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Martynai Reisgienei—OAM
Karalienės Gimtadienio proga sydnė- 

jiškei Martynai Reisgienei buvo 
suteiktas OAM - Medal of the Order of
Australia (in the General Division).

Kaip oficialiai paskelbta, ši garbinga at
žyma jai suteikta “far service to the Lithuanian 
community of Sydney”.

Nuoširdžiai sveikiname Martyną Rcis- 
gienę šia ypatinga proga ir džiaugiamės
Australijos pripažinimu, kad jos nuopelnai 
Lietuvių Bcndruomcnciyra išskirtiniai.

Linkime mielai Martynai sėkmės, svei
katos ir dar daug kūrybingų bei prasmingų 
darbų.

“Mūsų Pastogės” Redakcija ir 
LB Spaudos Sąjungos Valdyba

Barbarai Šilinis — OAM
Karalienės Gimtadienio proga canberr- 

i.škei Barbarai Šilinis buvo suteik
tas OAM - Medal of the Order of Australia 
(in the General Division).

Kaip oficialiai paskelbta, ši garbinga at
žyma jai suteikta “for service to the Lithuanian 
community of Canberra

Nuoširdžiai sveikiname Barbarą Šilinis šia 
ypatinga proga ir džiaugiamės Australijos 
pripažinimu, kad jos nuopelnai Lietuvių 
Bendruomenei yra išskirtiniai.

Linkime mielai Barbarai ištvermės ir toli- 
menės sėkmės darbuojantis lietuvybės labui.

“Mūsų Pastogės” Redakcija ir 
LB Spaudos Sąjungos Vaidyba

Lietuvos įvykių apžvalga
Pagerbtos “juodojo birželio” aukos

V.Landsbcrgis: 
sovietų 

okupacijos žala
Lietuvos Vyriau

sybė turi įkurti fon
dą. kuris padėtų pri
vatiems asmenims 
bylinėtis dėl sovie
tų okupacijos pada
rytos žalos kompen
savimo.

Būtinybę įsteigti tokį fondą Andriaus 
Kubiliaus konservatorių Vyriausybei 
priminė europarlamentaras konservato
rius Vytautas Landsbergis. Kalbėdamas per 
Seime surengtą diskusiją apie sovietų 
okupacijos žalos atlyginimą V.Landsbcrgis 
teigė, kad pavieniai piliečiai, kurie bando 
siekti iš Rusijos prisiteisti žalos atlygini
mą, yra palikti vieni. Anot jo, Vyriausybės 
parama šiuo atveju būtina.

“Tbrbūt Vyriausybė tai padarys, įsteigs 
fondą, kuris padėtų privatiems ieškovams 
gauti advokatus ir padės kovoti dėl trem
ties, dėl vergų darbo. Vokietija moka už 
tai, o Rusija net nežino, kad yra toks 
klausimas. O skriauda yra. Y ra. ” - kalbėjo 
V.Landsbcrgis. Jis teigė kėlęs šį klausimą 
Europos Komisijos lygiu. Nors euroko- 
misarai ir susidomėjo šia problema, viskas 
esą susivedė į klausimą, kokia esanti Lie
tuvos pozicija dėl žalos atlyginimo.

Europarlamentaras pabrėžė, kad ke
liant okupacijos žalos atlyginimo klausi
mą būtų naudinga konkretizuoti atskirus 
dalykus. Pavyzdžiui, jis priminė Lietuvos 
piliečių prarastus indėlius SSRS Taupo
majame banke. Politikas ragino Lietuvos 
diplomatus, valdžios atstovus, visuomenę 
nesivelti į diskusijas, ar buvo okupacija. 
“Yra faktų istorija, ir nereikia leisti pa
versti jos debatų istorija”, - teigė jis.

Diskusiją Seime surengęs Seimo Nacio
nalinio saugumo ir gynybos komiteto pir
mininkas Arvydas Anušauskas teigė, kad 
be Europos Sąjungos paramos Lietuvai ne
pavyks spręsti okupacijos žalos atlygini
mo klausimo.

Teisininkas Dainius Žalimas pabrėžė, 
kad dabartinė Rusija yra atsakinga už 
SSRS agresiją prieš Lietuvos Respubliką 
prieš daugiau kaip 60 metų, nes Rusija 
pati save IVškc SSRS tęsėja.

“Ji pati taip save vadina, ji pripažįsta 
SSRS teisės aktus, Rusija pratęsė SSRS 
narystę Jungtinėse Tautose, - argumenta
vo teisininkas. - Kadangi valstybė yra ta 
pati, ji turi atsakyti už tarptautinės teisės 
pažeidimus.” Anot jo. pagal tarptautinę 
teisę, turi būti atkuriama padėtis, kuri bu
vo iki teisės pažeidimo. Jeigu tai neįma
noma, privalu sumokėti tinkamą kompen
saciją už padarytą žalą ir pažadėti nekarto
ti panašių veiksmų.

Tačiau jis pripažino, jog derybos su Ru
sija neįmanomos, nes ji nesutiks derėtis. 
Teisininkas taip pat abejojo, ar Rusija su
tiktų su Lietuva dėl okupacijos žalos at
lyginimo bylinėtis Tarptautiniame teisin
gumo teisme.

Lietuva anksčiau yra skaičiavusi, jog 
SSRS okupacijos padaryta žala gali siekti 
apie 80 mlrd. litų, tačiau ši suma nėra 
oficiali.

1940 metais Lietuvą okupavo Sovietų 
Sąjunga, vėliau vykstant Antrajam pasau
liniam karui Lietuvos teritoriją užėmė 
nacių Vokietija, 1944-1945 metais Rau
donajai armijai iš Lietuvos išstūmus vo
kiečių kariuomenę Lietuva vėl priverstinai 
tapo viena Sovietų Sąjungos respublikų.

Lietuva per sovietų okupaciją dėl 
trėmimų ir žudynių neteko apie trečdalio 
gyventojų.
Ar Lietuvoje per daug ligoninių?

Lietuvoje ligoninių ir gyventojų skai
čiaus santykis, kai 100,000 gyventojų ten
ka 5 ligoninės, yra dvigubai didesnis nei 
vidutiniškai Europos sąjungoje (ES).

Tokius duomenis Pasaulio bankas 
skelbia analizuodamas Lietuvos išlaidas 
socialiniams reikalams. Apžvalgoje, kurią 
gavo BNS ir kuri vėliau turėtų būti pa
skelbta oficialiai, Lietuvos sveikatos 
sistema kritikuojama už tai, kad pinigai

Nukelta į 2 psL

Ketvirtadienį, birželio 11 d.. Seimas 
iškilmingai paminėjo Gedulo ir vilties, 
Okupacijos ir genocido atmintinas dienas. 
Seime vykusiame minėjime dalyvavo 
Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius ir 
Vyriausybės nariai, Aukščiausios Tarybos 
- Atkuriamojo Seimo Pirmininkas Vytau
tas Landsbergis, Nepriklausomybės Akto 
signatarai, politinių kalinių ir tremtinių 
organizacijų atstovai, kiti garbingi svečiai. 
Birželio 14-oji Lietuvoje minima kaip 
Gedulo ir vilties diena, birželio 15-oji - 
Okupacijos ir genocido diena.

1940 m. birželio 15 d. sovietinė armi
ja okupavo Lietuvą. Nuo tos dienos pra
sidėjo lietuvių tautos genocidas. Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 
centro duomenimis, tik birželio 14-18 
dienomis iš Lietuvos į Sibirą ištremta be
veik 12,900 žmonių. Apskritai per pir
mąją -1940-1941 metų - okupaciją iš 
Lietuvos buvo ištremta, įkalinta arba su
šaudyta apie 35,000 žmonių.

Seimo Pirmininkui Arūnui Valinskui 
pasiūlius, parlamentarai tylos minute 
pagerbė tuos, kurie negrįžo - mirė trem
tyje ar žuvo kankinami. Kalbėdamas apie 
skausmingą “juodąjį birželį”, Seimo va
dovas sakė, kad kas trečias suaugęs lie
tuvis tapo okupanti) vykdyto genocido ir 
teroro auka, du trečdaliai iš jų buvo mo
terys ir vaikai, 70% vaikų mirė tremtyje, 
nesulaukę dviejų metų amžiaus. Tačiau, 
akcentavo jis, nei spygliuota viela apraiz

“The Financial Times”: reikia padėti
(ELTA). Latvija bei jos kaimynės Lie

tuva ir Estija išgyvena sunkiausią eko
nominę krizę nuo Tarybų Sąjungos žlu
gimo. Šių šalių problemos gali sukelti 
naują finansinių sunkumų bangą visoje 
Europoje, todėl kitos Europos Sąjungos 
(ES) valstybės narės turėtų padėti Balti
jos šalims išvengti žlugimo, rašo įtakin
gas Didžiosios Britanijos finansų dien
raštis “The Financial Times”.

Nors Baltijos šalių nacionalinių va
liutų nuvertinimas (devalvacija), anot 
“The Financial Times”, padėtų sušvel
ninti šių šalių ekonomikų smukimą ir 

gyti gyvuliniai vagonai, nei tūkstančiai 
kilometrų, skiriantys nuo tėvynės, negalėjo 
ištrinti Lietuvos vardo.

“Todėl Birželio 14-oji ne tik mūsų 
tautos Gedulo, bet ir Vilties diena. Vilties 
išgyventi, vilties sugrįžti j tėvynę. Viltis 
palaikė juos sunkiausiais gyvenimo metais, 
suteikė jėgų ir tvirtybės. Jie sugrįžo gyvi ir 
mirę, kad atgultų amžinam poilsiui savo 
žemėje. Tremtis į Rytus, emigracija į Va
karus, rezistencija pogrindyje - už šių žo
džių - tūkstančiai aukų, tūkstančiai su
griautų gyvenimų ir tūkstančiai likimų, 
už šių žodžių skaudi mūsų istorija. Jos 
puslapiuose įrašyti vardai tų, kurie nie
kada nesugrįš, bet amžiams liks mūsų 
bendra širdgėla”, - sakė A. Valinskas.

Žmogaus teisių komiteto narė, parla
mentarė ir pati buvusi tremtinė Ona Va
liukevičiūtė sakė : “Būtent tiesos, doros, 
teisingumo, tautinio identiteto samprata, 
pagarba valstybės istorijai, viltis ir tikė
jimas, besąlyginis laisvės ir nepriklauso
mybės troškimas buvo tie okupaciją ir 
genocidą išgyvenusių žmonių ramsčiai, 
prieš kuriuos bejėgė pasirodė ir pati kru
viniausią žudymo ir naikinimo mašina. 
Šių nepaprastai stiprių žmonių dėka 
Lietuva neliko be lietuvių.”

Tragiškasis birželis buvo plačiai mi
nimas visoje Lietuvoje. Taip pat, kaip 
daugelį metų įprasta, gedulo minėjimai 
buvo surengti po visą pasaulį pasklidu
sioje išeivijoje. LGITIC 

skatintų eksportą, devalvacijos trūkumai 
nusvertų privalumus, nes devalvacija su
duotų skaudų smūgį privačiam sektoriui.

“The FinancialTimes” redakcijos nuo
mone, Latvijos lato devalvacija galėtų su
kelti grandinine devalvaciją Lietuvoje ir 
Estijoje, o taip pat turėtų neigiamos įta
kos šalių-emitentų kreditoriams, pavyz
džiui, Švedijos bankams. Europa yra gyvy
biškai suinteresuota, kad Latvija ir kitos 
Baltijos šalys išvengti} devalvacijos, todėl 
vienintelis būdas tai pasiekti-paspartin
ti Baltijos šalių prisijungimą prie euro 
zonos, rašo “The Financial Times”. □

1



p?iSss Trumpai iš visur Atidaromi Valdovų rūmai - laikinai

♦ Peru čiabu
viai keletą savai
čių protestavo 
prieš parlamento 
nutarimą atidaryti 
Amazonės upės 
sritį kasykloms, 
naftos gręžimams 
ir miško kirtimui. 
Jie tvirtino, kad 
šios srities gam

tos turtai priklauso jiems, kaip jų protėvių 
palikimas.
Protestuotojai blokavo susisiekimą tarp 
Amazonės baseino ir pajūrio miestų. Peru 
vyriausybė pasiuntė 650 policininkų jėga 
pašalinti blokadą.
Birželio 6 dieną protestuotojai pagrobė 
38 policininkus Įkaitais. Žuvo 22 pagrob
tieji ir bent 9 čiabuviai, kiti pagrobtieji 
pabėgo. Peru paskelbė birželio 7 dieną 
gedulo diena, o birželio 12 dieną parla
mentas atšaukė savo nutarimą atidaryti 
Amazonės baseiną pramonei.
♦ Danija referendumu pakeitė savo 
valstybės konstituciją. Sulygintos monar
cho sūnų ir dukterų sosto paveldėjimo 
teisės. Amžiumi vyresnei valdovo dukrai 
bus pripažinta paveldėjimo pirmenybė 
prieš valdovo jaunesnius sūnus.
♦ JAV stengiasi vykdyti prezidento Ba
rack Obama pažadą iki šių metų pabai
gos uždaryti Guantanamo Bay kalėjimą 
Kubos saloje. Kalinami musulmonai ugu- 
rų tautelės nariai atsisako grįžti į Kiniją, o 
kitos valstybės atsisako juos priimti, ne
norėdamos pakenkti savo santykiams su 
Kinija.
Šiuo klausimu buvo tariamasi ir su 
Australija. Atrodo, kad šiuos kalinius pri
ims Palau valstybė Šiaurės Pacifikc.
♦ Birželio 8 d. Šiaurės Korėjos teismas 
nuteisė dvi JAV žurnalistes kalėti 12 metų

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
joje naudojami neefektyviai.

