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Geelonge - linksma “Lininė Popietė”

Šių metų gegužės 25 dieną Geelongo Lietuvių Namuose Geelongo lietuvių tautinių šokių grupė “Linas” pakvietė visus į “Linine 
Popietę”, kurioje dalyvavo svečiai iš Mclbourno “Danos Sesės”, taip pat ir vietinė vaikų tautinių šokių grupė “Gegutė”. Plačiau 
apie renginį skaitykite “M.P.” psl.3. Nuotraukoje-Geelongo lietuviu tautinių šokių grupės “Linas” ir “Gegutė”.

PLB ir PLJS Kraštų 
Valdybų pirmininkų 

suvažiavimas
Š.m. rugpjūčio 10-12dienomis Trakuose 

(Turizmo, sveikatingumo ir pramogų cen
tras „Trasalis”) vyksta Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės ir Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungos Kraštų Valdybų pirmininkų 
suvažiavimas. PLB šiuo metu vienija 40 ša
lių registruotas Liet. Bendruomenes. Suva
žiavimo metu ketinama aptarti svarbiau
sias pasaulyje gyvenančių lietuvių prob
lemas: LR piliečių dalyvavimą rinkimuo
se, su pilietybe susijusius klausimus, švie
timo bei lietuvių kultūros sklaidos gali
mybes užsienyje, TV transliacijos pasaulio 
lietuviams bei sielovados problemas.

Suvažiavimo metu daug dėmesio bus 
skirta regioninėms problemoms. Lietuvių 
Bendruomenių padėtis bei veiklos galimy
bės įvairiuose pasaulio kraštuose gerokai 
skiriasi. Bus tariamasi, kaip efektyviau 
koordinuoti jų veiklą, padėti išsaugoti tau
tinę tapatybę, stiprinti ryšį su Lietuvos 
valstybe ir remti jos interesus pasaulyje.

Suvažiavimo programą galima rasti 
adresu www.PLBe.org

Lietuvos įvykių apžvalga Olimpiniame kaimelyje pakelta Lietuvos vėliava

Ruošiasi 
Seimo 

rinkimams
Teisingumo 

ministerijai savo 
narių sąrašus jau 
pateikė 15 Seimo 
rinkimuose daly
vauti ketinančių 
partijų. Partijos
sąrašus turi pa

teikti iki rugpjūčio 7 dienos. Tą padaryti 
jas įpareigoja Seimo rinkimų įstatymas.

Pateikus sąrašus Teisingumo ministeri
ja tikrina, ar partija turi ne mažiau kaip 
tūkstantį narių. “Tikriname, ar partija yra 
legitimi ir gali dalyvauti rinkimuose. Tik
riname sąrašuose esančias sutampančias 
pavardes, ar nėra tas pats asmuo kebų 
partijų sąrašuose, ar nepadaryta kitų 
klaidų”, - sakė atstovas.

Seimo rinkimai vyks šių metų spalio 
12-ąją.

Miss Lietuva 2008
Rugsėjo 2 d. vakarą Vilniaus klube 

“New York” gražiausios merginos varžėsi 
dėl “Miss Lietuva 2008” karūnos. Ja pasi
puošė armėniško kraujo turinti 17-metė 
Gabrielė Martirosianaitė iš Kauno. Jai 
karūną perdavė renginio vedėja ir konkur
so “Miss Lietuva 2007” nugalėtoja Jurgita 
Jurkutė. Šiais metais konkurse “Miss Lie
tuva 2008” dalyvavo penkiolika merginų 
iš visos Lietuvos. Dauguma gražuolių yra 
pasirinkusios medicinos krypties studijas 
arba žada jas rinktis. Taip pat tarp preten
denčių į gražiausios lietuvaitės titulą bu
vo sociologijos, politikos mokslų ir eko
nomikos studenčių.

“Kinija nenusipelnė olimpiados”
Beidžingo olimpiada yra gera proga 

dar kartą atkreipti dėmesį į žmogaus tei
sių pažeidimus Kinijoje, įsitikinusi Eu
ropos Parlamento narė dr. Laima Liucija 
Andrikienė. Interviu Eltai politikė pažy
mėjo, kad Kinijos valdžios veiksmai žmo
gaus teisių srityje neturi nieko bendra su 
olimpine dvasia, todėl jau pats sprendi
mas rengti olimpines žaidynes Bcidžingc 
yra kontraversiškas ir skandalingas.

Europos Parlamento Žmogaus teisių 
pakomitetyje dirbanti L. Andrikienė sakė 
pritarianti Prezidento Valdo Adamkaus po
zicijai nevykti į olimpiados atidarymą, o 
kritikus paragino pasinaudoti proga ir pri
minti kinams, kad žmogaus teisės - uni
versalios, bei nepamiršti Maskvos olim
pinių žaidynių patirties.

Daugiau dėmesio trėmimų 
paveldui

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba 
(LiJOT), susirūpinusi Lietuvos kultūrinio 
paveldo Sibire išsaugojimu, kreipėsi į 
Vyriausybę. Jau trečius metus rengdami 
projektą “Misija Sibiras” jaunimo atstovai 
pastebėjo, jog valstybė neskiria pakanka
mai dėmesio tam, kad lietuvių trėmimų 
vietose išlikęs tautos kultūrinis ir inte
lektinis paveldas būtų tinkamai saugomas, 
žymimas bei pristatomas Lietuvoje. Šiuo 
metu nykstančiomis kapavietėmis rūpi
nasi tik atskiros, daugiausia jaunimo, 
rengiamos ekspedicijos.

Tokios jaunimo ekspedicijos, kaip 
“Misija Sibiras”, svariai prisideda prie 
kapaviečių išsaugojimo bei ryšio su Sibi
re vis dar gyvenančiais lietuviais palaiky
mo. Tačiau tam, kad jaunų žmonių jau

Nukelta į 2 psl.

Kaip praneša Lie
tuvos tautinio olim
pinio komiteto 
(LTOK) svetainė 
internete, trečiadie
nį. rugpjūčio 6 die
ną. Beidžingo olim
piniame kaimelyje 
buvo iškilmingai pa
kelta Lietuvos vėlia
va. Kartu su lietuviais 
iškilmėse dalyvavo 
Burundžio, Ganos, Is
landijos ir Namibijos
delegacijos. Viena po kitos buvo pakeltos 
šalių vėliavos, atlikti himnai.

Iškilmes pradėjo olimpinio kaimelio 
vicemeras, pasveikinęs visas delegacijas ir 
palinkėjęs sėkmės žaidynėse. Paskui 
olimpinių misijų vadovai apsikeitė suve
nyrais su olimpinio kaimelio vicemeru.

Lietuvos olimpinės misijos vadovas 
Algirdas Raslanas olimpiniam kaimeliui 
padovanojo lietuviško gintaro fone stau
giantį vilką. LTOK gavo kinišką lėkštę su 
dvicmbaltais balandžiais. Olimpinio kai
melio dovanos vėliau keliaus į muzie jų.

Lietuvos pagerbimo ir vėliavos pakė
limo iškilmėse dalyvavo beveik visi tuo

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

rugpjūčio 12 d. iki rugsėjo 24 d. būsiu Lietuvoje. Tuo metu Redakcijoje mane pa
vaduos Dovilė Zduobienė, kuri jau mane pavadavo 2004 ir 2006 metais.

Dėl straipsnių, užuojautų ar skelbimų kreipkitės į Dovilę, skambindami vaka
rais į namus tek: (02) 9980 9004. e-mail: adzduoba@bigpond.com Redak
cijos patalpose Dovilė dirbs šeštadieniais, tel.: (02) 9790 2319.

Dalia Doniela, “M.P” redaktorė

Olimpiniai žiedai ir vėliavos olimpiniame kaimelyje.

metu olimpiniame kaimelyje, o ne treni
ruotėse buvę Lietuvos sportininkai, 
treneriai, medikai.

Vėliavos pakėlimo ceremonijoje taip 
pat dalyvavo Lietuvos ambasadorius Ki
nijoje Rokas Bernotas su žmona, amba
sados darbuotojai, Lietuvos ekonomikos 
attache Kinijoje Gvidas Kerušauskas su 
žmona, LTOK prezidentas Artūras Povi
liūnas, generalinis sekretorius Vytautas 
Zubemis. olimpinis attache Vytas Nėnius.

Po iškilmių Lietuvos misijos vadovai 
pakvietė visus svečius apžiūrėti kaimelį, 
misijos patalpas, paskanauti „olimpietiš- 
ko“ maisto didžiojoje valgykloje. □
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ra'Ss Trumpai iš visur
♦ Rugpjūčio 2 d. 
Maskvoje nuo šir
dies smūgio stai
ga mirė 89 metų 
amžiaus garsusis 
rusų rašytojas 
Aleksandr Sol- 
ženicin, “Gulago 
Arhcipelago” au
torius, dar savo 
mirties dieną dir

bės redaguodamas naują savo veikalų lai
dą. Kalintas nuo 1945 iki 1953 metų už 
kritišką pastabą privačiame laiške drau
gui, jis išgarsėjo jau 1962 metais veikalu 
“Viena diena Ivano Denisovičiaus gyve
nime”, 1970 melais jis buvo apdovanotas 
Nobelio literatūros premija.
♦ Rugpjūčio 3 d. per religinę šventę Šiau
rės Indijoje Naina Devi šventykloje žuvo 
bent 120 Hindu maldininkų, kilus pani
kai, nulūžus turėklui prie kalnų prarajos.
♦ Rugpjūčio 3 d. Pietų Osetijos autono
minėje provincijoje separatistai užpuolė 
Gruzijos karinę vilkstinę, susprogdinda
mi bombą jai pravažiuojant, po to ją 
apšaudydami. Per susišaudymą žuvo bent 
6 žmonės. Separatistų “prezidentas” 
Eduard Kakoity, Rusijos remiamas, kon
troliuoja provincijos sostinę Tskhinvali, 
nors miestas iš visų pusių apsuptas gru
zinų gyvenamų kaimų.
♦ Rugpjūčio 7 d. Gruzijos kariuomenė 
įsiveržė į Tskhinvali miestą ir užėmė jį po 
susišaudymo su Pietų Osetijos separa
tistais ir rusų kariais. Rusija pareikalavo, 
kad Gruzija tuoj atitrauktų savo karius iš 
šios provincijos.
♦ Rugpjūčio 8 d. Stiprios Rusijos karinės 
pajėgos įsiveržė j Pietų Osetiją ir išstūmė 
Gruzijos karius iš Tskhinvali miesto. Ru
sijos karo aviacija bombardavo Pietų Ose
tijos vietoves Gruzijos kontroliuojamoje

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
sutvarkytos kapavietės artimiausiu metu 
vėl nesunyktų, būtina nuolatinė prižiūra, 
kurios neįmanoma įgyvendinti be akty
vios valstybės paramos.

Jaunimo atstovai siūlo sudaryti tarpži
nybinę darbo grupę ir pavesti jai parengti 
lietuvių kapaviečių Sibire išsaugojimo ir 
priežiūros planus bei skirti tam reikalin
gus žmogiškuosius ir finansinius išteklius. 
Vilniuje ir Kaune daugėja santuokų

Givilinės metrikacijos specialistai tei
gia, jog I Jetuvoje daugėja vestuvių, o joms 
busimieji jaunavedžiai ruošiasi kruopš
čiau. Vilniaus Givilinės metrikacijos sky
riaus atstovė sakė, jogvestuvių daugėjimo 
tendencija pastebima jau keletą metų. 
2005 metais Vilniuje įregistruota 4701 
santuoka. 2006-aisiais - 4480,2007 metais 
- 5260. Šiais metais jau įregistruota dau
giau nei 3,000 santuokų.

Pasak vyriausiosios inspektorės, šeimą 
kuria įvairaus amžiaus žmonės, vis dėlto 
pastaruoju metu daugėja sutuoktinių, ku
rių amžius persirita 24 metų ribą.

