikščiodami apie žemutinę pilį, da
bartinio Etnografijos Muziejaus sienoje 
šaligatvio lygyje pamatėme šaudymo an
gą - tiek daug buvo pakilęs žemės pavir
šius Vilniui degant ir jį atstatinėjant. Kiek 
toliau pamatėme pamatų likučius. Tai bu
vo Valdovų Rūmų ribose stovėjusių baž- 
nyčitĮ pamatai. Mažesnieji pamatai buvo 
šv. Onos (ne tos dabartinės). Ją pamaldų 
metu, procesijai einant aplink bažnyčią, 
užpuolė ir sudegino kryžiuočiai. Jos tada 
neatstatė, o vėliau Žygimantas Augusias 
toje vietoje pradėjo statyti naują didesnę
bažnyčią, kurią savo žmonos Barboros 
Radvilaitės garbei ketino pavadinti šv. 
Barboros bažnyčia. Tačiau Radvilaitei 
mirus, bažnyčia liko nebaigta ir laikui 
bėgant sugriuvo. Dabar buvo likę tik labai 
aiškiai matomi dviejų susipynusių bažny
čių pamatai.

Kaip ir pirmą kartą lankant Vilnių 
1938-ais metais, vaikščiojom tom senom 
kreivom gatvelėm ir pro plačiąsias Vil
niaus bromas, tartum tunelius, ėjom į 
romantiškus kiemelius. Pamačiau senųjų 

-Vilniaus miesto sienų likučius ir barbikaną 
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Nuotraukoje - Sydnėjaus tautinių šokių grupės vyrai 1950 m. Iš kairės stovi: V Šutas, y. 
Binkis, A. Narbutas, A. Laukaitis ir A. Žaliūnas. Priekyje iš kairės: neatpažintas, J. Ilgūnas, 
akardionistas R Burkys ir A. Šimaitis. < į

Amerikoje Michael Xi Lin rašo, kad yra 
labai didelė neteisybė Ameriką, Kiniją, 
Rusiją ir kitas didžiąsias valstybes rikiuo
ti pagal iškovotus olimpinius medalius j 
pirmąsias vietas, lyginant jas su mažosio
mis valstybėmis. Pvz. Amerika Atėnuose 
iškovojo 36 aukso medalius ir užėmė pirmą 
vietą. Turint apie 300 milijonų gyventojų, 
tai vienam iš jų teko tik labai maža nulinė 
proporcija. Pagal gyventojų skaičių pana
šiai yra ir su Rusijos ir Kinijos laimėji
mais. Pagal Michel Xi Lin skaičiavimus, 
Amerika nukrinta į 33 vietą, Kinija į 53 ir 
Rusija į 22 vietą. Tuo tarpu Australija bū

- tvirtovę, saugančią miestą nuo rusų puo
limų. Barbikanas buvo gerokai apgriuvęs, 
tėtė sakė, kad gal ir jį restauruos.

Vilniaus istorija prašyte prašėsi išklau
soma. Gedimino kalne, kur buvau su Gra
žina ir mažu Vytuku, sustojom prie di
doko akmens. Ant jo buvo iškalta: “1410”. 
Nieko daugiau. Tėvams ir mokytojams 
buvo palikta pareiga paaiškinti vaikams, 
ką toji data reiškė. Bokšto muziejaus 
eksponatai kalbėjo apie Lietuvos istoriją.

Senasis arsenalas buvo Paminklų Res
tauravimo Instituto žinioje, ir tėtė buvo 
daug prisidėjęs prie restauravimo planų 
sudarymo, o praktiškai darbus prižiūrėjo 
arch. Lasavickas (tas pats, kuris mums su 
Gediminu buvo paaiškinęs apie Gedimi
no pilies kareivinių skliautus). Nuėjau pa
sižiūrėti, kas ten daroma. Kaip ir katedro
je, ten atsiveria Didžiųjų Lietuvos kuni
gaikščių laikų istorija. Buvo atkastas įva
žiavimas į arsenalą - platus rąstų grindi
nys, dar gana gerai išlikęs. Lasavickas 
ypatingai buvo susijaudinęs vienu radi
niu. Tai buvo dekoruotas kaulas - lyg ko
kie raštai, lyg piešiniai. Lasavickas buvo 
įsitikinęs, kad tai graikų kilmės kaulas, kad 
lietuviai buvo nusigrudę iki Graikijos.

