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Australijos lietuviai sportininkai atvyko į Pasaulio lietuvių sporto žaidynes Vilniuje

Šių metų birželio 27 dieną Vilniuje įvyks Pasaulio lietuvių sporto žaidynių Atidarymas, nors varžybos prasidėjo jau birželio 24 dieną. Nuotraukoje - Australijos lietuviai sporti
ninkai ir vadovai Vilniuje prie naujo ir modernaus “SEB Arena” viešbučio sporto žaidynių išvakarėse.

Si Lietuvos įvykiu apžvalga
Šilutės 

apylinkė 
turės savo 

Raudų sieną
Apie tai, koks 

reikšmingas ob
jektas buvo Maci- 
kuose, Šilutės 
apskrityje, suži
nota tik po Lietu

vos neprikklausomybės atgavimo, kai pa
lei buvusios belaisvių stovyklos teritoriją 
tekanti Šyšos upė paplovė krantą ir ati
dengė žmogaus griaučius, apraizgytus me
talo grandinėmis. Palaikai turėjo belgų ka
ro lakūno atpažinimo ženklus.

Sovietmečiu šios vietovės istorija buvo 
slepiama, čia ganėsi gyvuliai, buvusių 
pastatų pamatai panaikinti ar uždengti 
ūkiniais pastatais.

Tik po nepriklausomybės atgavimo 
paaiškėjo, kad čia didelis kapinyntis - pil
nas žmogaus kaulų. Nuo 1939 metų, kada 
nacistinė Vokietija okupavo Klaipėdos 
kraštą, o ypač karo metu Maeikų laukai 
virto šeštąja “Stalag - luft” - karo lakūnų 
stovykla, barakai talpino apie 1000 žmo
nių iš visos antihitlerinės koalicijos pajė
gų karo belaisvių.

Po karo, į Lietuvą įžengus sovietų ar
mijai, stovykla buvo pertvarkyta pagal 
sovietų GULAG taisykles. Čia buvo ka
linami ne karo beleisviai, bet politiniai 
rezistentai, žmonės, pasipriešinę sovieti
nei santvarkai. Nebelikus karo belaisvių 
čia nuolatos kalėjo apie 3000 politinių 
kalinių -vyrų, moterų ir vaikų. 1952 metais 
čia kalėjo daugiau kaip 600 vaikų.

Šiandien Maeikų kapinynas šaukiasi 
žmoniško ir kultūringo sprendimo tarp
tautinėje plotmėje. Planuojamam “Laisvės” 
sienos monumentui statyti vietos savi

valdybė lėšų ieško pasitelkdama užsienio 
šalių ambasadtĮ bei aukščiausių valstybės 
institucijų dėmesį. Šios istorinio paveldo 
teritorijos sutvarkymo ir projektavimo 
darbus UAB “Ramboll Lietuva” vykdys 
iki 2011 - jų pabaigos. Lėšų skyrė Užsienio 
reikalų ministerija ir Šilutės rajono savi
valdybės administracija.

Kraujuojančios “Laisvės” sienos - 
paminklas: 200 x 3.5 X 0.5 metrų dydžio 
specialaus rūdijančio betono siena.

Lietuvos migracija
Statistikos departamento vertinimais, 

2008 metais iš Lietuvos j užsienį nuolat 
gyventi išvyko 23,700 gyventojų, tai 2.800 
mažiau negu 2007 metais, o imigravo - 
9,300 žmonių, tai 700 daugiau negu 2007 
metais. Didžiąją dalį imigrantų sudarė 
Lietuvos piliečiai.

Tarptautinei migracijai įtakos turėjo 
pablogėjusi ekonominė ir finansinė šalies 
padėtis, sparčiai didėjantis nedarbas ir 
mažėjantis laisvų darbo vietų skaičius.

Daugiau negu du trečdaliai emigrantų 
išvyko į Europos Sąjungos valstybės: j 
Jungtine Karalystę 2008 m emigravo 26%, 
Airiją - 12%, Vokietiją - 8%, Ispaniją - 
5%. Nuolatiniam apsigyvenimui į JAV 
išvyko 11% visų emigrantų.

Šie daviniai lik tų žmonių, kurie ofi
cialiai užsiregistravo. Statistikos departa
mento vertinimais, 2008 m. savo išvykimą 
deklaravo 72% išvykusiųjų.

2008 metais 13% visų emigrantų su
darė 20 - 24 metų, 20% 25 - 29 metų, 14% 
30 - 34 metų.

2(X)8 metais daugiau negu 40% 18 me
tų ir vyresnio amžiaus išvykusiųjų į už
sienį nuolat gyventi nebuvo susituokę, o 
43% vyrų ir 37% moterų buvo susituokę.

2008 metais kas dešimtas emigrantas

Nukelta į 2 psl.

Gerb. Australijos lietuviai, 
Sveikiname Jus iškilios istorinės šventės -

Mindaugo karūnavimo. Valstybės dienos -pro
ga. Sveikiname kiekvieną lietuvį ir su dėkin
gumu bei pagarba prisimename visus, kurie sie
kė Lietuvos laisvės, savo darbais ją saugojo ir 
gynė pervisą jos gyvavimo istoriją išeivijoje.

Valstybės diena kiekvieną iš mūsų kviečia 
pažvelgti į Lietuvos nueitą kelią ir apmąstyti, 
kokios buvo ir yra to kelio gairės. Žiauriomis 
istorinėmis sąlygomis pradėta kurti Mindaugo

valstybė, vėliau stiprinta kitų valdovų bei ginta ir saugota mūsų protėvių, atlaikė 
žudynes ir naikinimus, priespaudą ir okupacijas, ne vieną bandymą supriešinti, 
nutautinti, sunaikinti. Lietuvos valstybės egzistavimas šiandien - ne vizija ir 
troškimas, o faktas. Jis liudija, kad visus tuos šimtmečius žmonės suvokė laisvės, 
valstybės ir savo tiesioginį ryšį ir vieningai tuos idealus gynė.