Tuo tarpu Kaune yra atvirkščiai - san
tuokinis amžius jaunėja. Tuokiasi nema
žai 20 metų ar net jaunesnių žmonių. Bet 
kasmet pasitaiko ir susituokti nusprendu
sių 50 metų amžiaus bei vyresnių asmenų.

Itin populiari taip jaunavedžių data - 
2008.08.08. Visų norėjusių tuoktis tądien 
net nepavyko sutalpinti. Kaune tą dieną 
žiedais apsikeitė 45 poros.

Istorinės lėlės sugrįžo j Lietuvą
Į Lietuvą po beveik septynių dešimt

mečių sugrįžo lėlės iš kompozicijos “Lie
tuviškos vestuvės”, sukurtos 1939 metais 
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provincijos dalyje. Gntzijojc paskelbtas 
karo stovis, ji kreipėsi į tarptautines orga
nizacijas, prašydama diplomatinio užta
rimo atsiekti paliaubas. Abi kariaujančios 
šalys pabrėžia, kad žūva daug civilių gy
ventojų, bet nesutaria dėl žuvusių skai
čiaus ir kaltina viena kit ų dėl šių mirčių.
♦ Rugpjūčio 9 d. Rusijos karo aviacija 
padarė daug nuostolių svarbiausiame 
Gruzijos uoste Poti, smarkiai bombardavo 
Gori miestą bei vietoves Abchazijoje. JAV, 
Europos Sąjunga, Australija ir kitos vals
tybės kreipėsi į Rusiją paskelbti paliau
bas, bet be teigiamų rezultatų. Rusija sta
to vis didesnius reikalavimus Gruzijai.
♦ Rugpjūčio 10 d. Rusijos karo lėktuvai 
bombardavo Tbilisi aerouostą, prieš pat 
atvykstant Prancūzijos užsienio reikalų 
ministrui su tarpininkavimo misija. JT 
Saugumo Taryboje vyksta karštos disku
sijos. Rusijos ambasadorius pareiškė, kad 
Rusija nesitenkins Gruzijos pasitraukimu 
iš Pietų Osetijos, bet reikalaus, kad atsi
statydintų Gruzijos prez. Michail Saakašvi- 
li. Rusų karo laivynas paskelbė, kad nu
skandino Gruzijos karo laivą, ginkluotą 
raketomis. Ukraina graso, kad neleis Rusi
jos karo laivams grįžti į jų bazes Kryme.
♦ Pakistano pagrindinės koalicinės par
tijos susitarė užvesti bylą Pakistano prez. 
Pervez Musharraf, kad pašalintų jį iš pa
reigų. Formaliai bylai užvesti (impeach
ment) reikalinga dviejų trečdalių dauguma 
abiejuose Pakistano parlamento rūmuose. 
Net ir sudarius reikiamą daugumą, daugkas 
priklausys nuo Pakistano karinės vadovybės 
laikysenos.
♦ Rugpjūčio 8 d. Australijos federalinė
policija pravedė eilę kratų ir suėmė 20 as
menų ryšium su narkotikų importavimu 
iš Italijos (Kalabrijos mafijos). Konfiskuo
tų “ecstasy” tablečių vertė siekianti 440 
milijonus dolerių. □

New York’e (JAV) vykusiai tarptautinei 
parodai. Tautiniais rūbais aprengtų lėlių 
kolekciją per visą okupacijos laikotarpį 
išsaugojo Lietuvos diplomatinė atstovybė 
Washingtone.

Lėlių kompoziciją “Lietuviškos vestu
vės” dailininkė Konstancija Petrikaitė- 
Tulicnė sukūrė specialiu Lietuvos užsa
kymu tarptautinei parodai New York’e. 
Tada parodoje buvo eksponuojami Ado
mo Gald iko, Petro Kalpoko, Stasio Ušins- 
ko tapybos darbai, Juozo Mikėno, Vytau
to Kašubos skulptūros, kitų garsių daili
ninkų darbai.

Svarbią vietą užėmė parodoje lietuvių 
liaudies menas, čia ir buvo eksponuotos ir 
lietuviškos lėlės. Kiek iš viso kompozicijoje 
buvo lėlių, dabar nėra žinoma, tačiau to 
meto spaudoje minimos dvi dešimtys.

Pasak Lietuvos dailės muziejaus atsto
vės, iš šių lėlių, aprengtų įvairių Lietuvos 
regionų tautiniais drabužiais, galima 
susidaryti bendrą Lietuvos vaizdą.
Mažyliui persodinta širdis

Vilniaus universiteto ligoninės San- 
tariškių klinikų medikai persodino širdį 
pusantrų metų vaikui. Jam širdelė karinių 
oro pajėgų sraigtasparniu buvo atskrai
dinta iš Klaipėdos vaikų ligoninės. Trans
plantaciją atliko kardiochirurgų brigada, 
vadovaujama dr. Kęstučio Ručinsko ir dr. 
Virgilijaus Lebctkevičiaus. Šiuo metu 
pacientas reanimacijoje jaučiasi stabiliai.

Mažyliui buvo persodinta mirusio pen- 
kerių metų berniuko širdis. Tai jau ket
virtoji širdies transplantacija Lietuvoje 
šiais metais.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, EITA, BNS,LGITICir “Bernardinai”.

Marijampolė
(ELTA). Marijampolėje dirbantys ar

cheologai aptiko įdomių radinių, liudi
jančių apie ten buvusią galingą jotvingių 
stovyklą. Tai paankstina ir miesto užuo
mazgų datą.

Naujus atradimus atskleidė Marijam
polės Tarpučių mikrorajone dirbanti Vil
niaus universiteto dėstytojo dr. doc. Al
gimanto Merkevičiaus vadovaujama stu
dentų grupė. Pasak jo, archeologai tyri
nėdami atrado du piliakalnius ir didžiulę 
papilęs gyvenvietę. Dalis jos jau suarta, 
tačiau likusioji, pasak ekspedicijos va
dovo, atskleidžia daug įdomių atradimų 
ir miesto vystymosi situaciją. Gyvenvietė 
esanti įdomi ir netgi unikali. Archeologai 
čia suranda paskutinio pr. Kr. amžiaus 
radinių. Čia plačiai buvo gyvenama pirmo
jo ir antrojo po Kr. amžiaus laikais, daug 
viduramžių laikotarpio radinių.

“Čia buvo galinga jotvingių stovykla. 
Šiemet kasinėjimų metu surastas labai 
įdomus židinys - pailga iškasta vieta su 
daug degėsių likučių. Pernai atkasti upe-

Iš Airijos - nemokami pinigų pervedimai
Danskc bankas kartu su „National Irish 

Bank“ pasiūlė nemokamo lėšų pervedimo 
iš Airijos į Lietuvą paslaugas.

„Airijoje gyvena maždaug 150,000 
Lietuvos piliečių. Didelė dalis ten dirban
čių mūsų tautiečių perveda dalį uždirbtų 
lėšų į savo ar artimųjų sąskaitas Lietuvo
je. Užuot mokėję už kiekvieną pervedimą 
po 20-40 litų ir didesnes sumas bankams 
ar pinigų pervedimo agentūroms, kaip 
buvo iki šiol, nuo šiol jie galės tai daryti 
nemokamai“, - pabrėžė Danskc banko 
atstovas Darius Jasinskis.

Skaičiuojama, kad svetur išvykę lietuviai 
per metus Lietuvos ekonomiką papildo 
didesne nei 3 mlrd. litų suma. Airijoje gyve

Disidentei Nijolei
Viena žymiau

sių Lietuvos disi- 
denčių Nijolė Sadū- 
naitė (žiūr. nuotr. 
dešinėje) liepos 
22-ąją pažymėjo 
70-ečio jubiliejų. 
1955-aisiais bai
gusi Anykščių Jono 
Biliūno vidurinę
mokyklą Nijolė Sadūnaitė pasirinko vie
nuolės gyvenimo kelią. Dabar ji yra Švč. 
Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos 
tarnaičių kongregacijos narė.

Nenorėdama išsižadėti religinės prak
tikos N. Sadūnaitė dirbo sekretore maši
ninke, gamyklos darbininke, skaičiavimo 
centro perforuotoja, baigusi medicinos 
kursus - Vilniaus kūdikių namuose. 1974 
m pavasarį ėmė dauginti bei platinti “Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios kroniką”. 1974 
m. rugpjūčio 27 d. užklupta rašomąja ma
šinėle perrašinėjanti “Kroniką”, buvo 
areštuota. Šešerius metus kalėjo Mordo- 
vijoje, ištremta gyveno Rytų Sibire.

Sukamas lietuviškas filmas
(ELTA). Vilniuje pradėtas filmuoti nau

jas lietuviškas vaidybinis filmas “Anarchi
ja Žirmūnuose”. Tai istorija apie sujauktą 
dabartinę lietuvišką realybę, bandančią 
atrasti kas yra “gera” ir “bloga”.

Filmą gamina lietuvių kino kompanija 
“Tremorą” ir prodiuserė Ieva Norvilienė, 
padėjusi gimti tokiems ryškiems naujos 
kino kartos kūrėjų filmams, kaip Igno 
Miškinio “Diringas” ir Kristinos Buožytės 
“Kolekcionierė”.

Filmo scenarijaus autorius - Saulius 
Dranga. 2007-aisiais šis kino projektas bei 
jo autoriai nurungė kitų Europos kino 
kūrėjų darbus ir buvo pagerbti tarptauti
nio Cannes kino festivalio metu. Filmo

daug senesnė
liuko, tekėjusio į netoliese tekančią Še
šupę, pėdsakai, visai šalia buvęs namas, 
židinys, stulpavietės akmenys, žvalgomoje 
teritorijoje rastas mėlyno stiklo karoliu
kas, molinis veršiukas, daug keramikos 
liekanų”, - sako A. Merkevičius.

Mokslininkai stebisi, kad čia neran
dama laidojimo vietų. Pagal to laiko pa
pročius galima spėti, kad mirusiuosius 
perkeldavo per upę, upeliuką ar kitą kliū
tį. A. Merkevičius užsimena, kad literatū
roje radęs archeologo Puzino užuominų, 
jog už senųjų Marijampolės kapinių rasta 
archeologinių radinių, kaulų.

Tris ketvirtadalius šioje vietoje buvu
sių piliakalnių, pasak tyrinėtojų, nuplovė 
Šešupės vandenys, bet ir iš to, kas likę, ga
lima nustatyti, kad Meškučiuose maždaug 
kilometro spinduliu buvo tankiai gyve
nama vietovė.

Tai paneigia istorikų hipotezes apie 
Sūduvos teritorijoje kadaise plytėjusias 
dykras - neįžengiamas girias ir paankstina 
miesto užuomazgų datą. □ 

nančių tautiečių pervedamos lėšos gali 
siekti 0.5 -1 mlrd. litų. Jei šie pinigai būtų 
pervedami nemokamai, vien dėl bankinių 
mokesčių sutaupoma suma siektų daugiau 
nei 1 mln. litų per metus. Norint naudotis 
nemokamo pinigų pervedimo paslauga, 
lėšų siuntėjui reikia atsidaryti sąskaitą 
„National Irish Bank“, o gavėjui - turėti 
sąskaitą Danske banke Lietuvoje. Galima 
atlikti neribotą pervedimų skaičių, siųsti 
bet kokią pinigų sumą. Pervesti eurai Lie
tuvos Danske banko kliento sąskaitoje at
sidurs tą pačią darbo dieną per kelias va
landas, ir nei lėšų siuntėjas, nei jų gavėjas 
nebus apmokestinti jokiais mokesčiais.

(www.lietuviams.lt)

Sadunaitei -70
1980 m. grįžusi į Lietuvą vėl įsitraukė į 

“Kronikos” leidybą: rinko žinias, prista
tydavo jas redaktoriui, redagavo, daugino, 
gabeno leidinį į Maskvą, iš kur jis pasiek
davo Vakarus. Dėl KGB persekiojimo vie
nuolė nuolat slapstėsi, ne kartą buvo su
imta ir tardoma. 1987 m. rugpjūčio 23 d. 
su Antanu Terlecku, Vytautu Bogušiu ir 
Petru Cidziku surengė mitingą prie Ado
mo Mickevičiaus paminklo paminėti 
Ribentropo-Molotovo paktą. Mitinge po 
ilgų priespaudos dešimtmečių buvo vie
šai sugiedotas Lietuvos himnas.