Apžvalgoje be kita to pabrėžiama, kad 
šio sektoriaus finansavimo didėjimas 
daugiausia juntamas keliant medikų atly
ginimus, bet ne gerinant paslaugų kokybę.

Pasak Pasaulio banko, ligoninių Lietu
voje - per daug. Be to, dalis jų yra per mažos, 
kad teiktų visas ligoninei įprastas sveika
tos priežiūros paslaugas. Teigiama, kad 
Lietuvoje daugiau pacientų turėtų būti gy
doma ambulatoriškai.

“Pirminės sveikatos priežiūros teikėjai 
turėtų teikti daugiau paslaugų, nei jie šiuo 
metu daro, nukreipdami pacientus į aukš
tesnį lygį”, - teigiama apžvalgoje.

Anot apžvalgos, I Jetuvojc medikų dar
bo kokybė neatsispindi finansavimo 
sistemoje - mokama “už pacientą” ir kon
krečiai suteikiamas paslaugas. “Ligoninių 
finansavimo sistema turėtų skatinti ligo
nines efektyviau naudoti lėšas ir gerinti 
darbo kokybe”, - teigiama apžvalgoje.

Aiškėja Lietuvos atstovai 
Europarlamente

Preliminariais Vyriausiosios rinkimų 
komisijos duomenimis, penkerius metus 
Lietuvą Europarlamente atstovaus Konser
vatoriai krikščionys demokratai Vytautas 
Landsbergis, Laima Andrikienė, Algirdas 
Saudargas ir Radvile Morkūnaitė, socialde
mokratai Vilija Blinkevičiūtė, Justas Pa
leckis ir Zigmantas Balčytis, ‘Tvarkos ir tei- 
sngumo” lyderiai Rolandas Paksas ir Juo
zas Imbrasas, Liberalų sąjūdžio atstovas Leo
nidas Donskis, Darbo partijos pirmininkas 
Viktor Uspaskich ir Lenkų rinkimų ak
cijos pirmininkas Valdemaras Tomaševskis.

Partijų reitingavimo rezultataidar skai
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darbo stovykloje už pasienio pažeidimą ir 
“sunkius nusikaltimus”. Žurnalistės buvo 
sulaikytos pasienio sargybinių prie užša
lusios Tumen upės, - Kinijos pasienyje. Jos 
ten bandė patikrinti žinias apie bėglius 
iš Šiaurės Korėjos.
♦ Birželio 10 d. JAV sostinėje Washington 
88 metų vuriškis James von Brunn gink
luotas įėjo į žydų Holocaūsl’o muziejų ir 
mir tinai nušovė afrikietį sargą.
Jis buvo tuoj kitų sargų sužeistas ir su
imtas. Suimtasis jau buvo kalintas 6 me
tus JAV kalėjime už 1988 metų bandy
mą pagrobti JAV Federalinio Rezervo 
banko pirmininką, už “suokalbį tarp neg
rų ir žydų kontroliuoti pasaulį”.
♦ Birželio 12 d. Irane dabartinis prezi
dentas Mahmoud Ahmadinejad didele 
persvara laimėjo prezidento rinkimus 
prieš nuosaikių pažiūrų varžovą Mir 
Hossein Mousavi ir du kitus kandidatus. 
Birželio 13 d. pralaimėjusio kandidato 
šalininkai triukšmingai protestavo Tehe
rano gatvėse, kaltindami prezidentą rin
kimų rezultatų suklastojimu ir reikalau
dami diktatoriaus pašalinimo. Policija 
mušė demonstarantus lazdomis, suėmė 
170 žmonių.
♦ Birželio 14 dieną kiaulių gripu 
susirgusių skaičius Australijoje pasiekė 
1458 žmones. Pagal gyventojų skaičių, 
Australija vyrauja pasaulyje sergančių 
skaičiumi. Pasaulio Sveikatos Organiza
cija paskelbė kiaulių gripą pasauline 
epidemija.
♦ Birželio 14 dieną Izraelio ministras 
pirmininkas Benjamin Netanyahu pirmą 
kartą paskelbė, kad Izraelis sutiks su pa
lestiniečių valstybės įkūrimu. Tačiau jis 
tuoj pat paskelbė ir būtinas pripažinimo 
sąlygas: tarptautinės garantijos, kad nau
joji valstybė bus demilitarizuota ir kad ji 
neves savarankiškos užsienio politikos. □ 

čiuojami, bet atrodo, kad išvardinti po
litikai ir bus Lietuvos atstovai ES parla
mente. Lietuva Europarlamente turi 12 
narių. Atkreiptinas dėmesys, kad Social
demokratų partijos kandidatas Zigmantas 
Balčytis reitingavimo metu aplenkė tre
čioje vietoje sąraše buvusią Birutę Vėsai
tę. Kitokių pasikeitimų partijų sąrašuo
se, preliminariais duomenimis, nėra.

Preliminariais duomenimis, iš visų kan
didatų daugiausiai rinkėjų balsų gavo Vy
tautas Landsbergis.

Lietuvių ir lenkų istorijos 
vadovėlis

Mokslininkai ir politikai skirtingai ver
tina galimybę parengti bendrą Lietuvos ir 
Lenkijos istorijos vadovėlį. Bendra dviejų 
šalių mokslininkij komisija istorijos klau
simus nagrinėja jau šešerius metus. Pasak 
komisijos nario, buvusio Lenkijos gen. 
konsulo Vilniuje profesoriaus Micczyslaw 
Jackiewicz, abejų šalių ekspertai bendrą 
kalbą randa gana nesunkiai. Pasak jo, nors 
stulbinančių klaidų jau nėra, tačiau kartais 
suklumpama, pvz., verčiant lietuviškus va
dovėlius lenkiškoms Vilnijos mokykloms.

Pasak lenkų mokslininkų, “bendro 
istorijos vadovėlio kūrimas turi tam tikrą 
falsifikavimo riziką, nes skirtingos tautos 
skirtingai vertina istoriją ir mato skirtin
gas istorines perspektyvas”.

Tuo metu lenkų parlamentaras teigia, 
jog kuriant bendrą vadovėlį galima susi
durti su neįveikiamais sunkumais. Jo nuo
mone, reikia rašyti istorijos vadovėlį palie
kant du istorijos įvykių interpretavimo va
riantus, kuriuos skaitytojas galėtų paly
ginti ir pats daryti išvadas.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau- 
da,BITA,BNS,LGiriCir“Bemanlinai”.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
valdove} rūmai trims savaitėms atvers savo 
vartus lankytojams. Atkurtų, bet iki galo 
neįrengtų Valdovų rūmų ceremonijoje 
liepos 6-ąją dalyvaus aukščiausi Lietuvos 
politikai, užsienio valstybių karaliai ir 
prezidentai, kiti oficialūs iškilmių sve
čiai, atvykę į Lietuvos tūkstantmečio ju
biliejaus iškilmes.

Nors dėl finansinių ir organizacinių 
problemų rūmų atidarymas nuolatinei 
veiklai yra atidedamas, tačiau šių metų 
liepos 6 d. - pagrindinę Lietuvos tūks
tantmečio jubiliejaus iškilmių. Valstybės 
(Lietuvos karaliaus Mindaugo karūna
vimo) dieną - numatomas simbolinis iš 
esmės atkurtų, tačiau iki galo neįrengtų 
Valdovų rūmų atidarymas.

Jame numato dalyvauti Lietuvos tūks
tantmečio programos vadovas Preziden
tas Valdas Adamkus, Valdovų ritmų ko
misijos pirmininkas Algirdas Brazauskas, 
kiti aukšti Lietuvos valstybės pareigūnai, 
garbingi užsienio šalių svečiai.

Valdovų rūmų atkūrimas yra vienas 
svarbiausių 1 .ietuvos tūkstantmečio prog
ramos projektų, kainavęs apie 200 mln. 
litų. Rūmų liekanų tyrimo darbai vykdo
mi nuo 1987 m., o atkūrimo darbai pra
dėti 2002 m.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovų rūmus buvo planuota atkurti ir 
visiškai įrengti 2009 m., iki Lietuvos 
tūkstantmečio jubiliejaus iškilmių, tačiau 
dėl finansinių ir organizacinių proble
mų rūmų atidarymas nuolatinei veiklai 
yra atidedamas.

Laikino rūmų vartų atvėrimo ceremo
nijos metu virš rūmų bus pakelta istori
nė Lietuvos vėliava (Vytis raudoname 
lauke), atidengtas pagrindinis barokinis 
portalas su lotynišku užrašu “Millennio 
Lithuaniae MIX-MMIX” (“Lietuvos tūks
tantmečiui 1009-2009”), liudijančiu, jog 
atkurti rūmai yra paminklas Lietuvos 
tūkstantmečiui.

Rūmų atkūrimo statybos darbų užbai
gimo ir simbolinio atidarymo iškilmių

Iš užsienio - mažiau pervedimų
Užsienyje dirbančių lietuvių gyveni

mas šiemet jau ne toks lengvas kaip prieš 
metus. Į Lietuvą siunčiamų pinigų suma, 
palyginti su praėjusiais metais, sumenko 
beveik dešimtadaliu, rašo „Lietuvos rytas”.

Lietuvos banko duomenimis, per pir
mąjį šių metų ketvirtį gyventojai į Lietuvą 
iš užsienio pervedė 543.7 mln. litų. Pernai 
per tą patį laikotarpį - 600.2 mln. litų. 
Skirtumas - daugiau nei 9%.

„Lietuvos banko duomenimis, emig

Kitais metais - pirmasis krematoriumas
Nuo kilų metų turėtų baigtis vargi

nančios kelionės kremuoti artimųjų 
palaikus į Rygą ar Varšuvą - iki to laiko 
turėti} iškilti pirmasis Lietuvoje krema
toriumas. Europos Sąjungos lėšomis 
įrengtame Kėdainių pramoniniame par
ke, 0.75 ha ploto žemės sklype, bus stato
ma ritualinių paslaugų įmonė ir krema
toriumas. I statybą planuojama investuoti 
10.5 mln. litų. Investicinę sutartį dėl kre
matoriumo statybos Kėdainių savivaldybė 
pasirašė su UAB “K2 LT”.

Pasak UAB “K2 LT” direktoriaus Vyte
nio Labanausko, krematoriumas stovės 
geografiškai visiems Lietuvos gyventojams 
patogiausioje vietoje. Busimasis ritualinių 
paslaugų centras neteiks šarvojimo ar 
laidojimo paslaugų - čia bus tik salė, skir
ta atsisveikinti su velioniu prieš palaikų 
kremavimą. Po to artimiesiems bus įtei
kiama kapsulė su pelenais.

V, Labanausko teigimu, įrengtų dviejų 

dalyviai - Lietuvos ir užsienio valstybių va
dovai - taip pat pasveikins ir palydės iš 
Katedros aikštės j Vingio parką išžygiuo
jančius Lietuvos tūkstantmečio dainų 
šventės “Tūkstantmečio sutartinė” dalyvius.

Valdovų rūmai bus atviri lankytojams 
tris liepos savaites. Liepos 7-26 dienomis 
kasdien, nuo 11 iki 18 vai., Valdovų rū
muose bus rengiamos nemokamos organi
zuotų grupių ekskursijos (iki 25 žmonių 
grupėje) lietuvių, anglų, vokiečių, lenkų, 
rusų, kitomis kalbomis. Pavieniams lan
kytojams nemokamos ekskursijos lietu
vių kalba vyks kasdien nuo 12 vai. Būtina 
iš anksto rezervuoti datą ir laiką. Ekskur
sijos užsakomos ir kita informacija teikia
ma telefonu (8—5) 2620007 arba e-paštu:
ekskursijns@valdovuriimai.lt.

Lankytojai susipažins su autentiško
mis istorinės rezidencijos liekanomis, at
kūrimo projektu, bus parodytas Didysis 
kiemas, reprezentacinių salių interjerai, 
kuriuos puošia įspūdingi portalai, krosnys, 
grindys, lubos, židiniai. Rūmuose veiks ir 
nedidelė didaktinė Lietuvos didžiųjų ku
nigaikščių rūmų istorinės raidos ekspozi
cija, numatoma rodyti maketus, pateikti 
būsimo salių ekspozicinio įrengimo me
džiagą. Po liepos 26 d. bus tęsiami Valdo
vų rūmų įrengimo darbai, ekskursijos 
nebus organizuojamos.