Baigęs arsenalo tyrinėjimus, jis ketino 
parašyti studiją apie lietuvių ir graikų 
santykius. (Man atrodo, kad jis taip ir mirė 
studijos neparašęs.)

Vilniaus katedra
Mano ir Gedimino pirmas vizitas į ka

tedros požemius 1977 m. buvo su Napa
liu Kitkausku. įėjimas į požemius buvo 
užmaskuotas suolu. Jį atitraukę įrėplio- 
jom j rūsį. Matėme dar lenkų valdymo 
laikais inž. Pekšos atrastas kriptas, vysk. 
Masalskio palaikus, senų kolonų - dar 
priešjogailinių - pamatų liekanas ir me
dinio pastato kampą.

Visą savo praeitį katedra atskleidė po 
aštuonerių metų - 1985-ais. Iki to laiko 
katedroje buvo meno muziejus ir ntošiami 
vargonų ir kamerinės muzikos koncertai. 
Dabar katedra buvo visai uždaryta, nes joje 

tų trečioje vietoje, o Bahamų salos, 
turinčios 303,000 gyventojų ir laimėjusios 
nors vieną aukso medalį, atsidurtų pirmoje 
vietoje. Antroje - Norvegija, o Lietuva su 
savo gyventojų skaičiumi bei laimėjusi vie
ną aukso medalį būtų 15 vietoje, Latvija 57 
-ta ir Estija 58-ta.

Prisimenant Povilą Burkį
Tik neseniai iš “MP” sužinojau, kad 

šių metų sausio 15 dieną mirė buvęs syd- 
nėjiškis, Povilas Burkys. Labai gražų at
sisveikinimą ir ir jo gyvenimą aprašė duk
ra Dana. Nukelta į 7 psl.

vyko kasinėjimai. Nešildomoj katedroj 
paveikslai pradėjo gesti, ir buvo nutarta 
įvesti oro kondicionavimą. Katedros po
žemiuose buvo pradėti kasinėjimai nusta
tyti vamzdyno vietai. Kadangi tai istorinis 
objektas, kasinėjimams vadovavo tėtės 
draugas Napalys Kitkauskas iš Paminklų 
Restauravimo Instituto. Jis pavedžiojo tėtę 
ir mane po katedros požemius.

Jau anksčiau buvo žinoma, kad yra 
buvusios kelios katedros, statytos senos 
pagoniškos šventyklos vietoje, kiekvieną 
kartą ant prieš tai buvusios ir sudegusios 
katedros pamatų ir kiekvieną kartąją di
dinant. Jau prieš aštuonerius metus su Ge
diminu matėme po katedros pamatais su
rastą trobos rentinio kampą. Dabar buvo 
atrasta daugiau įdomybių, bet Kitkauskas 
vis pastebėdavo: “O čia tik vakar atiden- 
gėm, o čia tik prieš valandą - dar nežinom, 
ką toliau atrasim”.

Senose kronikose buvo minima, kad 
įėjimas buvęs nuo didžiosios upės pusės,iš 
kurios vedė kelias ir laiptai į šventyklą. 
(Didžioji upė tai Neris, į kurią dabar at
suktas katedros šonas). Ir tikrai- iš Neries 
pusės atrastas kelio likutis ir laiptai į bu
vusią šventovę.

Pačiame katedros centre buvo dįįįglp 
gili keturkampė duobė. Iš karto neatrodė 
labai įdomi, kol Kitkauskas nepaklausė: 
“Ar skaitėte Šapoką?” “Skaičiau”. “Tai va, 
šitoje duobėje yra visas Šapoka ir gal dar 
daugiau”. Ir jis ėmė aiškinti įvairius per
kaso sluoksnius, vienas nuo kito atskirtus 
degėsių sluoksneliais. “Štai čia Vytautiniai 
laikai, o čia - einant gilyn - Gedimino, 
Mindaugo, Vytenio... iki gruoblėtosios 
keramikos laikotarpio, kuris Lietuvoje bu
vo prieš pustrečio tūkstančio metų.”