Nuo 1988 m. Lietuvos Helsinkio gru
pės narė. N. Sadūnaitė yra išleidusi kny
gų apie KGB metodus ir kovą už tikin
čiųjų pamintas teises Lietuvoje. N. Sadū
naitė visada tikėjo, kad Dievas yra visa
galis. “Pogrindžio laikais, jeigu nebūtume 
turėję tikėjimo, vilties būtų labai mažai. 
Kai “kagėbistai” man sakė: tu esi mūsų 
rankose ir mes galime viską su tavim 
padaryti, aš atsakydavau: jūsų yra milijonai, 
bet prieš Dievą jūs esate nulis”, - yra sakiu
si sesuo Nijolė. LGITIC 

montažo darbai bus vykdomi Vengrijoje. 
Juos finansuos projekto partneriai kino 
gamybos kompanija “Katapult Film”. 
Didesnę filmo gamybos dalį finansuoja 
Lietuvos kultūros rėmimo fondas.

Filmavimo darbai yra numatyti Paši
laičiuose, Ševčenkos gatvėje, Vilniaus 
geležinkelio stotyje, Gedimino prospekte, 
sostinės senamiestyje ir Žirmūnuose. Ke
lios filmo scenos bus filmuojamos alter
natyvios muzikos klube “Musė”.

Liepos 21 dieną čia apsilankę žmonės 
ne tik galėjo stebėti kinematografininkų 
darbą, bet ir patys įsiamžinti kino kūriny
je. Visus’filmavimo darbus planuojama 
baigti šių metų rugpjūčio.9.dieną. . □
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Bendruomenėsbgruose
Geelonge - linksma “Lininė Popietė”
Gegužės pabaigoje Geelongo tautinių 

šokių grupė “Linas” suruošė malonią šo
kių, dainų, net ir filmų popietę.

Į Geelongo Lietuvių Klubo salę 
susirinko daugybė žmonių. Programa bu
vo labai įvairi bei įdomi. “Lino” tema buvo 
puikiai apgalvota - net įėjimo bilietai ir 
programėlė buvo “lininės” (pilkos) spal
vos su tradiciniu raštu. Buvo suruošta 
lininių rankdarbių - tautodailės parodėlė.

Programos pradžioje išgirdome links
mos “Subatėlės” muziką ir “kaimo gy
ventojai” (tai patys šokėjai - vaikučiai ir 
studentai) suėjo į salės vidurį iš visų pu
sių. Buvo pranešta, kad pasibaigė lina- 
pjūtė ir laikas pasilinksminti bei pašokti. 
Pirmą šokį “Gražus mūsų jaunimėlis” su
šoko patys mažieji. Juos pasekė vyres
nieji, atnešdami derliaus daržovių ir gy
vai sušokdami tradicinį “Kubilą”. Jau

Popietės viešnios - “Danos Sesės” iš Melbourne.

Pianistų konkursas Sydnėjuje
Jadvyga Dambrauskienė

Štai ir praėjo didysis sujudimas - Pa
saulio Jaunimo Diena. Renginys buvo 
skirtas jaunimui ir pasaulinė spauda pla
čiai jį nušvietė. Tuo pačiu metu Seymour 
Theatre Centre, University of Sydney 
vyko 9-tasis Tarptautinis pianistų kon
kursas, kuriame dalyvavo pianistai iš 16 
pasaulio šalių: Anglijos -1; Australijos - 
7; Amerikos - 4; Italijos - 3; Ispanijos -1; 
Izraelio - 1; Japonijos - 4; Kanados - 1; 
Kazachstano -1; Kinijos - 4; Pietų Korė
jos - 3; Lenkijos/Australijos - 1; Portu
galijos - 1; Rusijos - 4; Taiwano - 1; 
Vengrijos - 1. Viso 36 dalyviai.

Žiuri komisiją sudarė 11 teisėjų iš 
Olandijos, Izraelio, Austrijos, Japonijos, 
Anglijos, Gruzijos, Prancūzijos, Austra
lijos. Paminėjau šiuos skaičius nerėdama 
supažindinti su minėto konkurso svarba 
ir begaline konkurencija.

Tarp visų konkurso dalyvių buvo ir 

Wojciech Wisniewski.

niausi berniukai juokingai“atjojo” į salę 
žaisliniais žirgais, o trys šokėjos pritarė 
jiems dainuodamos šokį “Šyvis”. O jų 
vaikučiai - jau pavargę - sušoko šokį 
“Noriu miego”. Viena “Lino” šokėja 
gražiai “suvaidino” pagal gerai žinomą 
dainelę “Linelius raunu ne viena”, kuri 
buvo įdainuota į CD. Laura Cooling buvo 
apsivilkusi lininiais rūbais, kartu užsi
dėjusi stilizuotą vainiką. Ją pasitiko 
jaunuolis su tulpe. Gabus Geelongo šo
kėjas Lukas Liebich išpildė savo pačio 
sukurtą solo šokį "Šluota”. Trys jaunos 
šokėjos įdomiai judesiais atliko “Aguo
nėlė žydi”, o už jų, ekrane tuo pačiu metu 
buvo rodoma šios pasakėlės karikatūrinė 
juosta.

Popietės svečiai - Melbourne choras 
“Danos Sesės”, vadovaujant gerai žinomai, 
gabiai dirigentei Danutei I .evickienei, labai 

mūsų Sydnėjaus choro “Daina” akompa- 
nuotojas Wojciech Wisniewski. Jis yra 
didžiausias choro dirigentės Birutės Alek
naitės pagalbininkas, mūsų choristų mo
kytojas, labai gabus, profesionalus, visų mė
giamas jaunuolis.

Sužinoję apie Wojciech dalyvavimą 
konkurse, visi su nekantrumu laukėme jo 
pasirodymo.

Ir štai atėjo lauktoji liepos 17 diena - 
pirmoji konkurso diena. Dalyviai buvo su
skirstyti į 5 gnipes po 7 pianistus. Kiek
vienas pianistas pats pasirinko 3 ar 4 kom
pozitorių kūrinius. Pristatymui buvo skir
ta iš viso 20 minučių. Visi skambino iš 
atminties. Kaip išmokti tiek daug atmin
tinai, be klaidų, tuo labiau, kad per kiek
viena atrankos ratą kūriniai turi nesikar- 
toti? Klausiausi ir negalėjau atsistebėti 
pianistėj pirštų miklumu, kūrinių gražu
mu, skambinimo technika. Kiekvienas 
pianistas - nepakartojama asmenybė. 
Nesuvokiama, kaip Žiuri komisija gali 
objektyviai atrinkti nugalėtojus. Visi jie 
tokie nepakartojamai skirtingi ne tik iš
vaizda, bet ir skambinimo maniera.

Wojciech skambino Rachmaninovo, 
Šopeno ir 2 Scarlatti kūrinius.

Sekantis atrankos ratas vyko liepos 19 
dieną, kur jis pristatė Debussy, Bacho, 
Vcrdi/Liszto kūrinius.

Mūsų “Dainos” choristų ir Wojciccho 
gerbėjų susirinko net 18. Patogiai įsitaisę 
ir lyg apmirę klausėmės ne tik jo, bet ir 
kitų dalyvių grojimo. Mums jo skambi
nimas atrodė pats jautriausias, giliausiai 
išgyventas, gražiausias. Tikrumoje mėgė
jams neįmanoma nusakyti, pastebėti 
skirtumą tarp atlikimų. Jie visi jau lai
mėtojai, patekę (geriausių atlikėjų grupę.

Iš pat pradžių buvo atrinkta 140 at
likėjų. Po pirmosios perklausos liko 70. 
Po antrosios liko 36. Kova prie pianino

Nuotraukoje-šoka “Lino” šokėjos.
gražiai padainavo ir sujaudino bei suža
vėjo visus, larp įvairių dainų buvo “Jūra”, 
“Visada brangi” ir “Tėvynė”. Daininin
kių buvo apie dvidešimt. Jos prisidėjo ir 
prie programos temos su “lininių dainelių” 
pyne. Tarp dainų - ilgai negirdėta “Vėf- 
pėjėlė” ir “Jūsų linai dar nesėti”.

Malėme ir daugiau tautinių šokių', o 
video filmas parodė lininės medžiagos 
gamybą, jos panaudojimą lietuviškam 
tautiniam kostiumui. Pamatėme dar to
kius “lininės” temos šokius - "Abrusėliš” 
ir “Aštuonytis”.

Ekrane buvo rodomos ištraukos iš 
videofilmo iš 2007 metų Lietuvoje vyku
sios Dainų šventės Šokių dienos Kaune, 
kurios tema buvo “Lino sakmė”. Tai la
bai tinko šiai popietei.

Po filmų “Lino” šokėjai sušoko valsą 
pagal dainelę “Pasėjau linelį ant pylimo”. 
Šią gražią dainelę sudainavo “Danos Se
sės”. Prie jų prisijungė ir visa publika.

Šokėjai užbaigė programą linksmu 
šokiu “Suktinis”, o juos šiltais plojimais 
palydėjo visi žiūrovai.

Po programos buvome pavaišinti 
kavute, o pyragą buvo sunku išsirinkti - tiek 
daug ir įvairių jų buvo. Vyko ir loterija su 

Choro “Daina” akonipanuotojas Wojciech Wisniewski (pirmoje eilėje centre) po konkur
so su “Dainos” choristais ir dirigente Birute Aleknaite (pirmoje eilėje pirma iš dešinės).

tęsiasi dėl geriausio 2008 m. pianisto var
do ir $25,000 premijos.

Pakylėti dvasia iš kasdienybės, po 
perklausos prisiminėme, kad reikia dar ir 
pavalgyti. Apie tai buvo jau pagalvojusi 
mūsų choro dirigentė Birutė ir užsakiusi

When's the last time you went to
www.ALJS.org ?
The young'uns have been busy! AUS
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gausiais fantais.
Kaip ir visuomet Geelonge, popietė 

praėjo linksmai. Ačiū ir valio visiems, ku
rie prisidėjo prie popietės surengimo.

Žiūrovė iš Melbourne

vietas Toxteth Hotel, Glebe Point Rd. 
Papietavę, pasidalinę savo įspūdžiais 
nusifotografavome ir išsiskirstėme.

Visų dainos mylėtojų vardu linkiu 
mūsų jaunajam pianistui Wojciechui 
ateityje kuo geriausios sėkmės! □
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Lietuva iš arti
Vytauto Didžiojo universitetas - atviras 

pasauliui ir žmogui
Birželį Vytauto Didžiojo universiteto duris užvėrė nauja absolventų laida, o artėjant rugsėjui 

koridoriuose šurmuliuoja busimieji pirmakursiai. Ateinantys mokslo metai universiteto 
bendruomenei bus ypatingi - sukanka 20 metų nuo Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo.

Eglė Naprytė,
VDU viešosios komunikacijos skyrius

Tradicijos - nuo 1922-ųjų
Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) 

- viena liberaliausių aukštųjų mokyklų 
Lietuvoje, tęsianti 1922 m. Kaune Įkurto 
Lietuvos universiteto misiją. VDU tradi
cijos pradžia sutapo su Lietuvos valstybin
gumo gimimu. 1918 m. vasario 16 d. pa
skelbus politinę nepriklausomybę, Lietu
vos šviesuomenė vienu svarbiausių užda
vinių laikė Įkurti lietuvišką universitetą. 
Po ketverių metų, reorganizavus iki tol 
veikusius Aukštuosius Kursus, atidarytas 
Lietuvos universitetas Kaune.