Kadangi Valdovų rūmai nėra iki galo 
įrengti ir juose negalėjo būti įgyvendinami 
Lietuvos tūkstantmečio jubiliejaus rengi
niai, todėl čia planuotos tarptautinės pa
rodos rengiamos Taikomosios dailės mu
ziejuje. Liepos 5-6 dienomis čia bus ati
daromos trys parodos: “Lietuva senuo
siuose istorijos šaltiniuose”, “Vavelis Vil
niuje. Nuo Jogailaičių iki Respublikos pa
baigos” ir “Baltų menas”.

Liepos 5-11 d. Valdovų rūmų prieigo
se. Taikomosios dailės muziejuje. Teatro, 
muzikos ir kino muziejaus kieme taip pat 
vyks ketvirtasis “Pilies festivalis”, tradiciš
kai skiriamas Valstybės (Mindaugo karū
navimo) dienai ir I .ietuvos vardo minėjimo 
tūkstantmečiui. LGITIC 

rantų perlaidos jau praėjusiais metais 
beveik nedidėjo. Palyginti su 2007 me
lais, pernai pervesta tiktai2.3% daugiau 
pinigų-

Tuo tarpu 2004-2007 m. kasmet 
siunčiamų pinigų suma augdavo nuo 32% 
iki 57%“, - teigė SEB banko vyriausioji 
analitike Vilija Tauraitė.

Daugiausia pinigų į Lietuvą atsiunčia
ma iš Airijos, Jungtinės Karalystės, Vokie
tijos, Ispanijos, Norvegijos. □ 

linijų pajėgumų pakaks suteikti krema
vimo paslaugą jos pageidaujantiems iš vi
sos Lietuvos. Paslaugos kaina priklausys 
nuo dujų kainos. “Stengsimės, kad kaina 
neviršytų nustatytos laidojimo pašalpos 
dydžio”, - sako direktorius. Planuojama, 
kad krematoriumas pradės veikti kitų 
metų pirmoje pusėje. Modernia įranga ap
rūpintoje įmonėje dirbs 4-6 darbuotojai.

Palaikų deginimo paprotys įsigalėjo ir 
iki XIII a. - XIV a. gyvavo visoje dabartinės 
Lietuvos teritorijoje. Katalikų Bažnyčia, 
anksčiau prieštaravusi palaikų kremavi
mui, dabar sutinka su šiuo alternatyviu 
laidojimo būdu. Tik, pagal Bažnyčios 
nuostatas, pelenai neturi bū ti išbarstyti ant 
žemės ar vandens paviršiaus, bet laidoja
mi žemėje arba kolumbariumuose.

2008 m. lapkritį atlikto visuomenės 
nuomonės tyrimo duomenimis, kremato
riumo statybai Lietuvoje pritaria apie 83% 
gyventojų. LGITIC
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Bendruomenės baruose_________
Melbourno Moterų Draugijų pietūs

Alena Karazijienė

Sekmadienį, gegužės 17-tą, visi Mel
bourne Lietuvių Namai dūzgė kaip bičių 
avilys: dirbo “Talka”, veikė biblioteka, o 
šalia jos vyko LR Prezidento rinkimai. Į 
Klubo valgyklą rinkosi įprastinė publika 
ir rečiau pasirodantys balsuotojai, krykštė 
jų vaikučiai, o gretimoje salėje gražiai 
užtiesti ir gėlėmis papuošti stalai laukė 
Katalikių Moterų Draugijos ir Socialinės 
Globos Draugijos moterų su “antrom 
pusėm" bendriems pietums, kuriuos tą 
dieną virė sporto klubas “Varpas”.

Abi moterų draugijos nuo seno ben-

Rasa Statkuvienė

Žemaitukų žirgų varžybos Plungės rajone
Dana M. Baltutienė, 

Plungė

Gegužės 16 dieną Plungės rajone, 
Vidmanto ir Dianos Gendvilų sodyboje 
buvo surengtos žemaitukų žirgų ištver
mės varžybos. Dalyvavo 27 raiteliai su sa
vo žirgais iš visos Lietuvos. Tai trečios 
varžybos, kurias organizuoja Žemaitukų 
augintojų asociacija Lietuvoje. Šiais me
tais parinktas Plungės rajonas, nes rengi
nys įtrauktas į programą „Plungė - Lie
tuvos kultūros sostinė“

Asociacija sekti Kunigaikščių Ogins
kių pėdomis. Šie žemo ūgio, tvirto cha
rakterio žirgai buvo beveik išnykę Lietu
voje po 1831 metų sukilimo.

Kunigaikštis Irinėjus Oginskis plačiai 
aprašė juos carinės Rusijos spaudoje, 
paminėdamas, kad su šiais protingais, 
tvirtais žirgais lietuviai nugalėjo kry- 
žuočius. Irinėjaus sūnūs Bogdanas ir 
Mykolas subūrė augintojus Lietuvoje, 
ragino, kad žemaitukai dalyvautų paro

Nuotraukoje - žemaitukai žirgai. Abi nuotraukos Janinos Navickaitės.

drauja padėdamos viena kitai ar net ir 
kartu ruošdamos įvairius renginius. Nors 
draugijos turi ir savo skirtingus uždavi
nius, vienas tikslas yra bendras - padėti 
kitiems.

Ilgametėms pirmininkėms Halinai 
Statkuvienei ir Jonei Valkauskienei pasi
traukus iš pirmininkavimo, buvo numaty
tas bendras “valdžių pasikeitimo”pobūvis 
ir padėka visų mylimoms vadovėms. Deja, 
pobūvį teko atidėti, nes dar nesuskubus 
tinkamai padėkoti, teko amžinai atsisvei
kinti su Halina, pakirsta ligos.

I lalina labai siekė draugijų bendra
vimo ir, artėjant mirčiai, jos valia buvo, 
kad per laidotuves vieton gėlių suaukoti 
pinigai būtų padalinti po lygiai abiem 
draugijom.

Atidėtas pobūvis virto bendrais pie
tumis su įdomia ir visiems naudinga 
programa.

Pavalgius pietus Rasa Statkuvienė 
pasveikino susirinkusius ir priminė, kad 
toks bendravimas buvo Halinos noras; 
Bronė Staugaitienė pranešė, kokia bus 
programa, Alena Karazijienė pasidalino 
savo bendro darbo su Halina atsiminimų 
žiupsneliu.

Pirmoji programos dalyvė, lenkų ben
druomenės socialinės globos vedėja (kuri 
globoja ir vieną lietuvę) Anna Szwagrzyk 
papasakojo apie savo darbą. Kadangi šios 
organizacijos darbas yra daug platesnio 
masto, negu mūsų Socialinės Globos D- 
jos ir labiau primena savivaldybių tei- 

dose užsienyje. Oginskių dvaro žirgyne 
Plungėje buvo įsteigtas kergimo punktas, 
augintojams išduotos auginimo ins
trukcijos. Žemaitukų veislė vėl paplito po 
visą Lietuvą.

Po Antrojo pasaulinio karo, deja, 
žemaitukų veislės žirgai mažai sovietmečio 
valdžiai rūpėjo. Tik Lietuvai atgavus ne
priklausomybę atsirado entuziastų grupė, 
kuri susibūrė į draugiją ir pradėjo puose
lėti šių žirgų veislę.

Pasaulyje yra priskaičiuota 300 arklių 
veislių, tik dvi iš jų lietuviškos: žemaitu
kai ir Lietuvos sunkieji. Žemaitukai yra 
labai sena žirgų veislė, rašytiniuose 
šaltiniuose paminėta prieš 700 metų. Dė
ka augintoji) entuziasmo dabar Lietuvoje 
auginama apie 200 grynaveislių žemai
tukų. Jų skaičius sparčiai auga.

Per šias varžybas buvo smagu matyti 
didelį skaičių jaunų raitelių. Ypatingai 
daug jaunų mergaičių dalyvavo. Jauniau
si raiteliai - mergaitė ir berniukas - tik 
vienuolikos metų.

Iš kairės: Bronė Staugaitienė ir Daina Didžylė. Abi nuotraukos Aldonos Butkutės.

kiautas paslaugas, buvo įdomu pasiklau
syti ir pagalvoti, ką galima prilaikyti arba 
kuo pasinaudoti.

Antroji paskaitininke buvo mūsų jau
nosios kartos Daina Didžytė, kuri dirba 
senstančių žmonių slaugos srityje. Ji irgi 
papasakojo apie savo darbą ir davė daug

Dana Baltutienė (stovi pirma iš dešinės) su bičiulėmis iš “Oginskio dvaro”.

Varžybų trasa buvo gana sudėtinga: 30 
km ėjo per miškus, laukus ir brūzgynus, 
tris kartus kirto Minijos upę. Tik keli 
raiteliai pasimetė ir turėjo pradėti nuo 
starto.

Gretimame sodybos lauke susirinko 
Lietuvos Skalikų organizacija su gryna
veisliais skalikais. Puikūs, juodi, ruda- 
nosiai, trumpo blizgančio plauko skali
kai atliko pratybos užduotis. Buvo ir 
šuniukų įsigijimui.

Plungės rajonui tai buvo tikra šventė. 
Dalyviai galėjo paragauti „Tėviškės žo
lynai” augintos „Dvaro“ arbatos, kurią 
paruošė „Oginskio Dvaro“ bičiulių klu
bo narė Janina Danielienė

Svarbiausias premijas: Kun. Oginskio 
taures dalino Žemės Ūkio ministras ir 
Plungės miesto valdyba. „Oginskio dva

gerų patarimų.
Abi paskaitininkus susilaukė daug 

klausimų, o jiems išsisėmus, puikias 
puokštes gėlių.

Visi dalyviai buvo pakviesti pasivai
šinti kava, arbata ir pyragais ir skirstėsi 
patenkinti gera ir turininga popiete. □ 

ro“ bičiulių premijos atiteko dviems jau
niausio ir dviems vyriausio amžiaus jo
jikams.

Sodo gale veikė lauko virtuvė, kurioje 
“Oginskio dvaro” bičiulės seikėjo kopūs
tienę iš didžiulio puodo. Atrodo kopfls- 
tynė buvo gardi arba svečiai ir jojikai la
bai išalkę, nes prireikė antrą puodą virti.

Saulėta, šilta diena pritraukė nema- 
žaižmoniųįšią šventę. Svečius vaišinome 
ne tik sriuba, bet ir kiaušiniene, kurią 
kepėme didžiulėse skardose ant laužo. 
Šventiškai nusiteikę varžybų dalyviai 
nemažai ir jos suvalgė.

Svečiai nuo Joniškos, Kauno ir'Iraku 
labai gyrė žemaičių svetingumą. Pasako
jo, kad lai geriausiai suorganizuotos 
žemaitukų varžybos, kuriose jiems teko 
dalyvauti. □

LIETUVA — tai jausmas, kad esame kartu. 
Švęskime visi Lietuvos 1000-mctį.
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Į Lietuviai pasaulyje
“Ambersail” jachtai buvo pakeltas 

istorinis Londono pilies tiltas
Temzės upe iš rytų at

plaukia jachta su aukštai 
iškelta Lietuvos trispalve, 
ant garsiojo Londono Pilies 
tilto (Tower Bridge) sustab
domas eismas, tiltas pake
liamas (tai nutinka labai 
retai), ir laivas su 26 m 
aukščio stiebu artėja prie 
prisitvirtinimo vietos. 
Krantinės turėklus apgu
lusi tūkstantinė minia pa
sitinka jachtą plodama ir 
garsiai skanduodama „Lie
tuva“, dvylikos narių įgula 
neskubėdama išsirikiuoja 
ant denio ir atsako susirinkusiesiems mo
dama jiems rankomis.

Tokį reginį šiame tūkstantmetyje vargu 
ar dar teks matyti.

Tautiečiai dėmesio negailėjo
Birželio 4-osios, ketvirtadienio, va

karą „Tūkstantmečio odisėjos“ dešimtoji 
įgula vienoje žymiausių istorinių Londo
no vietų sustojo tęsti prieš aštuonis mė
nesius pradėtą misiją - kviesti pasaulio 
lietuvių bendruomenes švęsti Lietuvos var
do tūkstantmetį.

Su Londono folklorinio ansamblio 
„Saduto” dainomis iš laivo „Ambersail” 
LTU 1000 lydimus buriuotojus tautiečių 
minia sutiko šiltai ir audringai - kaip kad 
pasitinka medalius iškovojusius Lietuvos 
krepšininkus. Organizatoriams teko gero
kai pavargti, kad misijos dalyviai galėtų 
pasiekti reikiamą vietą.

„Manėme, ateis du trys šimtai žmonių, 
o atėjo gerokai daugiau, todėl iškilo šiokių 
tokių nepatogumų pasitinkant ir lydint 
buriuotojus į krantinę“, - po sutiktuvių pa
sakojo vienas iš renginio organizatorių.

Misiją atliko
„Mes,Tūkstantmečio odisėja, lankome 

po pasaulį išsibarsčiusias lietuvių ben
druomenes, - pristatė misiją dešimtosios 
ekipos kapitonas Linas Baublys. - Mes jau 
aplankėme Vokietijos, Ispanijos, Pietų 
Afrikos, Australijos, Zelandijos, Argen
tinos, Čilės, Urugvajaus, Brazilijos, Šiaurės 
Amerikos, Kanados, Portugalijos lietu
vius. Dabar esa me čia. Pas jus atplaukėme 
iš Ispanijos pro Portugaliją ir Airiją. Mū
sų tikslas - suvienyti visus lietuvius vie
ningam Lietuvos tūkstantmečio šventimui. 
Kai praėjusiais metais lankėmės pas Pre
zidentą Valdą Adamkų, jis pasiūlė aplink 
pasaulį apvežti jo vėliavą ir įteikti visoms 
lietuvių bendruomenėms po laišką.