Duobėje buvo rasti ir žmonių griaučiai, 
palaidoti išduobto rąsto karstuose. Šven
tyklos centre laidodavo tik labai žymius 
žmones. Kitkauskas visai nesileido į 
spėliojimas, kad tai galėjo būti nužudytas 
Mindaugas su savo sūnumis.
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Prisimenant Povilą Burkį
Atkelta iš 6 psl.

Povilą pažinojau daug metų. Nuo pat 
pirmųjų atvykimo į Sydnėjų metų jis bu
vo įsijungęs į sportinio gyvenimo ir jauni
mo kultūrinę veiklą - tautinių šokių ra
telį ir sporto klubo “Kovas” meninę grupę, 
kuriai vadovavo veiklioji sportininkė 
Aldona Bernotaitė. Susipažinau ir vėliau 
susidraugavom su Povilu Burkiu. Jis buvo 
mūsų grupės muzikinis vadovas, akordeo
nistas ir dainų mokytojas. Labai draugiš
kas, linksmas. Šokėjų grupė ir dainininkai 
jį labai mėgo.

; 'Atmenu, kai mūsų tautinių šokių gru
pę pakvietė Imigracijos Ministerija j 
įČtinberrą, kaip linksmai skambėjo dainos, 
vadovaujant Povilui ir jo akordeonui. Sos- 
tįnės Parlamento rūmuose mūsų pasiro- 
įffinas buvo ypač šiltai priimtas, nes turbūt 
pirmą kartą čia buvo šokami lietuviški 
šokiai ir dainuojamos lietuviškos dainos.

’ Povilas savo stipriu bosu dainavo tik 
’neseniai įsikūrusiame “Dainos” chore ir 
■įspūdingame choro krikštynų koncerte. 
Povilas paruošė dainas ir muziką ir Petro 
Pilkos liaudies dainų ir šokių pynės pa
statyme 1950 metais ir vėliau įvykusiame 
pasisekusiame pakartojime.

Sukūręs mišrią šeimą, bet vėliau išsi
skyręs, Povilas pamažu atitolo nuo akty
vaus lietuviško gyvenimo, nors juo domė
josi visą laiką, skaitydamas “Mūsų Pasto
gę” ir dalyvaudamas didesniuose lietu
viškuose renginiuose. Čia mes ir vėl susi
tikdavome, prie alaus bokalo nuoširdžiai 
pasikalbėdavome, prisimindavome senus 
laikus, bet jis niekada nepasakė, kodėl 
nutolo nuo aktyvaus lietuviško gyvenimo. 
Nors niekad jis nebuvo aktyvus sportinin
kas, tačiau anksčiau visuomet “Kovui” 
nuoširdžiai padėdavo ir jį remdavo. Toks 
buvo mūsų jaunystės draugas Povilas 
Burkys.

Australijos painoka
Jau trys mėnesiai kaip Vilniaus Gedi

mino technikos universitete studijuoja 
geelongiškis Edis Obeliūnas. Studi

Australijos 
Lietuvių 
Fondui 
aukojo: 

juodamas Melbourne Technikos Univer
sitete civilinę inžineriją ir biznio (verslo) 
ekonomikos mokslus, Edis už gerą mo
kymąsi gavo stipendiją visam mokymosi 
laikui. Būdamas geras sportininkas bei 
atstovaudamas Australijos lietuviams 
krepšininkams Lietuvoje ir gerai kalbė
damas lietuviškai, jis domėjosi ir mokslu 
Lietuvoje. Melbourne Universitetas palai
kė akademinius ryšius su Vilnium, Edis 
gavo sutikimą metus laiko studijuoti 
Vilniuje, ką jis ir padarė. Gaudamas 
stipendiją ir gyvendamas su studentu iš 
Alytaus, kurio tėvai būdami Australijoje, 
susidraugavo su Edžio tėvais, Edis labai 
patinkintas gyvenimu ir studijomis Vil
niuje. Atostogų metu jau aplankė Italijos 
kalnus ir išmoko slidinėti.