Tarpukariu tai buvo vienintelė lietuviš
ka aukštoji mokykla, tapusi gyvybiškai 
svarbiu mūsų šalies kultūros, mokslo bei 
modernios, laisvos intelektualios minties 
židiniu. 1930 m., minint kunigaikščio Vy
tauto Didžiojo 500 metų mirties sukaktį, 
Lietuvos universitetui Kaune buvo suteik
tas Vytauto Didžiojo universiteto vardas.
Mokslo ir kultūros židinys tarpukariu

Tarpukariu Kaune įkurtas universite
tas buvo unikalus savo laisva dvasia, gyvu, 
betarpišku profesūros ir studentų bendra
vimu, aktyviu ir įdomiu visuomeniniu gy
venimu, puoselėjamu bendruomenišku
mo jausmu. Universitete studijavo beidės- 
tė dauguma žymių to meto intelektualų, 
aukščiausių Lietuvos pareigūnų, valstybės 
veikėjų.

Čia užsimezgė žymiausi pirmosios ne
priklausomybės moksliniai ir kultūriniai 
sąjūdžiai. Universitete buvo laikomasi libe
ralios studijų politikos, ypatingas dėmesys 
buvo skiriamas humanitariniams ir socia
liniams mokslams, atlikusiems tautos su
telkimo, istorinės atminties puoselėjimo 
vaidmenį. Modernumas, liberalumas, ben
druomeniškumas, partnerystė - tai verty
bės, kurias VDU išlaikė iki šių dienų.

1950 m. beveik keturiasdešimt metų 
tarpukariu Kaune veikusi aukštoji mokyk
la buvo uždaryta sovietų valdžios spren
dimu, o kai kurie jos fakultetai davė pra
džią dabartinėms aukštosioms mokyk
loms: Kauno Technologijos universitetui, 
Kauno Medicinos universitetui, Lietuvos 
Žemės ūkio universitetui ir Lietuvos Vete

Nuotraukoje - Vytauto Didžiojo universiteto Atkūrimo tarybos nariai pirmųjų mokslo 
metų atidarymo metu, 1989 metais.
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AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ PASTOGĖS”
PRENUMERATA?

rinarijos akademijai. VDU akademinė 
tradicija ne tik išliko, bet ir ilgus dešimt
mečius iki valstybingumo atkūrimo vys
tėsi išeivijoje.

Atkurtas padedant išeivijos 
mokslininkams

1989 m. VDU buvo atkurtas bendro
mis Lietuvos ir išeivijos mokslininkų 
pastangomis. Tuo metu jis tapo pirmąja 
autonomiška aukštąja mokykla.

Universiteto statutas įteisino akade
minės laisvės principą, mokslo ir studijų 
vienovę bei Lietuvai tuo metu naujas tri
jų pakopų studijas, kurias baigus suteikia
mi bakalauro ir magistro laipsniai bei 
mokslo daktaro laipsnis.

Universitetas iš kitų šalies aukštųjų 
mokyklų išsiskyrė ir modernia, Harvardo 
universiteto (JAV) modeliu pagrįsta studijų 
koncepcija. Ji unikali tuo, kad pirmenybė 
tiekiama ne siauroms ir labai specializuo
toms studijoms, o plačiam, bendrauniver- 
siletiniam išsilavinimui, tenkinančiam vi
sapusiško asmenybės ugdymo ir šiuolai
kinės visuomenės reikmes.

Laisvos dvasios universiteias
VDU šiandien - humanitarinių ir so

cialinių, teologijos ir menų, politikos ir 
teisės mokslų židinys Kaune. Jame veikia 
dešimt fakultetų - Humanitarinių moks
lų, Ekonomikos ir vadybos, Informatikos, 
Gamtos mokslų, Socialinių mokslų, Ka
talikų teologijos. Menų, Socialinės gero
vės, Politikos mokslų ir diplomatijos bei 
Teisės. VDU stojantiesiems siūlo rinktis 
iš 24 bakalauro, 46 magistrantūros bei 11 
tęstinių studijų programų. Taip pat pri
imama j vientisąsias teisės studijas, 16 
mokslo krypčių doktorantūrą.

VDU akademinė bendruomenė - tai 
daugiau nei 9000 studentų, 550 dėstytojų 
ir mokslininkų, 16 000 absolventų (po 1989 
m.). Universitete svarbūs kolegišku ben
dravimu pagrįsti studentų ir dėstytojų san
tykiai, liberalios minties sklaida, modernus 
požiūris į studijas, tarptautinis bendradar
biavimas. VDU-t ai universitetas, kuriame 
visada buvo gyva tarnavimo tautai, atvi
rumo pasauliui idėja. Tokiame - atvirame, 
laisvame ir nepriklausomame - universi
tete formuojasi asmenybės, gebančios sa
varankiškai ir kūrybiškai mąstyti bei veikti.

Klaipėdos gimtadieniai
Rugpjūčio 1 dieną 

Klaipėdoje buvo mini
mas 756-asis miesto 
gimtadienis, skaičiuo
jamas nuo sprendimo 
Memelio (arba Nemu
no) ir Dangės upių san
takoje pastatyti pilį. 
Kartu suėjo jubiliejinė 
750 metų sukaktis, kai 
miestui buvo suteiktos 
savivaldos teisės.

Istorikas Vygantas 
Vareikis atkreipia dė
mesį, kad Klaipėda, 
vienintelis Lietuvos 
jūrų uostas, yra ir se- Tajp (llrį|ų atr0(lvti atstatyta Klaipėdos pilis, 
niausiąs Lietuvos tori- ------------------------------- i-----------------------
lorijoje esantis savivaldis miestas, kuriam 
1258 metas buvo suteikta Liubeko teisės.

“Tad šiemet miestas, o ne miesto pilis, 
kaip buvo 2002 metais, švenčia 750 metų 
jubiliejų. Iš XIII amžiuje Baltijos pajūryje 
egzistavusių miesto tipo gyvenviečių ir 
piliaviečių liko tik pavadinimų nuotru
pos metraščiuose, gi Klaipėda tebestovi 
marių ir Danės sankirtoje, vietoje, kurioje 
buvo įkurta ir kurioje gavo Liubeko teisių 
dokumentą”, - sakė istorikas.

Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus 
direktorius, istorikas Jonas Genys sutiko 
su nuomone, jog Liubeko teisių suteiki
mas miestui yra išskirtinė data, tačiau 
nelinkęs manyti, kad ją reikėtų laikyti 
tikruoju Klaipėdos miesto gimtadieniu.

“Klaipėdos miesto įkūrimo data visa
da yra nekvestionuojamas atskaitos taš
kas, skaičiuojant miesto gimtadienį, ta
čiau kiti miestai nežino fiksuotos datos, 
kada miestas buvo įkurtas, todėl savo 
gimtadienį skaičiuoja nuo kitų istorinių 
faktų.

Pavyzdžiui, Vilnius remiasi 1323 m. 
kunigaikščio Gedimino laišku, kuriame

Literatūros istorijos lopšiui - 70
Literatūros mu

ziejaus Kaune lanky
tojus pasitinka tautos 
dainiaus Maironio 
skulptūra. Rotušės 
aikštėje įsikūręs Mai
ronio lietuvių litera
tūros muziejus (žiūr. 
nuotr. dešinėje), kurio 
pastate yra gyvenęs 
didysis tautos dainius 
- Jonas Mačiulis - 
Maironis, neseniai 
atšventė 70 metų 
jubiliejų.

Lietuvių literatū
ros muziejus šiuose 
baroko stiliaus rūmuose, statytuose XVIII 
amžiaus viduryje, atidarytas 1936 metų 
birželio 28 d., per ketvirtąsiais poeto 
Maironio mirties metines.

Muziejus prasidėjo nuo trijų memo
rialinių Maironio kambarių. Buvusio 
Maironio buto kambariuose tuo metu jau 
dirbo Tautosakos archyvo komisija, kuri 
rūpinosi muziejumi.

1940 metų kovo 1 d. pirmuoju muzie
jaus vedėju paskirtas poetas Bernardas 
Brazdžionis. Pirmaisiais darbo metais jis 
žengė svarbų žingsnį, davusį pradžią 
dabartinio muziejaus krypčiai ir pobū
džiui: patvirtintas statutas numatė per
žengti Maironio memorialinio muziejaus 
ribas ir rinkti kitų lietuvių rašytojų archy
vinę medžiagą. 1941- alsiais muziejus buvo 
pavadintas Maironio literatūros muziejumi.

1955 metais muziejus tapo Kauno lite
ratūros muziejumi, o nuo 1965 metų - 
Lietuvos TSR literatūros muziejumi. 1989 
m. pavasarį muziejui sugrąžintas Mairo
nio vardas. Šiuo metu muziejui priklauso 

minimas Vilnius, bei 1387 m. Magdeburgo 
teisių suteikimo miestui faktu, nors yra 
žinoma, kad miestas egzistavo ir anksčiau. 
Klaipėdos pavyzdys - dėkingas, nes yra 
užfiksuota tiksli miesto įkūrimo data”, - 
aiškino istorikas.

Pasak J. Genio, savivaldos teisių su
teikimas yra antras pagal svarbumą fak
tas miesto istorijoje, juolab kad Klaipėda 
išlaikė šias teises pervisą savo istoriją.

“Liubeko teisių suteikimas tuometi
niam Memeliui reiškia, kad mūsų miestas 
nuo to momento turėjo būti pradėtas 
formuoti pagal Liubeko - jūrų prekybos ir 
amatų miesto - pavyzdį. Miestas gavo savo 
antspaudą, buvo paskirtas jo burmistras, 
įsteigtas magistratas, teismai, privalėjo 
atsirasti rotušė. Livonijos ordinas leido 
miestui vystyti prekybą ir suteikė tam tik
ras mokesčių lengvatas, tačiau realiai šios 
teisės funkcionuoti pradėjo gerokai vėliau. 
Net iki XV amžiaus pabaigos miestui 
plėstis trukdė sudėtinga situacija, nuola
tiniai pilies puldinėjimai, karai. Iš esmės 
prekyba ir amatai suklestėjo tik XVI 
amžiuje”, - sakė istorikas. LGITIC

5 padaliniai Kaune: S. Nėries, J. Grušo, B. 
ir V. Smogų, J. Tumo - Vaižganto memo
rialiniai muziejai bei Vaikų literatūros 
muziejus.

Ekspozicija
Muziejuje eksponuojami 8 Maironio 

memorialinio buto kambariai, išeivių ir 
senosios literatūros apžvalgos, kasmet 
surengiama apie 40 - 50 parodų iš muziejaus 
fondų, sulaukiama apie 40,000 lankytojų, 
centre ir padaliniuose įvyksta per 100 
įvairių literatūros renginių, vakarų.

Moksleiviams bei suaugusiems vyk
domos edukacinės programos, tyrinėjami 
rinkiniai, leidžiami archyviniai leidiniai. 
Šiuo metu muziejaus fonduose yra sau
gojama beveik 239,000 eksponatų - nuo 
senųjų raštų iki šių dienų literatūros. Pa
staraisiais metais ypač gausiai grįžta 
lietuvių išeivių rašytojų archyvai iš JAV. 
Per metus muziejuje susikaupia maždaug 
6,000 - 10,000 eksponatų.

Muziejuje ir jo padaliniuose dirba 80 
darbuotojų. □
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Į Bendruomenės baruose
ALB pirmininkų suvažiavimas 2008

Birutė Prašmutaitė,
AI -B Krašto Valdybos pirmininkė

(Tekstas truputį sutrumpintas. Red.)
Birželio 7-8 dienomis Melbourno 

Lietuvių Namuose ALB Krašto Valdyba 
sušaukė Australijos Lietuvių Bendruome
nės (ALB) pirmininkų suvažiavimų. Iš 
Sydnėjaus atvyko trys Apylinkės Valdybos 
nariai: Greta Savickaitė - Fletcher (pir
mininkė), Teodoras Rolcas, Rymantė Geli 
(SBS lietuviškos radijo programos vedėja) 
ir Savaitgalio mokyklėlės vadovė Jadvyga 
Dambrauskienė. Iš Canberros dalyvavo 
Jonas Mockūnas (pirmininkas) ir Sigita 
Gailiūnaitė. Iš Geelongo atvyko Stasys 
Šutas (pirmininkas) ir Kaja Starinskas. 
Melbourno Apylinkės Valdybai atstovavo 
dr. Kazys Zdanius. Kiti melbourniškiai 
buvo: Dona Sadauskaitė-Gaylard, Aida 
Gogelytė (SBS lietuviškos radijo progra
mos vedėja) su dukra Kazyte ir Algis 
Šimkus OAM (ALFondo pirmininkas ir 
dabartinės ALB Krašto Tarybos pirminin
kas. Iš ALB Krašto Valdybos dalyvavo 
penki nariai: Birutė Prašmutaitė (pirmi
ninkė), Lilija Kozlovskienė, Dennis 
Gaylard, Loreta Čižauskaitė-Tigani ir 
Andrius Vaitiekūnas.