Prezidento vėliavos negalime iškelti 
laive, nes tai daryti leistina tik tada, kai 
laive yra pats Prezidentas. Todėl ji buvo 
pakelta tik praėjusių metų spalio 5 dieną, 
kai Valdas Adamkus išlydėjo mus į Tūks
tantmečio odisėją“, - paaiškino kapitonas 
ir perskaitė Jo Ekscelencijos laišką-kvie- 
timą išsibarsčiusius po pasaulį lietuvius 
būti kartu ir vienyti pastangas bei asme
ninius talentus valstybės stiprinimo ir jos 
vardo garsinimo darbuose.

Prezidento laišką kapitonas įteikė 
Jungtinės Karalystės lietuvių sąjungos 
pirmininkei Živilei Ilgūnaitei, o vėliavą 
perdavė paskutiniosios - vienuoliktos - 
įgulos kapitonui Pauliui Kovui.

Idėja tampa kūnu
Buriuotojų sutiktuvėse Londone daly

vavo šio privataus projekto autorius ir 
pagrindinis iniciatorius Raimondas 
Daubaras, taip pat plaukęs viename iš 
Tūkstantmečio odisėjos etapų.

„Šio projekto idėja - pasauliui pasa
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kyti, kad Lietuvai-tūkstantis metų“, - sakė 
jis. - Liepos penktą dieną kviečiame visus 
lietuvius susirinkti kažkurioje jų gyve
namos šalies vietoje ir pradėti vienu me
tu giedoti tautišką giesmę. Lietuvoje 
pradėsime 21 valandą, jūs čia Londone- 
19 vietos laiku, Niujorko lietuviai - 14... 
Nufilmuokite tą akimirką ir siųskite į 
Lietuvą - liepos šeštąją mes pasauliui 
paskelbsime tautiškos giesmės kūrinį su 
sekunde iš Londono, iš Urugvajaus, iš Ka
nados. Taip mes pranešime, kad mums - 
tūkstantis metų“. R. Daubaras paprašė 
susirinkusiesiems išdalinti atvirukus, 
kuriuose reikia baigti parašyti frazę „Aš 
didžiuojuosi Lietuva, nes...“, siųsti juos 
nurodytu adresu - iš tų įrašytų žodžių bus 
sukuria odė Lietuvai.

Ansamblio „Sadutas“ pašokdinti bu
riuotojai po sutiktuvių visus norinčiuosius 
pakvietė apžiūrėti laivą. Tokių buvo daug 
ir susidarė nemaža eilė, tačiau vyrai, nors 
ir nuovargio spaudžiami, pasistengė, kad 
kiekvienas patekęs ant denio nuo jo nulip
tų saugiai („Laikomės čia, koją statom čia, 
saugom galvą, jeigu ką-keliukais... Viskas 
gerai?...) bei kuo daugiau sužinojęs apie 
jachtą: saugumo įrangą, gelbėjimo lie
menes, navigacinę sistemą, vaizdo apa
ratūrą. Kokiomis sąlygomis buriuotojai 
gyvena, paaiškinimų nereikėjo - taisupras- 
ti bei pajusti nebuvo sunku nusileidus į 
jachtos vidų: mažai erdvės, dėžės su mais
to atsargomis, ne itin patogūs gultai, įvai
ri buriuotojų amunicija. Vietos apsisukti 
ne itin daug. „Mama, jie valgo tik sau
sainius? O kur dušas?“ - buriuotojų gy
venimo sąlygos didžiausią įspūdį paliko 
mažamečiams lietuviams.

Malonus sutapimas
Pro antrą kartą specialiai „Ambersail“ 

LTU 1000 pakeltą Pilies tiltą paskutinio
ji įgula išplaukė birželio 5-ąją, penkta
dienį, pirmą valandą po vidurdienio.

Šurmuliui nurimus paklaustas, ar ne
buvo sunku su rajono valdžia derinti visus 
buriuotojų sutiktuvių reikalus, gauti lei
dimą prie pilies organizuoti renginį, 
organizatorius Kęstas Pikūnas patikino, 
kad sunku nebuvo: „Iš tikrųjų jie turi daug 
draudimų - galima negalima, bet pats ra
jono meras (jis taip pat dalyvavo renginy
je, - aut. pstb.) buvo labai geranoriškas ir 
patenkintas, mūsų iniciatyvą suprato, nes 
ir pačiam Pilies tiltui - tūkstantis metų. 
Štai toks malonus sutapimas...“.

Klaipėdą, aplankydami Oslą, Kopen
hagą, Gdanską, Stokholmą, Sankt Peter
burgą, Taliną, Rygą, Kaliningradą, „Amber
sail“ LTU 1000 pasieks Mindaugo karū
navimo dienos išvakarėse - liepos 5-ąją. Per 
devynis mėnesius „Tūkstantmečio odisėja“ 
bus įveikusi daugiau nei 40,000 jūrmylių, 
aplink pasaulį jachta bus plaukę 11 
buriuotojų įgulų (apie 120 buriuotojų).

Vilma Okunevičiūtė, DELFI.lt

Uždarys Lituanistikos studijas?
Illinois Universiteto Lituanistikos ka

tedros darbuotojai baiminasi, kad šį 
vienintelį užatlanlės akademinį lietuvių 
kultūros židinį gali ištikti Aušros Vartų 
bažnyčios New Yorke likimas. Taupyda
ma lėšas universiteto vadovybė atsisako 
lietuviškų programų.

Čikagoje įsikūnisio Illinois Universi
teto Lituanistikos katedra mini dvide- 
šimtpenkmetį. Tačiau švęsti nėra ko: 
dekanatas katedroje panaikino kelias 
programas ir magistro bei daktaro studijų 
pakopas. Šiuo metu katedroje dvi mokslo 
darbus rašančios lietuvaitės gali būti 
paskutinės jos doktorantės.

Pertvarką, uždarydamas ir daugybę ki
tų filologijos katedrų, ėmėsi Illinois Uni
versiteto naujasis dekanas Dwight Mc
Bride. “Jis nori sumažinti mūsų reikšmę 
ir galimybes”, - JAV lietuvių leidiniui 
“Draugas” minėjo I .ituanistikos katedros 
vedėjas profesorius Giedrius Subačius.

Departamento, kur glaudžiasi ir ši 
katedra, tinklalapis lankytojus šiuo metu 
pasitinka raudonomis raidėmis parašytu 
įspėjimu: “Šiuo metu Slavų ir baltų kalbų 
bei literatūros departamentas nepriima 
prašymų į jokias programas.”

Anot G.Subačiaus, išskaidoma kated
ra buvo stiprus lietuvių kultūros sklaidos 
centras. G.Subačiaus dėstomą lietuvių 
kultūros kursą per metus išklausydavo 
apie 120 studentų, norinčiųjų būdavo dar 
daugiau. Šias paskaitas rinkosi ne tik stu
dentai iš JAV, bet ir iš kiti; viso pasaulio 
kraštų.

Šioje Lituanistikos katedroje buvo 
suteikti trys daktaro laipsniai, dar dvi 
doktorantės rašo įdomius ir aktualius 
mokslo darbus. “Buvimas čia padidina 
informacijos lauką. To negalėčiau pasiek
ti studijuodama Lietuvoje. Tai, ką gavau

Lietuvos studijų centras Krokuvoje
Komunizmo žlugimo 20-ųjų metinių 

minėjime Krokuvoje dalyvaujantis Prem
jeras Andrius Kubilius prieš iškilmes su 
Krokuvos Jogailos universiteto rektoriu
mi prof. Karol Musiol dar aptarė uni
versitete kuriamą lituanistikos studijų 
židinį.

Krokuvos Jogailos universitete bus 
steigiamas Lietuvos studijų centras. 
Lietuvos Vyriausybė neseniai patvirtino 
Lituanistikos plėtros programą, kurioje

Ispanijoje sulaikoma vis daugiau
Lietuvos ambasada Ispanijoje atkrei

pia Lietuvos piliečių dėmesį, kad Ispani
joje padaugėjo Lietuvos piliečių, sulai
kytų už narkotinių medžiagų gabenimą. 
Ambasada ragina būti atsargius ir ne
susigundyti šiuo nelegaliu uždarbiu - pa
sekmės gali būti labai skaudžios. Nu
sikaltimai, susiję su narkotinėmis me
džiagomis, Ispanijoje yra laikomi sun
kiais ir už juos numatytos labai griežtos 
bausmės.

Tokio pobūdžio nusikaltimai dažniau
siai būna kompleksiniai, turintys organi
zuoto nusikaltimo elementų, todėl jų ty
rimas Ispanijoje užtrunka gana ilgai: pagal 
šios šalies baudžiamojo proceso kodek
są, ikiteisminis sulaikymas gali tęstis iki 
24 mėnesių. Jeigu nusikaltimas laikomas 
sunkiu, teisėjas gali priimti sprendimą 
ikiteisminį sulaikymą pratęsti dar 24 mė
nesiams.

Lietuvos ambasada Ispanijos pasta
ruoju metu iš vietos policijos gauna ne
mažai pranešimų apie šioje šalyje sulai
kytus Lietuvos piliečius, iš Pietų Ame
rikos įvairiais būdais gabenusius narko
tines medžiagas. Pasak policijos, žmonės 
susigundo nemokama kelione į egzotines 
Pietų Amerikos šalis (Venezuelą, Kolum

čia. labai praplėtė mano akiratį”, - 
“Draugui” užsiminė doktorantė Aurelija 
Tamošiūnaitė.

Tačiau lietuviškos minties skleidėjų 
mažėja - iš buvusių trijų dėstytojų kated
roje liko dėstyti tik G.Subačius. Jam sun
ku vienam laikyti visus keturis katedros 
kampus. Profesorius priminė moralinį 
Illinois Universiteto įsipareigojimą išlai
kyti katedrą, juk ji buvo įkurta surinkus 
600,000 JAV dolerių viso pasaulio lietu
vių lėšų. “Pagal sutartį katedra yra įsteig
ta amžiams”, - pabrėžė G.Subačius.

Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros 
komiteto (ŠMKK) narys konservatorius 
Mantas Adomėnas, pats savo mokslinį 
laipsnį parsivežęs iš garsiojo Jungtinės 
Karalystės mokslo židinio Cambridge, ža
da dėti pastangų, kad lietuvybės centras 
Amerikoje neišnyktų. “Ši katedra - viena 
mokyklų ir metodologijų įvairovės ga
rantijų, ji leidžia ir Lietuvoje perimti JAV 
humanitarinio mokslo naujausias įžval
gas. 'lokių lituanistikos centrų pasaulyje 
itin mažai, todėl jo išnykimas būtų labai 
skaudus ir apčiuopiamas visai lituanistikai 
už Lietuvos ribų”, - aiškino Seimo narys.

Jo nuomone, šiuo metu Lietuvai nepa
vyktų materialiai paremti Illinois Univer
siteto Lituanistikos katedros, tačiau diplo
matinį dėmesį ir rūpestį parodyti būtina. 
“Šiuo klausimu galėtų kreiptis net Pre
zidentas. Tai pakankamai svarbus objek
tas, tad toks kreipimasis būtų pateisina
mas”, - įsitikinęs Seimo narys. Jis patikino, 
kad pertvarkomos katedros klausimas 
skubos tvarka bus Įtrauktas įSeimo ŠMKK 
artimiausio posėdžio darbotvarkę. Lituanis
tikos katedros likimu susirūpinusi ir Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė. Apie tai 
pranešėjos atstovas Lietuvoje Gabrielius 
Žemkalnis. (http://www.lzinios.lt/)
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numatyta remti šį studijų centrą.
Rektorius informavo, kad Krokuvos 

Jogailos universitetas kartu su Kauno 
Vytauto Didžiojo universitetu kitąmet 
rengs bendrą I-enkijos ir Lietuvos moks
lininkų konferenciją, skirtą Žalgirio mū
šio 600-osioms metinėms. Profesorius 
Karol Musiol Jogailos universitetą pa
vadino bendru Lenkijos ir Lietuvos uni
versitetu, kuriame nuo XIV amžiaus iki 
šiol studijuoja ir lietuviai. □ 

biją, Ekvadorą ir kt.) ir nemažu uždarbiu. 
Už tai jie imasi į Europą vežti pakuotes su 
narkotinėmis medžiagomis.

Atskridę į Madrido tarptautinį oro 
uostą, kuriame veikia viena pažangiausių 
pasaulyje patikros sistemų, tokie piliečiai 
yra sulaikomi, jų laukia ilgi metai iki
teisminio kalinimo, o vėliau skiriama 
griežta laisvės atėmimo bausmė.