Alytaus Panemunės vidurinės mokyk
los septintoje klasėje mokosi Edžio glo
bėjų - Snieguolės ir Eugenijaus Vichrovų 
- dukra Austėja. Neseniai jų klasėje per 
geografijos pamoką mokytoja pasakojo 
apie Australiją. Tada Austėja pasakė, kad 
su jos broliu Vilniuje gyvena studentas iš 
Australijos. Susitarus su tėvais, į mokyklą 
atvažiavo Edis ir jis, dalyvaujant ir “Aly
taus naujienų” korespondentui, pasakojo 
mokiniams apie Australiją. Apie šį su
sitikimą laikraštyje rašoma: “Trečios kar
tos Australijos lietuvis Edis Obeliūnas, 
studijuojantis Vilniuje su Austėjos broliu, 
yra dažnas svečias jų namuose Miklusė- 
nuose. Per geografijos pamoką jis labai 
daug ir įdomiai papasakojo apie Austra
liją, jos gamtą, žmones, jrj gyvenimą, 
problemas ir jaunimo švietimą, atsakė j 
daugybę susidomėjusių mokinių klausimų. 
Mus nustebino Edžio taisyklinga lietuvių 
kalba, ryžtingumas, žinios ir mokėjimas 
sudominti. Moksleiviai jo pasakojimo 
klausėsi labai įdėmiai, gaudydami kiek
vieną jo žodį. Tikrai šią pamoką ilgai 
prisimins ir Edis Antanas, kuriam patiko 
mūsų mokykla ir draugiški mokiniai. 
Mokiniai sakė, kad šio susitikimo jie il
gai neužmirš, nes tokie svečiai iš taip toli 
juos nedažnai aplanko.”

$50 - V. Aukšticjus ($910)

Valdybos vardu dėkoju už auką.
Andrius Balbata

ALF iždininkas

Kviečia į Baltijos kelią - internetu
Minint Sąjūdžio dvidešimtmetį, po vi

są pasaulį pasklidę lietuviai kviečiami 
vėl susivienyti ir susijungti j virtualų 
Baltijos kelią. Dabartinę akciją „Baltijos 
kelias 2.0“ planuojama tęsti iki rugpjūčio 
23-iosios, Baltijos kelio dienos.

Tėvynės sąjungos-Krikščionių demok
ratų iniciatyva yra sukurta speciali inter
neto svetainė www.baltijoskclias2.lt , 
kurioje visi besiregistniojantys trispalve 
gali pažymėti savo buvimo pasaulyje vie
tą, taip pat įkelti specialiu lietuviškumo 
simboliu pažymėtą nuotrauką bei palikti 
savo komentarą. Tokiu būdu akcijos da
lyviai gali prisijungti prie Baltijos kelio 
vertybes palaikančiųjų bendruomenės.

Tėvynės sąjungos pirmininko Andriaus 
Kubiliaus teigimu, visi pasaulio lietuviai - 
nuo Skandinavijos iki Madagaskaro, nuo 
Aliaskos iki Kamčiatkos - galės išsikelti 
savo vėliavėlę toje vietoje, kur tuo metu 
yra, pamatyti vieni kitus ir taip nauju “Bal
tijos keliu 2.0” nuspalvinti trispalvėmis vi

AABS Conference
The Association for the Advancement of Baltic Studies (Australasian Chapter) is 

organising the 14th AABS Conference to be held at the University of Melbourne on 
the 5th-6th of September this year. We would like to cordially invite ALB members to 
this AABS conference.

The conference dinner is scheduled for the Friday evening, the 5th of September.
Andrew Blumbergs, President AABS

Please do not hesitate Io contact me via email: an<lrew.bliinibcrgs@bigpon<l.com 
or aabs@y7tnail.com or via telephone (H) (03) 9533 7977, (M) 0434244728.