Pirmoje sesijoje (šeštadienį) buvo ap
tarta:

ALB Archyvas.
Vadovas Viktoras Baltutis dėl amžiaus 

žada kitais metais pasitraukti iš pareigų. 
Visos Apylinkės buvo paragintos nedel
siant persiųsti savo archyvinę medžiagą į 
ALB Archyvą Adelaidėje. Buvo paminėta, 
kad PLB Valdyba turi archyvų projektą;

Knyga anglų kalba apie Australijos 
lietuvius.

Maksvytiene Atostogos Vietname
Tęsinys. Pradžia “MP” nr.24.

Motociklininkas sustoja pasikalbėti ir 
kaip paprastai - albumas su nuotraukomis 
ir jo klientai... Aiškinu, kad nenoriu ma
tyti miesto, bet norėčiau nuvažiuoti pažiū
rėti Chamšventyklos. Pirmiausiai deramės 
dėl kainos - 40,000 dongs ir jis bus gidas. 
Sutariam, jis atvažiuos antrą valandą ir 
dar parveš mane į viešbutį veltui. Parėjus 
raportuoju Jolantai. Gerai važiuojam.

Antrą valandą Eddie su draugu užso
dina mus ant motociklų ir prižada atsar
giai važiuoti, mat dvi močiutės bijo nu
kristi. Skriejam pajūriu, per seną miesto 
tiltą, pro plaukiojantį žvejų kaimelį. Visa 
įlanka pilna mėlynų žvejų laivų su di
džiulėmis akimis priekyje, kad geriau 
matytų žuvis. Kitoje įlankos pusėje - vartai 
į kalną ir viršuje -paskendusi medžiuose -

Ona ir Jolanta prie Po Nagar Cham šventyklos.

Knygą rašo sydnėjiškė dr. Liuda Po- 
penhagen, dabar gyvenanti Los Angeles. 
Norima knygą išleisti 2009 metais, pa
minint 1 .ietuvos vardo 1000-mėtį.

ALDienos Sydnėjuje.
Bankstown rotušės salės atremontuotos 

ir dabar daugiau renginių vyks arčiau Lie
tuvių Klubo. Iš Lietuvos atvyksta folk
loro grupė “Sutaras” (TMID’o finansuo
jama) ir du baleto šokėjai.

ALB Tarybos suvažiavimas.
Nutarta sumažinti atstovi) skaičių, nes 

vis sunkiau surasti atstovų, norinčių da
lyvauti suvažiavime.

Antroje sesijoje buvo aptaria:
Naujų lietuvių verbavimas emigruoti 

į Autraliją.
Denis Gaylard pristatė Henriko Anta

naičio siūlymą nuvykti į Airiją verbuoti 
naujų emigrantų. Suvažiavimo dalyviai 
nepalaikė šio projekto dėl lėšų ir žmonių 
trūkumo. Bet būtų naudinga pagrindi
niuose miestuose sudaryti susitikimo gru
pes, kurios padėti) naujiems atvykusioms. 
Tai reiškia ne surasti jiems darbą, bet 
patarti ir paaiškinti kur kas, įskaitant ir 
Lietuvių Bendruomenės veiklą. Nutarta į 
naują ALB svetainę įdėti informaciją 
lietuvių kalba apie emigravimo taisykles 
ir mūsų bendruomenes.

Trečioje sesijoje buvo aptarta:
Dainų šventė Lietuvoje 2009.
Reikia surasti koordinatorių, kuris pa

laikytų ryšius su išeivijos vadovais - D. 
Polikaičiu ir R. Karasijicne. Tarpininkauti 
teks ALB KV pirmininkei. Visos Valdybos 
prašomos susisiekti su tautinių šokių gru
pėmis bei chorais ir sužinoti, kiek iš jų 
domisi dalyvavimu.

Tautinių rūbų stoka.

matosi sena šventykla. Susimokėję po 
15,000 dongs lipam vingiuotais laiptais, 
sustojam pasigrožėti miesto vaizdais, žvejų 
uostu, akmenų uola, kurios viršūnėje 
sulinkusi budistų vienuolių trobelė. Ten 
sutikau vienuolį, kuris man užrašė linkė
jimus: “Daug džiaugsmo ir ilgo gyvenimo”.

Po Nagar Cham bokštai stovi ant 
granito kalvos Cai upės pakrantėje. Jie 
pastatyti VII ir XII a. Juos pastatė dievai
tės Yang Ino Po Nagar garbei. Visos šven
tyklos fasadu yra atsuktos į rytus. Apačio
je yra susimąstymo salė, dar likę senos 
kolonos, iš čia laiptai į bokštus. Aukš
čiausias - 28 m - šiaurinis bokštas (Thap 
Chinh) pasatytas817AD. Terasų stogas 
piramidės formos - puikus Cham archi
tektūros pavyzdys. Bokšto viduje - maža 
šventykla, turėjusi auksinę lingą ir mukha

ALB pirmininkų suvažiavimo Melbourne dalyviai.

Ieškomi žmonės, kurie audžia juostas 
bei rūbus Australijoje ir Lietuvoje. Aus
tralijos tautinių šokių grupėms, ypač 
mažiems vaikams, trūksta tautinių rūbų. 
Nutarta, kad geriausiai tinka Australijoje 
įprasti rūbai pagal Tamošaičių stilių, t.y. 
XX amžiaus koncertiniai rūbai. Bus pra
šoma buvusių šokėjų perduoti savo rūbus 
jaunesniems.

TMID’o padovanoti ištekliai
Buvo kalbama apie knygas mokyk

loms, CDs ir DVDs. Jau kelios bendruo
menės suruošė savo nariams video filmų 
popietes.

Esame dėkingi TMID’ui ir LL Kultūros 
Centrui už pagamintą ir padovanotą 
vaizdinę medžiagą. Ypač jaunimui svarbu 
pamatyti, kaip Lietuva atrodo, kokie pa
pročiai ir t.t. Keli iš tų filmų įgarsinti ir 
lietuviškai, ir angliškai, o tai naudinga 

- lingą, kurie dingo kovose su Khmcr 965 
m. Kin Jaya Indravarmani jų vietoje įsta
tė akmeninę Urna figūrą. Virš įėjimo į 
bokštą, šalia keturrankio Šivos su Nadin 
buliumi, stovi du muzikantai. Centrinia
me kambaryje -juodo akmens Urna, dc- 
šimtrankė Bhgavati skulptūra. Centrinis 
Thap Nam bokštas, pastatytas XII amžiu
je ir kadaise turėjęs sidabrinius altorius, 
dabar - tik paprasto akmens linga. Pietinis 
bokštas (Mien Dong Nam) paskirtas' 
Sandhaka (Šivai) su labai puošniu linga.

Kitą rytą pusryčiaujant iš gretimo 
kambario atėjo du studentai “backpackers” 
reikalaudami, kad jiems grąžintų pinigus, 
nes praėjusią naktį jų neįleido su “drau
gėmis”. “Kambarys buvo užsakytas vie
nam, o ne keliems draugams” - aiškino 
viešbučio tarnautoja. “Bet aš jas norėjau 
pavaišinti savo kambaryje”. “Galėjai 
pavalgyli restorane”. “Aš su jumis (“viets” 
= Vietnamese) nevalgau” - šaukė jis.

Jolanta neiškentė: “Jūs turėtumėt gė
dytis taip elgtis svetimame krašte, ką jūsų 
motina pasakytų dėl tokio jūsų elgesio”. 
Susigėdę, jie susimokėjo ir išslinko lauk.

Išėjus pasivaikščioti vienoj gatvėj pa
stebėjau, kad ten griaunami seni namai. 
Vyras pasikrauna plytų bei akmenų di
džiulius gabalus įvežimą ir tempia-tai vis 
tas geras socialistinis kraštas.

Nuėjau prie žvejų kaimelio. Karšta, 
kvapas nosį riečia, visur purvas, lūšnos, 
gal potvynio metu atrodytų švariau. Vai
kai ir moterys džiovina žuvis, sudėtas ant 
medinių rėmų. Nau jas tiltas į Hon Chong 
iškyšulį, kuris išlindęs į South China Sea 
lyg gulinti moteris, vadinamas Nui Co 
(Pasakų Kalnas). Legenda sako, kad girtas 
milžinas, žiūrėdamas į besimaudančių fė
ją, nukrito nuo uolos. Dievas jį ištrėmė ir 
kartu su fėja jie buvo paversti j Pasakų 
Kalną.

Kitą rytą autobusu išvykstam į Dalat. 
Autobusas pilnas, visas bagažas ant 
užpakalinės sėdynės, oro kondicionierius 
nelabai veikia. Keleiviai daugumoje rusai. 

mišrioms šeimoms.
Administracinis KV darbas.
Dabartinė Krašto Valdyba pranešė, kad 

šiais laikais KV darbas yra daugiau 
administracinis, palaikant ryšius ne tik su 
PLB Valdyba, bet ir su Lietuvos depar
tamentu T'MID. TMID’as yra paprašęs 
užpildyti nemažai anketų: apie lietuvių 
kalbos mokyklas, kultūrinius vienetus, 
ALB istoriją, jos struktūrą, bibliotekas, 
lietuvių namus. Šis darbas atima nemažai 
laiko ir be elektroninio pašto nebūtų 
įmanoma veikti.

Buvo pasiūlymas iš Sydnėjaus, kad 
dabartinė ALB KV pasiliktų pareigose 
dar du metus, jeigu Sydnėjus nesudarys 
Naujos Krašto Valdybos. Kol kas tiktai du 
iš dabartinės Krašto Valdybos narių sutiko 
pasilikti pareigose.

Tęsinys kitame “M.P.” numeryje

ir vietiniai. Prie manęs prisėdo vietnamie
tė studentė. Kaip ir visi, ji studijuoja ang
lų kalbą, važiuoja aplankyti motinos ir 
brolio. Tėvai išsiskyrę, tėvas gyvena Ho Chi 
Minh, ji gyvena su juo, o brolis su motina. 
Labai ’’viską žinanti” mergina.

Išvažiavus iš miesto kelias pasuka į 
kalnus. Mūsų autobusas vos juda. Atrodo - 
išliptum ir pastumtam. Lėtai kopdami į 
kalnus turim laiko pasigrožėti kalnų ir 
slėnių panorama. Matosi vynuogynai, 
daržai, kelias labai vingiuotas ir status. 
Pakilom 1.5 km aukštumon, keičiasi aug
menija, daugiausiai pušynai, ąžuolai, slė
niuose-kaimai.

Po aštuonių valandų atsiradome Da- 
lat. Buvom užsisakę viešbutį, tad tik au
tobusui sustojus, mus pasitiko savininkas 
su motociklu. Pamačiusi jį pagalvojau, 
kaip jis mus su visu bagažu paims, bet “no 
problem”. Jolantos lagaminas priekyje, aš 
sėdžiu už vairuotojo, mano kuprinę pri- 
rišom užpakalyje ir, palikę Jolantą laukt 
antros “pamainos”, išvažiuojam Gatvės siau
ros ir kalnuotos, viena ranka įsikibus j vai
ruotoją, kita laikau kuprinę, kad nenu
kristų ir iš baimės beveik nekvėpuoju. 
Gerai, kad kelio tik keli kvartalai į pakal
nę. Lekiam su visu pulku motociklų. Stai
gus posūkis, motociklas susvyruoja ir 
ūždamas užlekia į kalną. Štai ir viešbutis.