Šiais metais Lietuvos ambasada Mad
ride yra gavusi pranešimus apie jau 9 to
kius sulaikymo atvejus. 2008 metais buvo 
užregistruoti 7 atvejai.

(lictuviams.com)

SBS Radio - Lithuanian
The many voices of one Australia 

Sydney 97.7 fm 5.00 pm, Tuesdays 
Melbourne 93.1 fm 5.00 pm, Tuesdays

National 3 pm Tuesdays,
Frequencies:
Adelaide 106.3 fm,
Adelaide Foothills 95.1 fm
Brisbane
Canberra
Hobart
Perth

93.3 fm,
105.5 fm,
105.7 fm, 
96.9 fm.
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DELFI.lt
http://www.lzinios.lt/
lictuviams.com


Iš Redakcijos pašto

Deimantinio jubiliejaus laiškas 
“Mūsų Pastogei”

Pasveikinu “Mūsų Pastogę”, 
gyvuojančią jau 60 metų. 
Gerbiu visus, kurie sukūrė ją 
ir tuos, kurie dabar jos šviesią garbę 

stato.

Tūkstantmečio pasakojimai vaikams
(Šie kampeliai skiriami tėvams ir mokytojams, kad paskaitytų vaikams)

Pagerbti noriu aš visus 
rašytojus, žurnalistus, poetus, 
laikraščiui rašiusius tiek metų. 
Jausdami plunksnos galią, 
“Mūsų Pastogės” lapuose 
savo sielų šviesa 
dalinosi jie su visais.
Ir nešė laikraštis jų dvasios šilumą 
kaip tvarstį 
gimtinės ilgesiu kraujuojančioms 

širdims, 
nešiojančioms nostalgijos kryžių 
po Pietų Krašto nejautriuoju 

dangumi.

Kai prie Australijos pripratome 
ir gyvenimas tapo saldus, 
“Mūsų Pastogė” vis primindavo, 
kad Laisvė Lietuvai 
yra svarbiausioji buvimo būtinybė, 
kad rūpestis atgauti tautai laisvę - 
kiekvieno išeivio lietuvio gyvosios 
dvasios 
evangelija.

Ir bėgo laikas, didėjo laisvės viltys - 
mūsų tauta nusimetė vergiją.

Miela Redaktore,
pridedu ir aš savo kuklų sveikinimą 

visada laukiamai “Mūsiį Pastogei” jos gra
žios 60 metų sukakties proga, linkėda
ma Jums bei visam darbuotojų kolekty
vui ir toliau taip šauniai darbuotis!

Lilija Kozlovskicnė

Gerb. Redaktore,
Labai patiko paskutinis, įdomus, is

torinis “M. P” numeris! Valio!
Dr. Ina Čėsnaitė - Brazaitis

Gerb. Redaktore,
Kelis metus turbūt laukėme ir vartėme 

laikraščius, ieškodami lietuviškų pavar
džių, kai įvairiomis tautinių švenčių pro
gomis jie paskelbia įvairiais ordinais ap
dovanotų nusipelniusių piliečių pavardes.

Ir štai birželio 8 d. Karalienės Gimta
dienio proga Australijos spauda paskelbė 
pavardes įvairiais medaliais apdovanotų 
iškilių piliečių, savanoriškai dirbančių 
savose bendruomenėse įvairiose srityse.

Esame dėkingi Australijai ir Jos 
Didenybei Elžbietai II už Australijos 
Ordino Medalio paskyrimą sydnėjiškei 
Martynai Reisgienci. Medalį ji gavo už 
nuopelnus Lietuvių Bendruomenei.

Iš 22 milijonų australų apdovanota bu
vo 390 piliečių, kurių tarpe ir Martyna - 
nuostabi mūsų audėja. Kiek kantrybės ir 
darbo valandų reikia įdėti norint išausti 
juostą ar medžiagą, žino tik pati audėja.

Sveikinu, Tave Martyna, šia proga ir 
dėkoju už Lietuvos ir jos tautodailės 
garsinimą po Pietų Kryžiumi.

Zanavykų vardu
Antanas Kramilius

Į Lietuvą laisvė grįžo. 
Grįžo džiaugsmas, šypsenos, šventės... 
Ir taip “Mūsų Pastogės” darbininkų 
viltingieji siekimai išsipildė.

Kaip gera būti vienybėje 
su laisve atgavusia tauta. 
Dabar “Mūsų Pastogės” žmonės, 
su jais kartu visi, 
kurių lietuviškai dar plaka širdys, 
gali tautos laisve džiaugtis ir šypsotis 
MES GYVI, 
o tie didieji žmogžudžiai, 
vergijoje Tėvynę laikę, 
geriausius mūsų žmones žudę, 
dabar kaip atmatos po žemėm pūva.

Pagarbiai sveikinu “Mūsų Pastogę”. 
Šešis dešimtmečius buvai 
mums lietuvybės švyturys.
Šešis dešimtmečius nešei, skleidei 
Australijos lietuviams 
lietuvišką žodį, lietuvišką mintį. 
Tebūna tavo amžius ilgas.

Jūragynč, 2009 birželio 4.

Gerb. Redaktore,
Nors truputį pavėluotai, kaip uolus 

“Mūsų Pastogės” skaitytojas sveikinu mū
sų mielą savaitraštį su 60 metų jubilieju
mi. Labai puiku, kad per kelis puslapius 
papasakojote ir apie save, nes skaitytojas 
galbūt nedaug žino apie laikraščio “vi
daus” rūpesčius. Ypatingai įdomus buvo 
prof. Algimanto Kabailos pasakojimas, kaip 
buvo pereita prie spausdinimo kompiute
riu ir kaip printeriui buvo sukurtas lietu
viškas raidynas, kurio prieš tai dar nebuvo.

Apie visokias “savo vidaus paslaptis” 
galėtų papasakoti ir kitos svarbesnės mū
sų organizacijos (gal irgi pasinaudodamos 
kokiu nors jubiliejumi!). Pavyzdžiui, daug 
visokių pergyvenimų yra turėję mūsų 
Namai ir Klubai. Dar yra progos tokias 
istorijas užrašyti spaudai- tiek visų mūsų 
pasiskaitymui, tiek ateities archyvams.

J. Rinkus

Gerb. Redaktore,
Esu Teodora Dilkicnė - kelionių vado

vė ir konsultantė.
Dirbu kartu su kelionių agentūra 

“Kelionių laikas” www.kelioniulaikas.lt
Labai mieli ir šilti prisiminimai liko iš 

ekspedicijos po Australiją (2008 vasario 
mėn.) Keliavome gamtosaugininko Olego 
Truchano keliais. Man teko organizuoti ir 
vykdyti šią kelionę. Atsidėkodama visiems 
Australijos lietuviams ir tiems, kurie nuo
širdžiai bendravo su mūsų grupe šios 
kelionės metu, esu pasiruošusi pasiūlyti 
savo paslaugas Lietuvoje.

Pasinaudokite proga ir prisijunkite prie 
mūsij organizuojamų kelionių Lietuvoje ir 
iš Lietuvos į Europos šalis.Rašykite: 
tcodora.dilkiene@gmail.com arba skam
binkite mob. tel.: +370 68610113

Kryžių 
kalnas

Netoli 
Šiaulių mies
to yra Jurgai
čių piliakal

nis, bet niekas jo taip nevadina. 
Visi jį vadina Kryžių Kalnu. 
Padavimas sako, kad pirmąjį 
kryžių ten pastatė tėvas, mels
damas sveikatos savo beviltiškai 
sergančiai dukrai. Duktė iš karto
pasveiko, o pats kalnas apsigaubė šven
tumo skraiste.

Paskui, po 1831-mų ir 1863-čių m. su
kilimų prieš rusų carą, daug kryžių buvo 
pastatyta sukilime žuvusiems arba į Sibi
rą ištremtiems. Prieš šimtą motųjų buvo 
130. Nepriklausomybės laikais tarp dvie
jų karų kryžius statė ligoniai, kenčiantieji 
ir Dievo malonių prašantieji. Tada jų buvo 
virš 400.

Bet atėjo sovietų okupacijos metas. 
Tūkstančiai žmonių buvo nužudyti, iš
tremti, žuvo partizaninėse kovose. Kryžių 
skaičius ant kahro ėmė augti. Dažnai ant 
kryžiaus būdavo parašytas prašymas: 
sveikatos, grįžimo iš tremties ar kalėjimo, 
arba prašant stiprybės Sibire kenčian
tiems, net - apsaugoti Lietuvą nuo gir
tuoklystės! Kryžiai buvo statomi ir padė
kai: “Viešpatie, ačiū už sūnų”. Ir nežinai, 
ar gimė sūnus, ar pasveiko, ar iš tremties 
sugrįžo. Buvo net pastatytas kryžius su 
padėka, kad Popiežius Jonas-Paulius II 
išvengė pasikėsinimo j jo gyvybę.

Yra kryžių, atgabentų iš Latvijos,

Dėl Dainų šventės Lietuvoje renginių ir bilietų
Liaudies kultūros centro svetainėje yra 

informacija apie įvairius vykstančius ren
ginius Vilniuje ir kituose miestuose

http://www.llkc.lt
Šioje svetainėje yra informacija ir 

programa apie Dainų šventę.
Dainų šventes programa: http://

www.dainusvente.lt/index.php2456934518
Daugelis renginių yra nemokami
Bilietus reikia įsigyti tik į Dainų šven

tės renginius, kuriuos galima įsigyti ir 
internetu:

Liepos 2 d. 22 vai. Ansamblių vakaras 
Kalnų parke (20-80 Lt.)

Liepos 4 d. 20 vai. Pučiamųjų orkestrų 
koncertas Kalnų parke (20 - 40 Lt.)

Liepos 5 d. 21 vai. Šokių diena Žalgirio 
stadione (20- 120 Lt.)

Bilietus galima įsigyti internetu:
http://www.hilietai.lt
Leono Narbučio pateikta informacija:

Tūkstantmečio Dainos
Minint Lietuvos vardo tūkstantmetį 

rengiamas unikalus Lietuvos Vardo Tūks
tantmečio Dainų Projektas 1009-2009, 
kurio pagrindiniu akcentu taps muzikinis 
tūkstantmečio dainų rinkinys, o projektą 
vainikuos žinomiausių Lietuvos atlikėjų 
gyvo garso koncertų maratonas Vilniaus 
mokytojų namų kiemelyje.

Visų laikų gražiausios Lietuvos autorių bei atlikėjų dainos bus sudėtos į muzikinį 
diską „Lietuvos Tūkstantmečio dainos“, tapsiantį geriausiu Lietuvos tūkstantmečio dainų 
rinkiniu. Birželio 26 - Liepos 11 dienomis pagrindine Tūkstantmečio tautiečių susitikimo 
vieta -„Meeting Point” -skelbiamas Vilniaus mokytojų namų kiemelis („Vasaros Terasa”). 
Gyvo garso koncertuose laukiami lietuviškos muzikos atlikėjai ir gerbėjai, pasaulio 
lie tuviai ir šalies svečiai.

2003 m. „Dainų Šventės“ metu buvo surengtas „Meeting Point“ Vilniaus senamies
tyje, kur per savaitę apsilankė per 5000 tautiečių, koncertavo Lietuvos grupės „Skamp“, 
„Biplan“, JBitės“, „Muscat“ ir kiti atlikėjai O smagiausią, „Cepelinų valgymo čempionatą“ 
laimėjo Brazilijos lietuviai. 2009 m. tai bus vienintelis tokio pobūdžio renginių ciklas, 
nuskambėsiantis Vokietijos Kvedlinburgo analuose 2009 m.! Visi turėsite galimybę tapti 
Lietuvos kultūros istorijos dalimi. Projekto organizatorius: ORG, Vilniuslifcstylc

Mūsų Pastogė Nr. 23, 2009.06.17, psl. 5

Kryžių kalnas netoli Šiaulių.

Estijos, Gudijos, Amerikos ir Australijos. 
Kryžiai ėmė nebetilpti kalno viršūnėje, 
jais buvo apstatyti ir šlaitai. Kas negalėjo 
padaryti didelio kryžiaus, darė mažus 
kryželius ir juos smeigė į žemę arba kabi
no ant didžiųjų. Buvo ir megztų kryželių ir 
iš virvučių suraišiotų. Kryžių kalnas pa
sidarė katalikų rezistencijos liudininkas.

Sovietinė valdžia to negalėjo pakęsti 
ir bent keturis kartus bandė kryžius 
nugriauti. Per pirmą naikinimą buvo 
nugriauta 2000 kryžių, bet žmonės juos 
tuojau atstatė. Buvo net iškastas griovys 
skersai kelią, vedantį į Kryžių Kalną, bet 
žmonės, nepaisydami šalia kelio augan
čių javų, tą griovį aplenkdavo.

Net sovietmečiu autobusai atveždavo 
jaunimą ir senimą, kurie procesija eidavo 
aplink Kryžių Kalną. Atgavus Nepriklau
somybe jau niekas nebesuskaičiavo, kiek 
tūkstančių kryžių kryželių yra ant kalno. 
Dabar kalnas sutvarkytas, jį globoja 
vienuoliai, o Popiežius Jonas-Paulius II 
prie jo laiĮfė mišias.