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

Adelaidėje - TURGUS
Sekmadienį, liepos 20 dieną, nuo 12.30 vai. p.p. Adelaidės Lietuvių Namuose, 

Norwood, vyks TURGUS.
Rengėjai (Lietuvių Namų Bibliotekos darbuotojos) prašo paaukoti nereikalingus, 

tačiau gerame stovyje, įvairius daiktus. Tai gali būti virtuvės reikmenys, indai, įrankiai, 
knygos, žurnalai, paveikslai, žaislai, papuošalai, lietuviški rankdarbiai, augalai, uogienės, 
pyragai ir 1.1., išskyrus drabužius). Piniginė auka taip pat laukiama. Surinkti pinigai bus 
paskirti kun. Hermano Šulco Jaunimo sodybai Kretingoje ir Lietuvių Namų Bibliotekai.

Daiktus į I Jetuvių Namų Biblioteką galima pristatyti sekmadieniais (birželio ir liepos 
mėnesiais) iki liepos 13 dienos. (“Šventadienio Balsas” Nr. 11)

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

asmenis, įvykius lietuviškosios išeivijos gyvenime į Lietuvių išeivijos institutą prie
Vytauto Didžiojo universiteto Kaune adresu:

Lietuvių išeivijos institutas
S. Daukanto g. 25, LT-44249 Kaunas, Lietuva - Lithuania,
Tel/Fax: +37037 327 839, e-pastas: isc@fe.vdu.lt
Finansinę paramą Institutui ar jo specialiems projektams (visas aukas galima nusi

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

Daugiau informacijos apie Institutą galima rasti: littp://www,iseivijosinstitutas.lt/
Vytautas Kantautas,

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

Birželio 1 d. Adelaidėje minis

At A Marijai Balsienei,
nuoširdžiai užjaučiame seserį Valę Gružauskienę ir Valės vyrą Gerą Gružauską, 

brolienę Elytę Perlibachienę ir visus kitus Velionės artimuosius.
Vida ir Algis Kabailai

są pasaulį. Organizatoriai tikisi, jog akcijo
je aktyviai dalyvaus pasaulio lietuviai.

„Baltijos kelio“ akcija įvyko 1989 me
tų rugpjūčio 23 dieną, minint stalininės 
Sovietų Sąjungos ir nacių Vokietijos pa
sirašyto vadinamojo Molotovo-Ribbcn- 
tropo pakto ir jo slaptųjų protokolų, ku
riais neteisėtai pasidalino Europą, 50-ąsias 
metines. Šie sandėriai sudarė sąlygas 
sovietams pusei šimtmečio okupuoti 
Baltijos valstybes ir paskirti jose marione
tines vyriausybes.

Minėdami pakto pasirašymo metines, 
trijų Baltijos šalių piliečiai sudarė gyvą 
grandinę, kuri nusidriekė nuo Vilniaus 
iki Talino. Akcijos, kurioje dalyvavo maž
daug 2 milijonai žmonių, metu pasauliui 
buvo pademonstruotas trijų Baltijos tautų 
nacionalinis atgimimas, nepriklausomybės 
idėjos gyvybingumas.

Dabartinę iniciatyvą „Baltijos kelias 
2.0“ planuojama tęsti iki rugpjūčio 23- 
iosios, Baltijos kelio dienos.

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondų - aukos atleidžiamos nuo 
pajamų mokesčio (Tax deductible).

Naudokite pavadinimų anglų kalboje - Australian Lithuanian 
Foundation Inc. 44 - 50 Errol St., North Melbourne, Vic. 3051. 
Turint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tel.: (03) 9578 4319.

At A Marijai Balsienei
iškeliavus į amžinybę, giliai užjaučiame dukteris Giną, Lilę, Viliją ir jų šeimas, 

seserį Valarią Gružauskienę bei visus artimuosius.
Monika Martišienė, Viktoras Martišius, Baiba Kalnius

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
 Remkite išeivijos spaudų! 
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Valstybės Diena - liepos 6-oji
Šios Dienos minėjimas Sydnėjuje rengiamas sek

madienį, liepos 6 dieną, Lietuvių Klubo “Dainava” 
patalpose, 16-20 Meredith Street, Bankstown.