Palikęs mane su arbatos stikline, sėdo 
ant motociklo ir išvyko parvežti Jolantos. 
Susidėję daiktus išėjom į miestą, apžiū
rėjom turgų, nutarėm nusipirkti avokadą. 
Paėmus paspaudžiau pažiūrėti ar išnokęs. 
Pardavėja pamačius, purto galvą ir rodo, 
kad reikia pabarškinti. Pasirodo, jei bran
duolys laisvas - tada išnokęs. Ir tikrai, 
retai kada tokį skanų buvom valgę.

Dalat reiškia “I ,at genties upė” - “Am
žinojo pavasario miestas”. Yra sakoma, kad 
pirmas europietis, apsigyvenęs šiame 
mieste 1893 m., buvo dr. Alexander Yer- 
sin, Louis Pasteur protežė.

Ttsinys kitame MP nr.
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^kautu^ Padangėje
LSS Australijos Rajono skautų padangėje

Skautų tautine stovykla

LSSIX Tautinė stovykla 2008
Lietuvoje IXTautine stovykla “Legenda 

tęsiasi” vyko šių metų liepos 12 - 20 
dienomis Astravos saloje, esančioje 
Duburio ežere, Zarasų rajone.

Australijos lietuviams skautams šioje 
stovykloje atstovavo Rajono vadas v.s. 
Henrikas Antanaitis, Brolijos atstovas v.s. 
Narcizas Ramanauskas ir apie 100 brolių 
bei sesių iš Sydnėjaus “Aušros” tunto, 
vadovaujant tuntininkui s. Jeronimui 
Belkui.

Melbourne “Džiugo” tuntui atstovavo 
broliai ps. Girtus Antanaitis ir s.v.v.sl. 
Rimas Strunga. Tikėkimės, kad netrukus 
skaitysime jų kelionės įspūdžius.

Amerikoje IX Tautinė Stovykla vyks 
šių metų rugpjūčio 9-19 dienomis BSS 
Scout Reservation stovyklavietėje, netoli 
Cleveland (Ohio). Australijos skautams 
atstovaus “Džiugo” tuntininkė v.s. Danutė 
Lynikienė.

Australijos stovykla įvyks po Lietuvių 
Dienų Sydnėjuje 2009 m. sausio 3-10 
dienomis. Kariong stovyklavietėje, netoli 
Gosford,NSW.

Liūdnos žinios
“Skautų Aido” Nr.3 pranešama, kad 

Amžinybėn iškeliavo žymus skautų 
vadovas v.s. fil. Sigitas Miknaitis, palikęs 
liūdinčią šeimą Amerikoje ir daug jau
nystės draugų Australijoje.

Šių metų liepos 21 dienos Melboumo

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena 

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP” nr.5.

Milicininkas 
irgi nusišypsojo, 
sako: “Apie Rud
nią pasakysiu 

paskui, o pirmiausia noriu pamatyti jūsų 
vairuotojos pažymėjimą, įgaliojimą ir 
mašinos pasą”. Birutė visus tuos popie
rius turėjo, automobilio pasas turėjo šių 
metų techninio patikrinimo antspaudą, ir 
milicininkas mums nurodė kelią. Į mane 
visai nekreipė dėmesio. Kelias beveik vi
są laiką ėjo Rudnios girininkijos miškais. 
Privažiavom Kriokšlio ir Šurnos kaimus 
prie upės Ūlos. Tai vienas kaimas, bet vie
noj upės pusėj jis vadinasi Kriokšlys, o 
kitoj - Šurna. Ant tilto parašas: “Tiltas 
taisomas. Važiuoti pavojinga”.

Pažiūrėjom į žemėlapį, kad aplink va
žiuoti labai toli, upė atrodė negili, ir nu
tarėm rizikuoti. Tiltas lingavo, braškėjo, 
bet mus išlaikė. Rimutė buvo mums pa
sakiusi kasinėjimų vietovės pavadinimą, bet 
miške jokių ženklų nebuvo, o išvažinėtų 
takelių daugybė. Žmonių nematyti. Paga
liau prie vienos trobos pamatėm moteriš
kę ir sustojom pasiklausti kelio. Ji pa
aiškino ir pridūrė: “Tame kaime prieš ke
lias dienas šieną kraudamas staiga mirė 
žmogus, ir dabar nežinom, kaip jį pa
laidoti.” “Tai kodėl? Kokia problema?”. 
“Tai gi niekas nevažiuoja jo paimti, visi 
miškuose - pats grybų metas! ”. (Dzūkų 
žemės nederlingos, tai jie pragyvenimui 
prisiduria iš miškų -uogaudami ir grybau
dami. Ne veltui patys dzūkai apie save 
sako: “Jei ne grybai, jei ne uogos, dzūkų 
mergos būtų nuogos”).

Rimutės stovyklą suradom, bet ji pati 
buvo kasinėjimuose. Laimei, viena mer
gaitė kaip tik ten ėjo, tai ir mus nuvedė. 
---------------------------------------------------------dalis miesto ir šitas namas sudegė per 1944-
Mūšų Pastogė Nr. 32, 2008.08.13, psl. 6

“Herald Sun” skyriuje “In memoriam” 
pranešama, kad šių metų liepos 18 dieną 
mirė Vladas Stasiliūnas, palikęs liūdin
čius sūnų Eugenijų ir dukrą Akviliną bei 
jų šeimas.

Skautininkas Vladas Stasiliūnas buvo 
“Džiugo” tunto tuntininku 1969 - 1973 
metais. Jo laidotuvėse dalyvavo dabarti
nė “Džiugo” tuntininkė v.s. Danutė 
Lynikienė, išreikšdama skautų vardu 
užuojautą šeimai

Džiugios naujienos
Australijos rajono skautai gali 

džiaugtis, kad “Džiugo” tunto tuntininkė 
v.s. Danutė Lynikienė ir veikli Gcclongo 
Skautų Židinio narė Genutė Valaitienė 
buvo įrašytos į Victorian Refugee 
Recognition Record 2008 metais už 
nenuilstamą veiklą Lietuvių Bendruo- 
mienės ribose. Sveikiname seses!

LSS vyriausio skautininko įsakymu Nr. 
61,2008 m. vasario 11 dieną už pavyzdin
gą skautišką veiklą mūsų Rajono Broli
jos Atstovas v.s. Narcizas Ramanauskas 
apdovanotas aukščiausiu lietuvių skautų 
organizacijos Geležinio Vilko ordinu, 
Adelaidės “Vilniaus” tunto tuntininkas ps. 
Antanas Pocius pakeltas į skautininko 
laipsnį ir Sydnėjaus “Aušros” tunto tun
tininkas s. Jeronimas Belkus apdovano
tas už Nuopelnus Ordinu.

Sveikiname brolius!
Brolis Vytas

Suradom visus darbininkus (moksleivius) 
ir Rimutę, surašinėjančių kiekvieną ra
dinį. Truputį pažiūrėjom, paskui Rimutė 
sako: “Eikit į stovyklą, aš labai greitai pa
reisiu”. Eidamos su palydove neįsidėmė- 
jom, pro kokį medį, kupstą ar balą pra
ėjom, o dabar grįžtant nesimatė jokių 
takelių ir viskas atrodė vienodai gražu. Kiek 
paklajojusios nutarėm eiti pagal telegrafo 
stulpus - vis kur nors nuves, bet pakliuvom 
-jpelkę. Pradėjo darytis liūdna, bet staiga 
iš miško pasirodė Rimutė ir parvedė mus 
į stovyklą.

Visi ten gyveno palapinėse, o viena pa
lapinė buvo darbo kambarys, kur buvo 
tvarkomi visi radiniai. Rimutė parodė ir 
paaiškino mums apie tuos radinius. Man 
jie neatrodė labai įspūdingi, bet Rimutė 
sakė, kad geri. Papietavom iš bendro ka
tilo, pasivaikščiojom aplink stovyklą ir 
išsiruošėm namo. Pakeliui ir mes, kaip dzū
kų mergos, uogavom ir grybavom - o kur 
mums skubėti. Per tą patį tiltą nebenorė- 
jom važiuoti, tai pasukom ilgesniu keliu.

Kudirkos Naumiestis
Puikią saulėtą dieną išvažiavom iš 

Kačerginės į Kudirkos Naumiestį pas mo
kytoją Nataliją Manikienę. Miestas stovi 
Šešupės ir Širvintos santakoj, prie pat 
Prūsijos sienos. Netoli senosios muitinės 
prie Širvintos upelio stovi “Baltieji Rūmai” 
- taip naumiestiškiai vadina keliaaukš
čius baltus namus, kuriuose yra butai 
mokytojams. Už upelio matyt Širvintos 
miestelis Prūsijoj, kuris dabar vadinasi 
Kutūzovo!

Manikienė mus nusivedė į mokyklą. 
Buvo atostogos, ir mokykla buvo tuščia. 
Netoli centrinio įėjimo stovėjo nedidelis 
paminklas, apsodintas gėlėmis ir tvarkin
gai prižiūrėtas. Mokytoja parodė pamink
lą, o jos mostas apėmė ir mokyklos kam
pą: “Čia šitoj vietoj stovėjo namelis, ku
riame paskutiniuosius metus gyveno ir mirė 
Vincas Kudirka”. “Ir tokį namelį nugrio
vė?” - nustebom mes. “Nenugriovė. Didelė

Zarasuose, Duburio ežero saloje jau 
pasibaigė tradicinė, kas penkerius metus 
rengiama skautų tautinė stovykla. Kiek 
daugiau nei savaitę trukusioje Lietuvos 
skaulijos organizuojamoje stovykloje 
dalyvavo ne tik skautai iš visos Lietuvos, 
bet ir daugybė užsienio svečių.

Liepos 12-20 dienomis vykusi stovyk
la šįkart pavadinta „Legenda tęsiasi“. Šis 
pavadinimas skirtas šiemet vykstančiam 
jubiliejui - 90-osioms judėjimo įkūrimo 
Lietuvoje metinėms atminti.

„Tautinė stovykla visiems skautams 
ypatinga, nes tai reta galimybė pamatyti 
visus draugus ir pažįstamus vienoje vie
toje, užmegzti naujų pažinčių, ar tiesiog 
sudalyvauti įdomioje stovyklos progra
moje ir gerai praleisti laiką, - sako Lietu
vos skautijos vyriausioji skautininke Ži
vilė Kubilienė. - Tokios stovyklos svar
bios ir pačiai organizacijai, kuri siekia ne 
organizuoti laisvalaikį vaikams, bet per 
programą, bendravimą ir mokymus ugdy
ti pilietišką ir 
vertybes sklei
džiantį visuo
menės narį.”

Tautinė 
skautų stovykla 
„Legenda tę
siasi“ buvo ati
daryta Duburio 
ežero Astravos 
saloje, Zarasų 
rajone. Stovykla 
įsikūrė 41 fut
bolo aikštės plo
to saloje.

Tautinėje 
stovykloje da
lyvavo daugiau 
nei tūkstantis Tautinės stovyklos “Legenda tęsiasi” atidarymo metu.

tų metų kautynes. Kai paskui plėtė mo
kyklą, dalis sudegusio Kudirkos namelio 
pamatų atsidūrė po mokyklos kampu. 
Dabar paminklą prižiūri ir tvarko mokyk
los mokiniai, o pati mokykla pavadinta V. 
Kudirkos vardu.

Mokyklos antrame aukšte yra nedide
lis muziejaus kambarys, skirtas žymie
siems tos apylinkės žmonėms priminti. J 
mokyklos programą jie neįtraukti, bet mu
ziejuje vaikai apie juos sužino. Ten yra me
džiaga apie V. Kudirką, Joną Jablonskį - 
Rygiškių Joną, Praną Mašiotą ir daugelį 
kitų eksponatų.