Aliutė

Procedūra tokia:
1. Reikia atidaryti LLKC tinklapio Lie

tuvos tūkstantmečio dainų šventės titulinį 
puslapį: http://www.dainusvcntc.lt/ 
indcx.php2816184946

2. Paspaudus “Bilietai LT”, atsiras 
puslapis skirtas Dainų šventės renginiams.

3. Pasirinkti renginį irpaspausti (kiek
vieną atskirai, jei norima eiti į daugiau negu 
vieną renginį)

4. Atsidarius tam puslapiui, paspausti 
“bilietai”. Šalia žodžio “Bilietai” yra rau
donai įrašyta raidė G - reiškia, kad atli
kus registraciją ir sumokėjus už bilietus 
kredito kortele (Mastercard, Visa), bus 
galima atsispausdinti nupirktus bilietus. 
(Procedūra panaši kaip ir perkant lėktuvo 
bilietus internetu.)

Tokią procedūrą išaiškino “bilietaiLT” 
darbuotoja.

Virginija Grybaitė

5

http://www.kelioniulaikas.lt
mailto:tcodora.dilkiene@gmail.com
http://www.llkc.lt
http://www.dainusvente.lt/index.php2456934518
http://www.hilietai.lt
http://www.dainusvcntc.lt/


Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos pranešimas 

apie 2008 m. veiklą bei 2009 m. planus
Regina Naru.šicnė 

PLB Valdybos 
pirmininkė

I. Aplinkos pokyčių 
apibūdinimas

2008 metais Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba toliau stengėsi 
įgyvendinti XIIPLB Sei
mo metu priimtas rezo
liucijas (rezoliucijos - 
http://www.plbe.org). 
Daugiausiai dėmesio skir
ta Lietuvos Respublikos pilietybės išsau
gojimo problemoms. PLB Valdyba taip 
pat nuosekliai bandė stiprinti ryšius su 
Lietuva bei aktyvinti PLB veiklą. 2008 m. 
įvyko LR Seimo rinkimai, kurie pakeitė 
Lietuvos politinį gyvenimą. Prieš rinki
mus PLB ragino visus užsienio lietuvius, 
kurie turi Lietuvos pilietybę, atlikti pilie
tinę pareigą ir dalyvauti rinkimuose, siun
tė kraštų lietuvių bendruomenėms infor
maciją apie Lietuvos partijų programines 
nuostatas, ypač dėl santykių su užsienyje 
gyvenančiais tautiečiais. Įsikūrė naujos 
kraštų Lietuvių Bendruomenės: I .iuksem- 
burge, Islandijoje, Portugalijoje. Šiuo me
tu LB įregistruotos 41 krašte. Vyksta pa
sirengimas lietuvių bendruomenių oficia
liam registravimui Meksikoje ir Egipte. 
2008 m. naujoji I aetuvos Vyriausybė priėmė 
sprendimą reorganizuoti Tautinių mažu
mų ir išeivijos prie LR Vyriausybės de
partamentą, kurio veikla glaudžiai susijusi 
su užsienyje gyvenančiais lietuviais.

2008 m. PLB finansinė padėtis nepa

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje

Alena 
Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP” nr.5.

Į Vilnių su 
karpiais

Rimutės duktė Dovilė su vyru buvo 
Aukštaitijoje nusipirkę trobelę su trupu
čiu žemės prie ežero. Pakvietė mus su 
Rimute atvažiuoti, tai ilgai nelaukusios ir 
susiruošėm.

Trobelė visai nebloga ir nemaža, 
ežeriukas čia pat, prie jo gyvena bebrai, o 
aplinkui miškai. Dovilės vyras Genius vis 
kalbėjo, kad tų bebrų tiek daug ir jie daro 
tiek žalos, kad jis lengvai iš jų padarys 
kailinukus Gabrytei. Deja, pasirodo, beb
rai yra saugomas gyvūnas ir gali sau kirsti 
medžius ir tvindyti upes kiek tik jiems 
patinka. Genius buvo suradęs būdą kaip 
“prisijaukinti” ir paskui pagauti milži
niškus karpius. Atvažiavusios jau radom 
pagautą karpį, kurį paskui valgėm iškep
tą pietums. Liežuvį gali praryti!

Prieš mums išvažiuojant Genius pa
gavo 4 ir pusės kilogramo karpį. Tą karpį 
jis išdarinėjo ir įdavė man nuvežti Graži
nai. Rimutė vežėsi namo didžiulį pundą 
jau sušaldyto karpio.

Grįžusios į Vilnių, autobusų stotyje 
išsiskyrėme, nes abiem rūpėjo skubėti 
namo irsukrautižuvįįšaldytuvus. Grįžau 
namo apie pusė devynių ir nieko neradau 
namie, o rakto neturėjau. Stoviu nusimi
nus ir galvoju ar man su visa žuvim grūstis 
pas Gabrius, ar pas Rimutę.

Laimei, tuo tarpu iš namų grynu oru 
pakvėpuoti išėjo Vytauto kaimynė Juo- 
zapaitienė iš antro aukšto ir paklausė 
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gerėjo. Nuo pat PLB Val
dybos kadencijos pradžios 
tenka spręsti sudėtingas 
finansines problemas, ieš
koti įvairių būdų leisti 
„Pasaulio lietuvį“, užtik
rinti PLB atstovybės veik
los tęstinumą Lietuvoje.

III. Švietimo reikalai
2008 m. lapkričio mėn. 

įvyko XIV Pasaulio Lie
tuvių mokslo ir kūrybos 
simpoziumas. PLB Valdy

bos pirmininkė šiame simpoziume pir
mininkavo dviems sesijoms: „Valstybė ir 
tauta: jų dermė“ bei „Valstybė ir teisėsau
ga“. Simpoziumo metu buvo eksponuo
jamas PLB skirtas stendas. Šio renginio 
organizacinius reikalus parėmė Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamentas. PLB 
valdybos prašymu į simpoziumą atvyko: 
Jurgita Matulaitytė iš Šveicarijos. Edita 
Saaf iš Švedijos, Renata Retkutė iš Angli
jos, Jūratė Stanaitytė iš Švedijos, Marisa 
Leonavičienė iš Urugvajaus, Jūratė Cas- 
person iš Šveicarijos, Živilė Ilgūnaitė iš 
Anglijos, Zenonas Jusys iš Vokietijos. 
Vanda Kazanskienė iš Rusijos. Renata 
Koerfer iš Belgijos, Laura Dzelzytė iš 
Anglijos, Rimas Slavickas iš Kanados, 
Arnoldas Pranckevičius iš Belgijos ir 
Vytautas Bireta iš Kanados.

Šiais metais mirė du mūsų šviesūs 
asmenys - a.a. Vaiva Vėbraitė ir Andrius 
Šmitas. Abu labai daug prisidėjo prie 
užsienio lietuvių švietimo reikalų.

2007 m. Jūratė Caspersen su a.a. Vaiva 

manęs, ko aš tokia nusiminus. Pasakiau, 
kad negaliu įeiti j namus, tai ji mane pa
kvietė užeiti. Susirūpinau dėl tos žuvies, 
tai ji įdėjo ją į savo šaldytuvą. Pavaišino 
arbata, pakalbėjom ir pasiūlė man pas 
juos pernakvoti. Aš mielai sutikau, tuo 
labiau, kad savo mažame lagaminėlyje 
kur nors važiuodama visuomet veždavau- 
si ir savo paklodes, kad šeimininkams po 
vieno ar kelių permiegojimų nereiktų 
skalbti. Atsiguliau ir užmigau. Po kelių 
valandų žadina mane, sako kelkis, atva
žiavo Vytauto apsauginis, įleis tave į butą.

Vytautas ir Gražina, pasirodo, buvo 
pokylyje pas Kazickus (ten buvo ir Gabriai, 
tai gerai, kad nebandžiau pas juos va
žiuoti), su jais buvo ir apsauginis, savo 
nuosavą automobilį palikęs prie Vytauto 
namų. Jo pamaina baigėsi, lai jis atvažia
vo pasiimti savo automobilio. Tuo mo
mentu Juozapaitienė išėjo išmesti savo 
šiukšlių į talpintuvą ir, pamačiusi apsau
ginį, pasakė, kad aš esu pas juos. Apsau
ginis grįžo pas Kazickus, paėmė raktą ir 
atvažiavo manęs įleisti į butą.

Aš nė ncapsirengus, tik su chalatu, 
nutipenau žemyn namo, sugrūdau žuvį į 
šaldytuvą ir nuėjau miegoti. Pagalvojau, 
kad Kažkas mane globoja, kad net du 
kartus tinkamu laiku išsiuntė Juoza- 
paitienę iš namų.

Mano tėvo kabinetas
Man paskambino Rita Baltušytė, 

atvažiavusi iš Sydnėjaus. Susitikom, pa
sivaikščiojom po Vilnių ir užėjom j Snia- 
dcckių rūmus. Ten karo metais buvo 
Statybos Valdyba, kurioje dirbo mano tė
vas ir mes su Gediminu, o bolševikmečiu 
ir dabar - Rašytojų Namai. Lipant puoš
niais, nors ir apšiurusiais laiptais, Rita 
sako: “Ten viršuj buvo mano tėvo ka
binetas”. “Ir mano”, - sakau. Mums abiems 
tas kabinetas buvo gerai pažįstamas. 
Užėjom ir pasikalbėjom su rašytojų drau- 

Vėbraite buvo PLB Švietimo komisijos 
paskirtos į lituanistinių mokyklų bendrųjų 
nuostatų atnaujinimo grupę. Šį darbą jos 
tęsė ir 2008 m. Jūratė Caspersen priėjo 
prie išvados, jog nustatyti visoms litua
nistinėms mokykloms bendrus nuostatus 
yra beveik neįmanoma, nes kiekviena 
mokykla dirba pagal savo sąlygas bei 
galimybės, o jos įvairiuose kraštuose yra 
labai skirtingos.

2008 m. balandžio 10-12 dienomis 
įvyko užsienio lietuvių bendrojo lavinimo 
mokyklų moksleivių kalbos olimpiada. 
Taip pat balandžio 16-18 dienomis 
Tautinių mažumų ir išeivijos departamen
tas surengė forumą užsienio lituanistinė
se mokyklose dirbantiems mokytojams.

PLB Valdyba yra ypatingai dėkinga 
Jūratei Caspersen už jos sutikimą PLB 
vardu parengti Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamento švietimo programų ana
lizes ir įvertinimus.

PLB atstovas Vasario 16-osios gimna
zijos kuratorijoje Antanas Karčiauskas in
formavo PLB Valdybą apie padėtį šioje 
švietimo įstaigoje bei prašė PLB Švietimo 
reikalų komisijos pirmininkės ir Valdybos 
pirmininkės pareikšti nuomonę apie 
siūlomus kandidatus į gimnazijos direk
torius, informavo apie kuratorijos spren
dimus. Dėkojame jam už jo visus darbus 
Vasario 16-osios gimnazijos labui.

IV. Kultūros reikalai
Kultūros reikalų komisija 2008 m. 

rengėsi Lietuvos vardo tūkstantmečio 
paminėjimo šventėms. Deja, ekonominė 
krizė privertė atsisakyti daug vertingų 
projektų. Naujasis PLB Kultūros komisi
jos pirmininkas Leonas Narbutis buvo 
priverstas perorganizuoti mūsų indėlį į 
šias šventes, iš naujo derinti su Lietuvos 
įstaigomis pasaulio lietuvių dalyvavimo 

gijos pirmininku, sutikom ir daugiau 
rašytojų ir žurnalistų.

Vidos palikimas
Kai 2003 m. važiavau į Lietuvą, turėjau 

keletą įsipareigojimų. Vaitiekūnų Raselė 
jau buvo mirusi vėžiu, ir Vidos vėžys 
buvo gerokai pažengęs. Net nebuvau tikra, 
ar sugrįžusi dar Vidą atrasiu. Pati Vida 
norėjo testamentu palikti pinigų savo kla
sės draugėms ir krikšto dukrai Lietuvoje, 
bet pagalvojusi, kad vaikams bus daug 
rūpesčio išsiuntinėti tuos pinigus, per
davė man vokelius su pinigais, kad iš
dalinčiau. Buvo keista vežti dar gyvo 
žmogaus palikimą.

Nuvažiavusi kuo greičiau norėjau tą 
palikimą išdalinti, tai susiskambinau su 
visom. Kitą dienų atėjo Rasa Kučingytė- 
Sleinienė, pašnekėjom prie puodelio ka
vos, ji paėmė kitus vokelius nuvešti 
draugėms į Kauną..

Prieš Vidos gimtadienį rugpjūčio mėn. 
parašiau jai laiškelį, kurio ji nebesuspėjo 
gauti. Po penkių dienų gavau žinią, kad 
Vida mirė. Paskambinau visom jos drau
gėm, kuriom buvau atvežusi jos palikimą, 
o buvo taip liūdna, kad nežinojau ko 
griebtis. Maniau, kad skaitydama užsimir- 
šiu. Gyvenau tada Rimutės anūkės Akvi
lės kambaryje, lai nežiūrėdama paėmiau 
iš jos lentynos knygą. Tai buvo “Antra
dieniai su Moriu” (vertimas iš “Tuesdays 
with Morrie”). Pradėjau skaityti, ir atro
dė, kad pati Vida man tą knygą padavė į 
rankas. Vėžiu mirštančio profesoriaus 
Morrie, kurį knygos autorius lankydavo 
kas antradienį, pažiūros į gyvenimą, mir
tį, draugus ir amžinybę, man daug kur 
priminė Vidą ir pokalbius su ja.