Pradžia -14.30 vai.
Meninėje dalyje pasirodys Sydnėjaus lietuvių choras 

“Daina”. Tautiečiai nuoširdžiai kviečiami atvykti į ši 
renginį. įėjimas - aukomis.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Adelaidėje - Joninės
Sekmadienį, birželio 22 dieną, 3 vai. p.p. Adelaidės Lietuvių Namų salėje, Norwood,

ruošiamos JONINĖS. Kaina vienam asmeniui - $30.
Registruotis iš anksto skambinant Antanui Pociui tek: 04 0828 2484.
Rengėjai: sporto klubas “Vytis” ir ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba.
Plačiau apie tai skaitykite “Šventadienio balsas” Nr. 11.

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 

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

Tautodailės puoselėtoja Martina Reisgys su padėjėjom

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 juostas/juosteles, prijuos
tes arba gal net ir audinius tautiniams rūbams, dėl užsakymų ir par

davimo prašau atsiųti 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: PO.Box 620, Belmont, Victoria 3216.

Prof. Liuda Apinytė - Popenhagen
(dabar dėstanti University of California),

rašo “History of Lithuanians in Australia” ir pateiks pranešimą apie 
knygos rašymo eigą sekmadienį, birželio 22 dieną, 2 vai. p.p., Sydnėjaus Lietuvių 
Klube “Dainava”, 16-20 Meredith Street, Bankstown.

Susidomėjusieji maloniai kviečiami atvykti.

Daugiau egzempliorių?
Skaitytojai, kuriems reikia kai kurių “MP” numerių papildomų egzempliorių, juos 

gali gauti pranešant įprastiniu adresu: “Mūsų Pastogė”, PO. Box550, Bankstown NSW 
1885, ir nurodant tikslų savo adresą.

Atsižvelgiant į siuntimo išlaidas, ekonomiškiausia užsakyti šitaip: 3 egz. - $5,6 egz. - 
$10, ir t.t. “MP” Administracija

Tautinių šokių grupė “Sūkurys” repetuoja Sydnėjaus Lietuvių Klube 
“Dainava” sekmadieniais (kai nevyksta kiti renginiai) nuo 430 vai. p.p.

L I T H U A M I A N CLUB
16 - 20 Meredith Street, Bankstown 

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

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

Restoranas “Europa” dirba:
trečiadieniais — šeštadieniais: 

pietūs 12 vai. dienos - 2.30 vai. p.p.
vakarienė 530 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 j Petrą Buroką mob. tek: 0424 725106.
Laukiame gausaus dalyvių būrio.

0007 m. Dainų šventės DVD — Dainavoje

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

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

Lietuviškų Gaminių Mugė
Sekmadienį, liepos 20 dieną, nuo 12 vai. iki 3 vai. p.p.
Norintys prekiauti prašomi skambinti:
Jadvygai Burokienei tek: 9522 8275, Ventai Protaitei tek: 9968 3479

"Vakaras Džiunglėse”
Šeštadienį, liepos 26 dieną. Pradžia - 7 vai. vakaro.
Kviečiame dalyvauti Klubo ruošiamame karnavale - baliuje “Vakaras 
Džiunglėse”. Kaina - $60 asmeniui.
Į laukinę puotą įeina džiunglių kokteilis, vakarienė, pramogos (dvi valandas 
bus vaišinama alumi ir vynu).
Bus renkami geriausi “Džiunglių” karaliaus ir karalienės aprėdai.
Laukia prizai nugalėtojams ir daug siurprizų!
Susidarius 20-ties vaikų grupei (iki 12 metų), organizuosime atskirą 
“Džiunglių Balių” vaikučiams. Kaina - $15 asmeniui.
Paskutinė bilietų pardavimo diena - liepos 20-ta.
Teirautis Klubu telefonu: 97081414 arba Klubo administracijoje.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

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

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

Jurisdiction:......New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras Šliteris, Honorary Consul-General
40 B Fiddcns 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: litconmelb@bigpond.com

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastogc@bigpond.com 
Tinklaiapis: 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.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. j

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