Iš mokyklos nuėjome į miesto aikštę 
prie skulptoriaus Vinco Grybo sukurto V 
Kudirkos paminklo. Dabar ten jau ne tik 
aikštė, bet gražus parkas. Paminklas pa
statytas 1934-ais metais, ir ta proga Nau
miestis pavadintas Kudirkos Naumiesčiu.

Kudirka stovi ant aukšto pjedestalo, 
kurio papėdėj yra įrašas: “Didžiajam ko
votojui dėl Lietuvos laisvės dėkinga ne
priklausoma Lietuva”.

Karo metu paminklas visai nenukentėjo, 
bet po karo buvo gautas įsakymas pamink
lą nugriauti. Miestiečių prašymai nieko 
nepadėjo, tada jie kreipėsi i Antaną 
Sniečkų, kilusį iš Naumiesčio. Nors Snieč
kus keikiamas, kad buvo parsidavėlis, bet 
gal kaip tik dėlto jis turėjo įtakingą postą, 
kurį tą kartą panaudojo geram tikslui, ir jo 
dėka paminklas išliko - taip kalba Nau
miesčio gyventojai. (Ne vieni Naumiesčio 
gyventojai kovojo dėl savo paminklų ar 
net gamtos paminklų. “Liaudies pasiprie
šinimu” buvo išsaugotas Nepriklauso
mybės kovų paminklas Giedraičiuose, o 
Kauno Vilniaus greitkelis ties Rykantais 
buvo priverstas truputį pakeisti kryptį, kad 
jo centre galėtų išlikti nesunaikintas, da
bar tvorele aptvertas, ąžuolas).

Pervažiavę Šešupę tuo pačiu tiltu kaip 
atvykome, pasukome j netoli esančias ka

skautų iš visos Lietuvos, taip pat svečiai iš 
Australijos, Kanados, Danijos, Norvegijos, 
Baltarusijos, Latvijos, Estijos ir kitų šalių.

Kiek daugiau nei savaitę visi stovyk
lautojai gyveno palapinėse ir mokėsi 
skautiškų gyvenimo gamtoje gudrybių, 
oro skautai mokėsi aviacijos paslapčių, 
jūrų skautai - buriuoti ir irkluoti. Šioje 
stovykloje buvo vykdomi įvairūs projektai 
-veikė biblioteka „ant ratų“, skautų mu
ziejus, lauko kinas, kuriame buvo galima 
pamatyti čia pat skautų televizijos pa
rengtus reportažus.

Stovyklos žygių metu skautai turėjo 
galimybę susipažinti su šių metų Lietuvos 
kultūros sostine tapusiu Zarasų kraštu.

Lietuvos skaulijos informacija

pinaites. Tradiciškai ant kalnelio išsiplėtu
sios ir medžių šešėlyje pasislėpusios ka
pinaitės dvelkė senove, tik pakrašty, netoli 
vartų, akį pagavo gana naujas paminklas 
su užrašu: “Čia renkasi Gautų šeima”, ir 
po užrašu visa eilė vardų.

Vinco Kudirkos kapas, tvarkingai 
nudažyta tvorele aptvertas, žinomas iš daug 
kartų matytos nuotraukos. Kai pamatai jį 
“gyvą” jis labai iškalbingai liudija okupan
to barbariškumą. Kapas buvo apsodintas 
begonijom ir kitokiom gėlėm, prie pamink
lo buvo šviežiai pamerkta ramunių puokš
tė, takelis aplink kapą švariai nušluotas.

“Tai mokinių darbas”, su pasididžiavi
mu pasakė mokytoja, “Žiemą ir vasarą, 
mokslo metu ir per atostogas vyresniųjų 
klasių mokiniai kas savaitę po du. pagal 
alfabetinį sąrašą, prižiūri Vinco Kudirkos 
kapą. Jie tą daro su noru ir su meile, net 
konkuruodami vieni su kitais, kas gražiau 
kapą sutvarkys”.

Senojoje kapinių dalyje netoli koply
tėlės radau ir daugiau žinomų ar girdėtų 
pavardžių: Baltrušaičiai, Mašiotai, Babu- 
šiai.

Grįždami iš kapų pas mokytoją, pa
matėm ir kitokios rūšies Kudirkos Nau
miesčio įžymybę: vienas žmogus savo kie
me pastatė dideles arklių skulptūras, o prie 
jų dar pridėjo Darių ir Girėną, V. Kudirką 
ir... prezidentą Kennedy.

Pavakare, grįždami į Kačerginę, susto
jome senelio Rygiškių Jono gimtinėje Ku
bilėliuose. Prie kelio yra rodyklė į sodybą, 
bet pats keliukas toks duobėtas, kad po 
lietaus tikrai niekas nenorėtų ten važiuoti. 
Prie sodybos yra paminklinis akmuo. 
Paskui Šakiuose apžiūrėjom tėtės statytą 
bažnyčią, turbūt vieną iš jo pirmųjų darbų. 
Šakiuose nustebau, kad tokiame mažame 
miestelyje buvo keli šviesoforai, nors 
judėjimo beveik nebuvo.
..... .......... Tęsinys kitameMP nr.
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Išeiname į žemę ir į ugnį
Arūnas Marcinkevičius.

“Savaitė”

Per tūkstančius metų Lietuvos gyven
tojų laidojimo papročiai keitėsi iš pat 
pagrindų. Kūnai būdavo laidojami į žeme, 
deginami, gal net skandinami ir vėl lai
dojami j žemę.

Į žemę - su didele pagarba
Su Aleksiejumi Luchtanu, Vilniaus 

universiteto Archeologijos katedros ve
dėju, pokalbį apie būtovės laikus, atro
dytų, būtų galima tęsti iki begalybės. Ta
čiau šį kartą mes kalbamės apie laidoji
mo papročius nuo pat seniausių laikų.

Pasak A.Luchtano, pirmieji mūsų pro
tėviai Nemuno krašte pasirodė prieš 11,000 
metų. O pirmosios viduriniojo akmens 
amžiaus kapavietės aptinkamos... trimis 
tūkstančiais metų vėliau. Mat pirmieji 
gyventojai buvo klajokliai, o ankstyviausi 
kapai aptinkami prie akmens amžiaus gy
venviečių. Dažniausiai - prie seklių ežerų.

Mirusieji būdavo laidojami visai netoli 
gyvenviečių ir labai pagarbiai. Įsukti į 
kailius, su kauliniais papuošalais (ypač 
daug būdavo dedama žvėrių ilčių bei nagų 
vėrinių), su savo akmeniniais įrankiais 
bei ginklais. Ir būtinai gausiai apibarstyti 
ochra - pirmaisiais natūraliais dažais.

Kūnai, beje, būdavo laidojami negiliai 
- vos 30 - 40 centimetrų gylyje. Kad mi
rusiųjų ramybės netrikdytų laukiniai žvė
rys, žemė virš kapų būdavo suplūkiama 
arba kapai būdavo apdedami akmenimis. 
Tokie laidojimo papročiai išliko tūkstan
čius metų. Kol atsirado išsiskiriančių ka
pų. Tai būdavo kariai, kurie būdavo lai
dojami ne ištiesti ir ant nugaros (kaip 
anksčiau), o ant šono ir suriesti. Šalia, aiš
ku, gausios įkapės ir būtinai - ginklų. Tai 
jau pirmasis požymis, kad iš sėslių gyven
tojų susiformavo judrių karių sluoksnis.

Pilkapiai - giminės kapai
Senosios bronzos amžiaus pradžioje (I I 

tūkst. pr. Kr.) ypač populiarūs tapo pil
kapiai - gana sudėtingos konstrukcijos 
žemės kauburiai, kurių centre, žemuti
niame sluoksnyje, kažkada buvo palai
dotas ir apdėtas akmenų ratu giminės 
pradininkas. Tai galė jo būti garsus karys ar 
iškilęs genties vadas. Matyt, atsiradusi 
gentinė hierarchija tarp gyvųjų (gyvenimas 
labai lėtai, bet gerėjo) persikėlė ir į mi
rusiųjų pasaulį.

Vėliau į tą pilkapį būdavo laidojami vis 
kiti giminės nariai - dešimtys, net šimtai 
mirusiųjų. Taip tie pilkapiai ir augdavo. 
Išimtinais atvejai kūnai būdavo įdedami į 
išskaptuotus medžių kamienus, tačiau daž
niausiai tik apipilami žemėmis. Atsiradę 
pilkapiai, aišku, būdavo pilami visai netoli 
gyvenviečių. Senovės žmonių gyvenime 
mirusieji visada būdavo netoli gyvųjų.

Žemę keičia ugnis
II tūkst. pr. Kr. mūsų kraštą iš Vakarų 

pasiekė naujas laidojimo paprotys - mi
rusiųjų deginimas, Tokia nauja revoliucin
ga laidojimo forma, savo ištakomis kilusi 
iš Mažosios Azijos, ilgainiui tapo būdin
ga visai to meto Europai ir net Eurazijai. 
Šio naujo laidojimo būdo esmė pagrįsta 
tokia pagrindine idėja: per ugnį, dūmų 
padedama, siela ištrūksta iš kūno ir paky
la į viršų, kur susitinka su kitomis vėlėmis.

Iki šiol nesurasta nė viena deginimo 
vieta, bet, be abejo, šalia kiekvienos gy
venvietės tokia turėjo būti. Velioniai bū

davo aprengiami gražiausiais drabužiais, 
padabinami vertingiausiais papuošalais ir 
ginklą is (jei tai vyro kapas). Vėliau, apei
giniam laužui užgesus, likę kaulai, ginklų 
bei papuošalų likučiai būdavo rūpestingai 
sudedami į molinį indą. Tokią „urną“ palai
dodavo arba „lygioje vietoje“, arba pilka
piuose. Pabaltijyje aptinkama pilkapių, kur 
laidojimo papročiai keitėsi kelis kartus.

Ypatingais laidojimo papročiais išsi
skiria Obelių ežeras Ukmergės rajone. 
Profesorius V.Urbonavičius jo pakrantėse, 
po vandens sluoksniu, aptiko tokių urnų 
su sudegintų mirusiųjų palaikais. Tačiau 
iki šiol vis dar nėra iki galo aišku, ar 
mirusieji būdavo laidojami į vandenį, ar 
ežero pakrante su čia negiliai palaidotais 
palaikais ilgainiui apsėmė vanduo. Nors 
daug kur vanduo senovės baltams būdavo 
šventa vieta, daugiau laidojimo vietų van
denyje neaptikta.

Beje, mūsų eros pirmaisiais amžiais 
būta tam tikro trumpalaikio laidojimo 
papročių kaitaliojimo, kai staiga ugnį vėl 
pakeisdavo žemė, o šią - vėl ugnis. Tai, ma
tyt, lėmė jau prasidėjęs didysis tautų kraus
tymasis.

Kur palaidoti kunigaikščiai?
Visi mes esame ir skaitę, ir girdėję 

apie mūsų garsius protėvius, tik ar kas 
žinote bent vieno jų kapą? Traidenio ar 
Kęstučio, Vykinto ar Algirdo? Deja, sako 
A.Luehtanas, turime apgailestauti, bet nė 
vieno sudeginto ir vėliau kažkur palaido
to Lietuvos Didžiojo kunigaikščio (kaip ir 
gausių jų giminaičių) vieta iki šiol nėra 
žinoma.

Štai Algirdas buvo sudegintas (tai jau 
beveik nustatyta) ant vienos kalvos Mai
šiagalos apylinkėse, netoli kelio j Ukmer
gę. Ten, beje, dabar stovi trys telekomu
nikacijų bokštai - kaip „dėkingų“ ainių 
atminimo ženklas. Net Vytauto (pirmojo 
nesudeginto Lietuvos valdovo) kapo mes 
nežinome, nors jo amžinosios ramybės 
vieta buvo Vilniaus Katedros požemiuo
se. Tad faktai. kur po sudeginimo palaido
ti visi pagoniškieji mūsų krašto valdovai, 
iki šiol tebėra didžioji Lietuvos archeo
logijos „baltoji dėmė“. Viena aišku: pil
kapiuose diduomenė XII-XV amžiuose jau 
nebuvo laidojama.