Kai kas dar vis stebino
Tryliktais nepriklausomybės metais 

dar vis buvo dalykų, kurie mane stebino. 
Tą vasarą gyvenau Rimutės sūnaus Ryčio 
namuose. Ryčio namas yra priklijuotas 
prie Rimutės namo, nes bolševikmečiu, 
kai jis namą statė, jis negalėjo gauti leidi- 

įvairiuose renginiuose klausimus. Tenka 
pripažinti, kad Lietuvos susidomėjimas 
užsienio lietuvių pasiekimais kultūros 
srityje ligi šiol buvo labai silpnas.

Kaip ankščiau informavome. Valdovų 
Rūmai Vilniuje iki 2009 m. nebus pastaty
ti. Planuojama surengti iškilmes, bet ne 
oficialų jį) atidarymą, Valdovų Rūmų kie
me arba Katedros aikštėje liepos mėnesį. 
Kol kas PLB įnašas į Lietuvos Valstybin
gumą nėra matomas Valdovų rūmuose, nors 
garbės lentelėje bus išvardinti aukotojai. 
PLB valdyba prašė kraštų Bendruomenių 
sukurti savo krašto LB vėliavą. Jos bus 
vienaip ar kitaip eksponuojamos Lietuvo
je įvairių renginių metu.

Darius Polikaitis buvo paskirtas at
stovauti PI ,B kaip vadovas užsienio lietu
vių chorams, o Rita Karasiejienė - PLB 
atstove užsienio lietuvių šokių grupėms.

Daug darbų 2008 m. atliko Jaras Alkis, 
spręsdamas užsienio lietuvių archyvų 
išsaugojimo klausimus. PLB Valdyba yra 
ypatingai dėkinga Daivai Barzdukienei iš 
JAV. kuri pravedė apklausą apie užsienio 
lietuvių archyvus. Daiva Barzdukienė pa
darė išsamų ir puikų pranešimą Kultūros 
ir mokslo simpoziume, pateikdama su
kauptą informaciją ir išvadas. Jos praneši
mas buvo atspausdintas „Pasaulio Lietuvy
je“. Informacija archyvų klausimais buvo 
pateikta kiekvienai LB Krašto Valdybai.

Atlikus apklausą buvo prieita šių iš
vadų: reikia sudaryti užsienio archyvų 
radimo, sutvarkymo ir išlaikymo planą. 
Toks planas turėtų tris uždavinius: 1. Kaip 
surinkti informaciją apie archyvus, 2. Kaip 
juos išsaugoti originaliam pavidale ir 
kaip juos išsaugoti skaitmeniniame 
formate. 3. Kur geriausia tokius archyvus - 
tiek originaliame, tiek skaitmeniniame

Nukelia į 7 psįl.

mo statybai, bet Rimutė gavo leidimą sa
vo namą “padidinti” . Bet net tą vasarą 
namas dar nebuvo oficialiai Ryčio nuo
savybė - biurokratija dirbo labai lėtai.

Turniškės dar vis buvo “išrinktųjų” ra
jonas. saugomas sargybos. Nežinau, kaip 
Vytauto sūnus Vytukas ten susikombina
vo butą (įvažiuodamas j rajoną, sargybi
niams turėjo parodyti kažkokį pažymėjimą).

Sovietinis palikimas buvo ir namų 
numeracija. Kaip ir kiekvieną kartą 
atvažiavusi, aplankiau Lcsauskus, bet šį 
kartą Lesauskas manęs prie troleibuso 
nepasitiko (sakiau, kad nereikia), tai tu
rėjau pati susirasti, 'lai buvo ne taip jau 
lengva. Daugiaaukščiai namai išmėtyti po 
didelį plotą, atrodo, be jokios tvarkos. 
Pradžioje ėjau nuo namo prie namo No. 1, 
3,5,7. Sekantis buvo 15, o už jo 13. Man 
reikėjo 9 numerio. Grįžau atgal, paskai
čiavau iš naujo - 9 numerio nėra.

Pasiklausinėjau žmonių - niekas neži
no. Ėmiau ieškoti. Už 13 numerio buvo 19 
ir 21. Netekus vilties vėl pasiklausiau 
kažkokios moteriškės. Ji 9 numerio irgi 
nežinojo, bet paklausė ko aš ieškau. Kai 
pasakiau, kad Lcsauskų, ji nudžiugo, sako: 
“Aš žinau, kur jie gyvena”, ir parodė man 
namą. Kai priėjau - tikrai ant namo, gero
kai toliau nuo gatvės, buvo didelis 9 
numeris. Į svečius vėlinausi gerą pusva
landį, bet, kaip paprastai, maloniai pra
leidau laiką.

Netikėtumas man buvo ir Bernardinų 
bažnyčios įrengimai. Viskas dar remontuo
jama, viskas paremta pastoliais. Bažny
čioje paprasti mediniai suolai, o bažnyti
niai indai komunijai - lėkštė ir taurė - 
moliniai! Labai logiška, nes Kristus tik
rai sidabrinių indų neturėjo, bet buvau 
girdėjusi (ar skaičiusi), kad tie indai turi 
būti sidabriniai, o taurės vidus net turi 
būti paauksuotas. Čia gi viskas buvo taip 
paprasta. Žmonių buvo pilna bažnyčia, 
nors Gabrys sakė, kad jeigu visi dar gali 
susėsti, tai skaitosi mažai.
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Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos pranešimas

apie 2008 m. veiklą bei 2009 m. planus
Atkelta iš 6 psl. 
formate saugoti.

V. Finansai
Nors PLB Konstitucijos 33 straipsnis 

reikalauja, kad kraštų lietuvių bendruo
menių įnašai i bendrą PLB iždą turi būti 
ne mažiau kaip 15% tautinio solidarumo 
įnašo, tas nebuvo vykdoma. Minėtą įnašą 
pateikė 2008 m. Rusijos regionų lietuvių 
draugijos, Kanados. Australijos, Argentinos 
ir Baltarusijos lietuvių bendruomenės. Lė
šas aukojo pavieniai asmenys iš Prancūzi
jos, Ukrainos, Moldovos, Liuksemburgo, 
Argentinos. Už 2007 ir dalį 2008 metus 
lėšas pervedė JAV LB 2008m. vasaros me
tu, bet JAV LB valdyba nėra atsiuntusi PLB 
solidarumo įnašo už 2007 ir 2008 m.

PLB Fondui prašant PLB Valdyba pa
siūlė du kandidatus j PLB Fondo Tarybą, 
kurie buvo paskirti PLB Fondo Tarybos 
direktoriais. Jais tapo I lorstas Žibąs ir Al
gis Kazlauskas. Šias metais PLB Fondas 
atsisakė pravesti lėšų telkimo vajų, tačiau 
žadėjo padėti kitais būdais - priimant lė
šas, išsiunčiant kvitus aukotojams.

PLB atstovybė Lietuvoje buvo finan
suojama Lietuvių Fondo, kuris yra JAV. 
Jis taip pat 2008 m. paskyrė „Pasaulio 
Lietuviui“ 3,500 dolerių. Pietų Amerikos 
lietuvių jaunimo suvažiavimui - 7.500 do
lerių, premijoms Vilniaus vidurinei 
mokyklai „Lietuvių namai“ -1,000 dolerių.

Esame dėkingi taip pat Kanados 
„Talkai“ už skirtą paramą „Pasaulio 
Lietuviui“.

Nors kraštų lietuvių bendruomenių pir
mininkai 2008 m suvažiavime pasiryžo 
iki 2008 m. pabaigos pravesti savo kraštų 
lietuvių bendruomenėse lėšų telkimo vajų 
PLB Valdybos veiklai paremti, jokių lėšų 
PLB iždininkui persiųsta nebuvo.

2009 m. reikėtų siekti surasti būdus 
padidinti finansinę paramą naujai išrink
tai PLB Valdybai. Norint efektyviai stip
rinti LB kraštų tarpusavio ryšius, būtina 
rengti daugiau tarpusavio susitikimų, ap
lankyti tų kraštų lietuvių bendruomenes, 
kurioms reiktų organizacinės ir moralinės 
paramos. Valdybos manymu, reikėtų tęsti 
PLB atstovybės veiklą Vilniuje, kadangi ji 
užtikrina PLB Valdybos dalyvavimą svars
tant Lietuvoje įvairius projektus, progra
mas, aktualias užsienyje gyvenantiems 
lietuviams. Panaikinus PLB atstovybe, 
valdybos nariai ne visuomet galėtų atvykti 
į Lietuvą ir dalyvauti įvairiuose pasi
tarimuose.

VI. „Pasaulio lietuvis“ ir svetainė 
internete http://www.PLBe.org

2008 m „Pasaulio lietuvis” (toliau: PL) 
buvo redaguojamas Vilniuje (redaktorė 
Audronė V. Škiudaitė, redakcijos sekreto
rė Aldona Jonušonytė), spausdinamas 
Lenkijos lietuvių „Aušros“ spaustuvėje 

Lietuvoje mirus

AftA Gražinai Pužienei, 
nuoširdžiai užjaučiame brolį Antaną Laukaitį, gimines ir artimuosius.

ALFAS Vaidyba

Giliu liūdesiu atsisveikindami su buvusiu “Talkos” 
direktoriumi, gerbiamu kolega ir nuoširdžiu draugu

Arniu Mucenieku,
reikšdami gilią užuojautą žmonai Sofijai, vaikams Gailai. Daliai, Laimai ir

Raimondui, jų šeimoms ir artimiesiems, sakome ačiū, kad mes Jį turėjome.
“Talkos” bendradarbiai

Mielam bičiuliui

A'frA Petrui Bimbai
netikėtai mirus, nuoširdi mūsų užuojauta šeimai ir artimiesiems.

Lilija ir Mykolas Kozlovskiai

Punske. PL platinamas beveik visuose 
pasaulio žemynuose. PLB Valdyba, nepai
sydama finansinių sunkumų, priėmė spren
dimą tęsti PL leidimą, tikėdama, kad šis 
leidinys užsienyje gyvenantiems lietuviams 
dar yra reikalingas. 2008 m. „Pasaulio 
lietuvio“ leidybai solidžią paramą skyrė 
Tautinių mažumų ir išeivijos departa
mentas prie LR Vyriausybės. Dauguma 
prenumeratorių tradiciškai yra JAV. 2008 
m. buvo parengti projektai, kreiptasi 
paramos leidybai j „Lietuvių fondą”, Tau
tinių mažumų ir išeivijos departamentą, ir 
kl. PLB kraštų lietuvių bendruomenių 
pirmininkų suvažiavimo metu Valdyba 
ragino kraštų lietuvių bendruomenes 
popu liarinti šį leidinį, skatinti savo narius 
jį prenumeruoti, kitokiu būdu paremti. 
PL turinys buvo skelbiamas internete 
(http://www.PLBe.org).

Aktualios ir svarbiausios PLB Valdybos 
ir LB kraštų naujienos buvo skelbiamos 
internetinėje svetainėje littp:// 
wwsv.PLBe.org Svetainės kūrėjas ir ad
ministratorius yra Sigitas Birgclis iš Puns
ko. Šioje svetainėje galima rasti svarbiau
sią informaciją apie PLB istoriją bei nū
dienos sprendimus, nuotraukų galeriją, 
naujienas. Daug naudingos informacijos 
apie PLB taip pat galima rasti svetainėje 
http://www.lrs.lt/plb (PLB skirtą dalį 
administruoja Virginija Grybaitė).

(...)
VIII. PLB valdybos veiklos 2008 m. 

apibendrinimas
Apibendrinant galima teigti, kad PLB 

Valdyba 2008 m. stengėsi nuosekliai įgy
vendinti XII PLB Seimo numatytus už
davinius. Ypač aktyvi PLB Valdybos veik
la pasireiškė svarstant LR Pilietybės 
įstatymų naujus projektus bei Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamento reorga
nizavimo klausimą. Tai stiprino PLB ir 
Lietuvos valstybės institucijų tarpusavio 
dialogą, leido plačiajai Lietuvos visuome
nei pristatyti PLB poziciją. PLB išsakyta 
nuomonė dažnai buvo cituojama Lietuvos 
ir užsienio lietuvių žiniasklaidojc.

PLB Valdybos darbą stiprino PLB at
stovybės Vilniuje veikla. PLB atstovybė 
Lietuvoje vykdė PLB Valdybos pavestus 
darbus, atstovavo jai įvairiose Lietuvos 
institucijose. Sprendžiant įvairias proble
mas buvo palaikomi nuolatiniai ryšiai su 
svarbiausiomis Lietuvos valstybės įstai
gomis. PLB atstovybė koordinavo visus 
organizacinius darbus rengiant PLB kraš
tų pirmininkų suvažiavimus, rengė ir 
platino informaciją apie PLB Valdybos 
sprendimus, pareiškimus ir pan.