Krikščionybė sugrąžino prie žemės
Nors rašytiniai šaltiniai teigia, kad pa

vieniai asmenys Lietuvoje ir Latvijoje bū
davo deginami dar ir XV amžiuje, vis dėlto 
krikščionybės įtaka lėmė, kad jau nuo 
Vytauto laikų vėl įsigalėjo paprotys mi
rusiuosius laidoti žemėje.

Specialiai tam skirtų kapinių, kaip kad 
yra dabar, tuomet niekas nesteigė. Pir
mosiomis laidojimo vietomis automatiš
kai tapdavo bažnyčių šventoriai. Kol 
miestai buvo maži, visi mirusieji švento
riuose ir tilpdavo (diduomenė būdavo 
laidojama bažnyčių rūsiuose). Tačiau jau 
XIX amžiaus pradžioje Vilniuje imta 
drausti laidoti šventoriuose. Tam buvo 
įsteigtos pirmosios miesto kapinės - Rasų 
ir Bernardinų. Vėliau jų atsirado ir daugiau: 
Saulės, Antakalnio.

Lietuvoje, katalikiškame krašte, vis dar 
vyrauja gana santūri nuostata dėl miru
siųjų kremavimo. Štai liuteronai latviai į 
lai žiūri žymiai racionaliau, ir Rygoje jau 
senokai veikia krematoriumas. O pas mus 
kremavimą įteisinantis įstatymas niekaip 
nepasiekia Seimo sprendimo. □

Linkime geriausios sėkmės

Lietuvos olimpinėse žaidynėse Beidžinge.
Valio, valio, valio Jums visiems!

Elė Kains ir šeima, Sydney

Dievo Motinos apsireiškimo Šiluvoje 
400-osios metinės

Lietuviai pasaulyje taip plačiai įvairiomis konferencijomis, Mergelės Marijos šilu- 
viškio paveikslo kelionėmis iš vienos parapijos j kitą, dvasiniais susitelkimais ir pa
skaitomis, Švč. Sakramento garbinimo valandomis mini 400-ąsias Dievo Motinos apsi
reiškimo metines Šiluvoje.

Daugiau informacijos apie tai internete: siluva.iscivijoje@gmail.com ir 
www.siclovada.orgwww.siluva.lt

Australijos Lietuvių Katalikų Federacija kviečia savose parapijose paminėti Švč. 
Mergelės Marijos šj mums ypatingą 400-ųjų metų jubiliejų.

Australijos Lietuvių Katalikų Federacija
Birutė Kymantienė, ALKF Valdybos vardu

Adelaidės Lietuvių Sąjungos INC. narių 
visuotinis metinis susirinkimas

2008 rugpjūčio 30 d., šeštadienį, 1.30 vai. p.p. Lietuvių Namuose yra šaukiamas 
Adelaidės Lietuvių Sąjungos Ine. Narių visuotinis susirinkimas.

Dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo sudarymas
3. Balsų Skaičiavimo Komisijos rinkimas
4. Praeito susirinkimo protokolo skaity
mas
5. ALS-gos Valdybos apyskaitiniai prane
šimai
6. Kontrolės Komisijos pranešimas
7. Pasisakymai dėl pranešimų
8. ALS-gos veiklos ir balanso tvirtinimas
9. ALS-gos Valdybos rinkimas (žr.pastabą)
10. Kontrolės Komisijos rinkimas
11. Sąmatos 2008 - 2009 m. priėmimas
12. Sumanymai ir pasiūlymai
13. Valdybos rinkimo rezultatas
14. Susirinkimo uždarymas

Tautos himnas.

Pastaba: ALS-gos Valdybos rinkimas.
Valdyba renkama dviems metams. 

Kasmet renkama pusė Valdybos narių, t.y. 
į sekančias pozicijas: 2 - as vicepirmininkas, 
1 - as sekretorius, 1 - as iždininkas, turto 
globėjas, baro vedėjas.

Kandidatai j Valdybą siūlomi 
metiniame Sąjungos narių susirinkime. Jei 
siūlomas kandidatas susirinkime 
nedalyvauja, jį pasiūlęs turi pateikti siūlomo 
kandidato raštišką sutikimą būti renkamu. 
Kiekvienas narys gali būti įgaliotas vieno 
susirinkime nedalyvaujančio nario balsuoti 
už jį.

Maloniai kviečiame visus Adelaidės 
Lietuvių Sąjungos narius susirinkime 
dalyvauti.

Adelaidės Liet. S-gos Ine. Valdyba

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

Po trumpos ligos mirė ilgametė “Mūsų Pastogės” skaitytoja a.a. Regina 
Kaunienė, sulaukusi 99 metų amžiaus. Ji buvo palaidota šių metų liepos 
28 dieną. Nuoširdžiai užjaučiame jos gimines ir artimuosius.

Dėkojame p.p. Irenai ir Stasiui Tamošaičiams, Velionės testamento 
vykdytojams, už $500 auką “Mūsų Pastogei”.

LB Spaudos Sąjungos Valdyba ir “Mūsų Pastogės” Redakcija

Melbourne mirus

AftA Reginai Kaunienei,
nuoširdžią užuojautą reiškiame anūkui Algiui (JAV), giminėms ir arti

miesiems.
Irena ir Stasys Tamošaičiai

Skautininkui broliui

A'u’A Vladui Stasiliūnui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnų Saulių, dukrą Akvilę, anūkus bei 

artimuosius. Kartu liūdi
“Džiugo” tunto skautai ir

Melbourne Skautininkų Ramovė

Atsisveikinu
Tariu sudie mieliems draugams ir pažįstamiems, kurie mane lydėjo visus 57 

metus maloniais žodeliais ir švelnia pagalbos ranka.-Aš esu labai dėkinga ir 
laiminga būdama jūsų visų globoje. Mano širdis perpildyta gražiais, maloniais 
prisiminimais. Ačiū jums visiems - sudie, išvykstu gyventi į Lietuvą.

Linkiu ju ms visiems sveikatos ir gero gyvenimo.
Bronė Ropicnė, Sydney

Skaudi žinia
Prieš atiduodant šį “M.P.” numerį spaustuvei, Redakcija gavo liūdną žinią, kad sek

madienį, liepos 10 dieną, Melbourne staiga mirė Nerija Žemkalnytė - 
Melbourne Lietuvių Namų Valdybos narė ir tautinių šokių grupės “Gintaras” vadovė.

Plačiau - kituose “M.P.” numeriuose.

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudą!
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Šių metų rugpjūčio 6 - mgsėjo 4 dienomis viešėsiu 
1 Jetuvoje. Dalyvausiu PLB/PLIS pirmininkų suvažiavime 
Trakuose rugpjūčio 10-12 d.d. AIJS Valdybai atstovaus 
Ginus Antanaitis.

Viešnages metu žadu susitikti su PI.B Valdybos 
pirmininke Regina Narušiene,TMID ir Lietuvos Liaudies 

Kultūros Centru. Tuo metu rašykite man e-mail: birute@austlb.org
Birutė Prašmutaitė,

ALB Krašto Valdybos pirmininkė

Talka is streets ahead 
ef the rest... | 

iperiteflay: w
12 m th-8.^,,
6 mttL - 8.ti m I' 
3mth.-7.8U

Sydney tmW

Fax m328W

AsffBP /faff ff!S F ||
Lithuanian Co-operative Credit Society Talka'' Ltd.' _____ i’ 'S' 4i talka įPaecm.neL»u

Židiniečių ir prijaučiančiųjų dėmesiui!
Geelongo ŽIDINIO 25 metų jubiliejiniai pietūs yra ruošiami rug

pjūčio 17 dieną, sekmadienį, 1 vai. p.p. Lietuvių Namuose, Beauford Avė.
Visi nariai ir prijaučiantieji yra laukiami!

“Židinio” Vadovybė

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams Įvyks sekmadienį, rugpjūčio 17 dieną, 1130 

vai. ryto St. Joachim’s baž.nyčioje, Lidcombe.
Šv. Mišias aukos kun. Jonas Stankevičius, kuris atvyks iš Beilingen miesto (500 km).

Parapijos Taryba

ALB Geelongo Apylinkės narių dėmesiui!
ALB Geelongo Apylinkės metinis susirinkimas Įvyks sekmadienį, rugpjūčio 24 dieną,

Lietuvių Namuose, Pettit! Park, Beauford Avė., Bell Post Hill. Pradžia 2 vai. p.p.
Nario mokestis bus renkamas nuo Ival p.p. Tik nariai, kurie yra susimokėję nario 

mokestį, turės teisę balsuoti.

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

Tel.: (02) 9708 1414 E-mail: contactus@lilhiianianclub.org.au 
mvw.lilhuanianclub.org.au

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

Restoranas dirba:
trečiadieniais — šeštadieniais: 

pietūs 12 vai. dienos - 2.30 vai. p.p. 
vakarienė 5.30 vai. p.p. - 830 vai. p.p.

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

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

Linksma valandėlė
5 vai. p.p. - 7 vai. p.p. - trečiadienį, ketvirtadienį, penkiadienį.
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.

Australia’s No. 1 Male Revue Show
Saturday 16th August 2008, 8.30 p.m.
5 of the hottest guys from around Australia star in a 2 hour show with 
spectacular dancing, stunning costumes and sensational bodies.
Entry $25. Bookings essential !!!

Lietuviškų gaminių mugė - TURGUS
Sekmadienį, rugpjūčio 24 dieną, nuo 12 vai. dienos iki 3 vai. p.p.
Norintys prekiauti prašomi skambinti:
Jadvygai Burokienei tek: 9522 8275 arba Ventai Protaitci tek: 99683479 
Bus lietuviškos duonos, rūkytos žuvies, konservų iš Kėdainių fabriko, na
minių pomidorų, agurkų, kopūstų, grybų ir kt. Prie“ perkant galėsite paragauti.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Numatyta sekanti dienotvarkė: 
1. Susirinkimo atidarymas
2. Dienotvarkės priėmimas
3. Mirusiųjų pagerbimas
4.Praėjusio metinio susirinkimo proto-

5. Pranešimai:
a. Apylinkės Valdybos pirminko
b. Iždininko
c. Revizijos Komisijos
d. Organizacijų

6. Diskusijos dėl pranešimų ir jų pri
imąs.
7. Dviejų atstovų į ALB Krašto Tary

bos Suvažiavimą Sydnėjuje, šių metų 
gruodžio 28-31 dienomis, rinkimas.

8. Kiti reikalai, pasiūlymai, diskusijos.
9. Susirinkimo uždarymas.
10. Tautos Himnas.

Po susirinkimo visi kviečiami pasilik
ti užkandžiams ir kavutei.

P.S.: Apylinkės Valdybos rinkimai 
įvyks pėr sekantį visuotinį narių susi
rinkimą 2009 metais.

ALB Geelongo Apylinkės Valdyba

AR JAU SUMOKĖJAI “MŪSŲ PASTOGĖSTRENUMERATĄ?

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: litconmelb@bigpond.com 

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

Choro “Daina” repeticijos Sydnėjaus Lietuvių Klube vyksta penktadieniais 
nuo 7.30 iki 10 vai. vakaro. Maloniai kviečiame prisijungti.
Choro prezidentė Albina Liutackienė. tek: 9747 1179.
Sekretorė Aida Zastarskytė - Abromas, tek: 9610 7822.
Iždininkė Megan Dumi, tek: 96353427.

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: mpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: nww.uscrs.bigpond.com/mpastoge 

Redaktorė Dalia Donicla
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.Zclandijoje 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 neatsako.

Mūsų Pastogė Nr. 32, 2008.08.13, psi. 8
Printed by: Spotpress Pty Ltd., 22 - 24 Lilian Fowler Place, Marrickville, NSW 2204.
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