2008 m. PLB Valdyba sprendė šiais 
metais įvyksiančio PLB Seimo organi
zacinius klausimus. PLB Seimo dalyviai š. 
m. liepos mėn. numatys tolesnes PLB 
veiklos gaires ir prioritetus. □

In memoriam
A^A Stasė Sagatienė

1909.0731 - 2009.06.01
Mirtis ateina nelauktai, nors ir kaip 

dar norėtume prailginti savo gyvenimo 
dienas. Nebesulaukusi savo šimto metų 
gimtadienio Brisbanėjc mirė Stasė Saga
tienė. Ji buvo pasiruošusi atšvęsti garbin
gą jubiliejų ir laukė telegramos iš Ka
ralienės. Deja, pavargusi užmigo savo 
namuose, prižiūrima sūnų Evaldo ir 
Daliaus.

Stasė Sagaticnė gimė Vyžuonose. Tėvai 
- ūkininkai augino tris dukteris ir sūnų. 
Stasė nuo jaunystės mėgo dainuoti, turėjo 
labai gražų balsą ir giedojo bažnyčios 
chore. Vėliau įstojo j Kauno Muzikos 
konservatoriją, kur studijavo pianino 
klasėje ir dainavimą. Jos tikslas buvo tap
ti operos soliste. Gyvendama Kaune pas 
seserį, ji įstojo į Soboro bažnyčios chorą 
ir labai džiaugėsi patekusi į vieną iš ge
riausių chorų. Kaune studijuodama susi
pažino su Stasiu Sagačių. kuris tuo metu 
buvo Radviliškio Apylinkės teisėjas. 1936 
metais sukūrus šeimą. Stasė turėjo nu
traukti studijas. Šeima susilaukė sūnaus 
Evaldo ir po keliu metų -sūnaus Daliaus. 
Stasės gyvenimas buvo laimingas laisvoje 
Lietuvoje. 1941 metais Stasė skausmingai 
pergyveno, kai jos tėvus ir brolį okupan
tai gyvuliniais vagonais išvežė į Sibirą. 
Vėliau sužinojo, kad tėvas mirė nuo sun
kaus fizinio darbo ir bado.

1944 m. palikus Lietuvą, Sagačių šei
mą perskyrė karas. Stasė su mažais vaikais 
važinėjo po karo nuniokiotą Europą ieš
kodama savo vyro ir prieglobsčio. Paga
liau surado ramų kampelį Danijoje. Rau
donojo Kryžiaus pagalba surado vyrą ir 
Danijoje išgyveno iki karo pabaigos.

1949 m. Sagačių šeima emigravo į Aus
traliją. Vienerius metus išgyvenę Gretos 
stovykloje persikėlė į Brisbanu. Kaip ir vi
siems emigrantams, įsikūrimo metai buvo 
sunkūs. Sunkiai dirbdami taupė, kol įsigi
jo savo namus, kuriuose Stasė išgyveno iki 
gyvenimo pabaigos. Stasė ilgus metus dir
bo Brisbanės Womens Hospital virėja.

1992 m. mirė vyras. Stasė mėgo rašyti 
laiškus, susirado giminių Lietuvoje, 
siųsdavo jiems dovanų siuntinius, nemažai 
ir pinigų pasiuntė. Kiek galėjo, padėjo 
giminaičiams. Stasė labai mėgo klasikine 
muziką, turėjo daug plokštelių. Jos di

Liūdna žinia
Šių metų birželio 6 dieną 

Kaune po sunkios ligos mirė 
Gražina Laukaitytė - 
Pužienė. Ji buvo mokslų 
daktarė. Farmacijos fakulteto 
docentė ir nuo jaunystės aktyvi 
skautė. Lietuvoje paliko vyrą 
Vytautą, sūnų dr. Antaną, o 
Australijoje, Sydnėjuje, - dukrą 
dr. Vidą Petrauskienę ir brolį 
Antaną Laukaitį. Prieš kurį laiką 
ji viešėjo Australijoje ir čia turėjo 
gerų draugų. Ilsėkis ramybėje, 
miela ir brangi mano sese 
Gražina.

Antanas Laukaitis

Stasė Sagaticnė.

džiausias džiaugsmas senatvėje buvo 
klausytis operų, kurias ji pati gerai paži
nojo. Kol akys leido, skaitė lietuvišką 
spaudą, žurnalus.

Stase buvo apsišvietusi, religinga lie
tuvė, visa širdimi mylinti Lietuvą, nors ir 
nebeteko jai ten apsilankyti. Kol sveika
ta leido, lankydavosi lietuvių pobūviuo
se. dainavo chore, turėjo daug draugų. 
Apgailestavo, kad tiek daug jos pažįs
tamų jau išėjo Anapiliu. Savo gyvenimo 
dienas baigė sūnaus Evaldo rūpestingoje 
globoje.

Laidotuvių apeigos vyko St.Finbarr, 
Catholic Church Ashgrove. Šv. Mišių 
skaitymus atliko sūnūs Evaldas ir Dalius. 
Atsisveikinimo kalbą ir Stasės Sagatienės 
gyvenimo istoriją perskaitė Juozas Plat- 
kauskas. Karstas buvo apdengtas tautine 
vėliava ir ant jo buvo padėtas gintaro 
rožančius, kurį neseniai atvežė giminaitė 
iš Lietuvos.

Bažnyčioje skambėjo giesmės “Avė 
Maria" ir “Lietuva brangi”. Po šv. Mišių 
būrelis tautiečių palydėjo karstą į Mt. 
Thompson krematoriumą, kur Father 
James atliko paskutines atsisveikinimo 
apeigas.

Gailestingas Viešpatie, priimk Stasę į 
savo šviesos ir ramybės prieglobstį.

Regina Platkauskicnė

Gražina Laukaitytė - Pužicnė su dukterėčia Regina 
Oheliūnienc iš Gcelungo

Lietuvoje minis

A'u’A Gražinai Laukaitytei - 
Pužienei

nuoširdžiai užjaučiame brolį- “Mūsų Pastogės” Redakcinės Kolegijos narį 
Antaną Laukaitį, dukrą Vidą Petrauskienę, gimines, artimuosius ir pažįstamus.

“Mūsų Pastogės” Administracija ir Redakcija
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Airfares To Vilnius & Other EU Cities 
Discounted airfares Io Vilnius and to other major 

European Cities are starting from $1,580.00 + taxes.
To book these low-cost Hights please contact our friendly staff for prompt 
professional service.

Dial 1800 888 386 for your call to Estours Travel

ESTOURS TRAVEL
38 Murray Rd., Corrimal East NSW 2518

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

Website: www.cstours-travcl.com.au 

Licence 2TA002609 ABN 45 003 084 857

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija ruošia

popietę apie mediciną,
kuri įvyks sekmadienį, birželio 28 dienų, 2.30 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių 

Klube, llankstowu.
Paskaitą tema “Antro tipo diabetas” skaitys dr. Daiva Kuzinkovienė. 

Maloniai kviečiame visus gausiai dalyvauti.
SL1MSG Draugijos Valdyba

vėliavėles. Bus filmuojama.

Valstybės Diena Sydnėjuje
Valstybės Dienos minėjimas įvyks sekmadienį, 

liepos 5 dienų, 2 vai. p.p., Sydnėjaus Lietuvių Klube, 
Bankstownc.

Paskaitų skaitys Vytautas Patašius.

Atsiliepiant į ‘Tūkstantmečio odisė jos” kvietimą 
“Apjuosti pasaulį Tautiška giesme”, Lietuvos vardo 
paminėjimo Tūkstantmečio proga bus giedamas 
Tautos himnas.

Maloniai kviečiame visus gausiai dalyvauti- kas 
turite, apsivilkite tautinius rūbus. Atsineškite mažas

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

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

Klubo darbo valandos:
Nuo antradienio iki penktadienio Klubas dirba nuo 12 vai. dienos 
Sekmadieniais Klubas dirba nuo 12 vai. dienos.
Šeštadieniais - privalūs renginiai.
Šermenys pagal reikalų gali būti rengiami bet kurių dieną.

Klubo restoranas “The Little Onion” dirba:

antradieniais — penktadieniais:
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: ALVYDAI mob. tcl.: 0422 655 902

Kortų žaidimas “Teksaso Pokeris” vyksta penktadieniais, 

7 vai. p.p. Galite laimėti piniginius prizus. Prizas — $2,000.

Karaoke kiekvieno penktadienio vakarą (nuo 7 vai vakaro).

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

Šiais metais minint Lietuvos Tūkstantmetį. Sydnėjaus Lietuvių Klubas 
kviečia Klubo narius bei jų šeimas padovanoti augalų su puodu. 
Kai lankysitės Klube, galėsite pažiūrėti, kaip Jūsų augalas auga ir bujoja. Tas 
puodas su augalu turės Jūsų šeimos įrašą ir metus, kada Jūs jį padovanojot 
Klubui. Kaina būtų $200. Norintys padaryti tokią dovaną, prašomi kreiptis j 
Klubo Administraciją arba Jadvygą Burokienę tel.: 9522 8275.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, birželio 21 dieną, 11.30 

vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe. Kun. Jonui Stankevičiui išvykus į Europą, 
šv. Mišias atnašaus jo rekomenduotas kunigas.

Katalikų Kultūros Draugija

NAUJOJOJE ZELANDIJOJE
Lietuvos komanda kovos Pasaulio Jaunių Krepšinio 

Čempionate, liepos 2-12 dienomis, Aucklande
Šiame turnyre dalyvaus talentingiausi jauniai krepšininkai (iki 19 metų) iš 16 valstybių: 

Angolos, Argentinos, Australijos, Egipto, Graikijos, Irano, Ispanijos, JAV, Kanados. 
Kazachstano, Kroatijos, Lietuvos, Naujosios Zelandijos, Prancūzijos, Puerto Riko, Sirijos.

Šis FIBA (Tarptautinio Krepšinio Federacijos) Čempionatas yra rengiamas ne tik 
pirmą kartą Naujojoje Zelandijoje, bet ir pirmą kartą Pietų Pusrutulyje. Čempionato tvar
karaščio informaciją galite rasti interneto svetainėje: www.ncwzeaIand2009.nba.com

Minvydas Palubinskas

CRIME
STOPPERS

1 800 333 OOO

‘‘Mūsų Pastogė” is a 
proud supporter of 

Crime Stoppers.
“Mūsų Pastogė” remia 

Crime Stoppers.

Atitaisymas
Australijos Lietuvių Fondas (ALF) sportininkams, vykstantiems į Pasaulio lietuvių 

žaidynes Lietuvoje, paaukojo 10,500 dolerių (o ne 1,000, kaip buvo paskelbta anksčiau). 
Be to, $50 paaukojo Romas Linas iš NSW. Taip pat Antano Laukaičio straipsnio 
pavadinimas Jubiliejiniame numeryje turėjo būti “60 metų su Mūsų Pastoge". A.L.

AL Dienų Ruošos Komitetas Melbourne 2010
________ Pirmininkė Rita Mačiulaitienė tcl: 0425 704 890

OI0 m«eour»K»» Iždininkė Vilią Dūkas Sekretorė Danguolė Juška 
Korespondencijos adresas: 20 Boyd Street, ALTONA, Victoria 3018. 
e-mail: juskagirl@y7mail.com

Kviečia j VDU vasaros stovyklą
Vytauto Didžiojo Universitetas (VDU) rugpjūčio 3-7 

dienomis organizuoja vasaros stovyklą „Susipažink, atrask, 
sužinok, žaisk ir kurk!”. Moksleivių lauks susitikimai su 
įvairių sričių specialistais, diskusijos, lietuviškų filmų 
peržiūros, ekskursijos ir daug įvairių pramogų. Tai puiki pro
ga pažinti universiteto gyvenimą, daugiau sužinoti apie 
ekonomikos, humanitarinius, socialinius, menų mokslus bei

studijų programas, surasti nau jų draugų ir geriau pažinti save.
Kviečiame nepraleisti galimybės ne tik linksmai, bet ir kūrybingai praleisti pirmąją 

rugpjūčio savaitę akademinėje aplinkoje ir susipažinti su naujais žmonėmis bei 
disciplinomis. Registracija į vasaros stovyklą vyksta iki 2009 m. liepos 1 dienos. Dalyvių 
skaičius ribotas! Dalyvio mokestis-360 Lt /110Eur (į kainą įskaičiuotas apgyvendinimas
ir maitinimas).

Dėmesio(!): užsiregistravus tos pačios klasės ar mokyklos 10 moksleivių grupei, gru
pės vadovui (klasės auklėtojas ar mokytojas) dalyvio mokestis ir transporto išlaidos 
nebus skaičiuojamos (kompensuojama iki 5001-t).

Norėdami gauti daugiau informacijos kreipkitės j vasaros stovyklos koordinatorių 
TadąStalygų, tel.: + 37037327981. faks. +37037327 989, cl. p. t.stalyga@trt.vdu.lt.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: mpa.stogc@bigpond.com
Tinklalapls: WAmusers.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 SI 15.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 (Įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis.
Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.

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