I Jetuvos himne giedama: „Ir šviesa, ir tiesa mūs žingsnius telydi”. Esminiais 
tautos ir valstybės gyvenimo momentais tiesa visada tapdavo šviesa ir nušvies
davo gyvenimą prasme bei išmintimi. Taip buvo visais laikais, taip yra ir šian
dien: kiek drįstame būti teisingi, tiek esame laisvi. Todėl nuoširdžiai linkime, kad 
kuo daugiau šviesos būtų mūsų sielose, kuo daugiau tiesos ir laisvės - Lietuvoje.

Nuoširdžiai sveikiname visus Jus gražios ir prasmingos Valstybės šventės 
Mindaugo karūnavimo dienos proga.

ALB Krašto Valdyba

Lietuvos laisvės kovos metai
LR Seimas 2009-uosius yra paskelbęs 

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio metais. 
Pasak Seimo narės, legendinio partizanų 
vado Adolfo Ramanausko-Vanago dukros 
Auksutės Ramanauskaitės - Skokauskie- 
nės. partizaninėje kovoje už Lietuvos laisvę 
paaukota per 20,000 gyvybių. Nepriklauso
mybės duobkasių nusikaltimai laisvoje 
Lietuvoje turi būti teisiškai įvertinti ir pa
smerkti, tačiau, deja, teisinio žudikų, stribų, 
partizanų kankintojų įvertinimo nesulau
kiame. Rimvydo Valentukevičiaus, Gene
ralinės prokuratūros prokuroro, teigimu, 
nuo 1990 m. iki šios dienos ikiteisminiai 
tyrimai pradėti 233 baudžiamosiose bylose 
dėl nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusi

kaltimų, tačiau tik 20 bylų buvo perduotos 
teismui. Šiuo metu atliekami 127 ikiteismi
niai tyrimai, bet akivaizdu, kad kiekvienais 
metais galimybės išaiškinti tokius nusi
kaltimus objektyviai mažėja ir mažės.

Be to, pasak istoriko Ryto Narvydo, 
Lietuvoje beveik neliko su saugumo sis
temos veikla susijusių personalijų bylų. 1 
Rusiją buvo išvežta apie 14,000 KGB 
kadrinių darbuotojų, apie 5,000 agentų ir 
apie 16,000 stribų asmens bylų, kurios 
šiandien labai praverstų istorikams ir 
teisininkams, o didžioji dauguma išliku
sių archyvinių dokumentų yra labai frag
mentiški. Tai sunkina tyrimą tiek isto
rikams, tiek teisininkams. LGITIC
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p?tXs Trumpai iš visur
♦ Irano opozici
jos lyderis Mir 
Hossein Mousavi 
vis dar reikalauja 
pakartoti prezi
dento rinkimus, 
nežiūrint vyriau
sybės pastangų 
užgniaužti pro
testo demonstra
cijas ir įbauginti 

Irano žiniasklaidą. Oficialiais Irano
vyriausybės duomenimis iki birželio 22 d. 
per protesto demonstracijas buvo užmušti 
17 žmonių, suimti 457 žmonės.
Tarp suimtųjų yra buvusio prezidento 
Hashemi Rafsanjani duktė ir keturi 
giminaičiai. Suimti bent 55 iraniečiai 
žurnalistai.
♦ Birželio 22 d. musulmonas separatistas 
susisprogdino automobilyje, sunkiai su
žeisdamas Ingušetijos prezidentą Jumis 
Bėk Jevkurov ir užmušdamas bent vieną 
jo palydos narių. Jevkurov buvo paskirtas 
Čečėnijos kaimynės Ingušetijos preziden
tu pernai spalio mėnesį.
♦ Birželio 22 d. Qantas Airbus keleivinis 
lėktuvas pakeliui iš Honkongo i Perth 
Vakarinėje Australijoje pateko j smarkius 
oro sūkurius. Trylika sužeistų keleivių bu
vo paguldyti Perth’o ligoninėse.
♦ Birželio 23 d. žinomiausias Kinijos 
disidentas, rašytojas Liu Xiaobe, buvo 
suimtas ir apkaltintas priešvalstybine agi
tacija. Prieš pusę metų jis buvo pasirašęs 
“Charta 08” - peticiją Kiniją valdyti de- 
mokratiškiau ir prisilaikant įstatymų.
♦ Birželio 23 dieną Kirgizijos užsie
nio reikalų ministras Kadyrbek Sarbajev 
pranešė Kirgizijos parlamentui, kad 
pasiektas susitarimas su JA Valstijomis. 
Vasario mėnesį Kirgizija buvo parei
kalavus, kad JAV uždarytų savo karinę

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelia iš 1 psl.
išvyko mokytis.

Prezidento viešnagė Gruzijoje
Birželio 23 d. Lietuvos Prezidentas 

Valdas Adamkus su darbo vizitu lankėsi 
Gruzijos sostinėje Tbilisyje. Merijoje su
sitiko su meru Georgiumi Ugulava ir ati
darė lietuvių kalbos klasę. Šioje klasėje lie
tuvių kalbos ketina mokytis 15suaugusių 
Gruzijos piliečių.

"... Užsienio kalbos mokėjimas yra 
neįkainojama vertybė. Mokėdami užsie
nio kalbas, geriau susipažįstame vieni su 
kitais, su įvairių tautų kultūromis”, - sakė 
Prezidentas V Adamkus.

Vėliau Prezidentas Valdas Adamkus 
kartu su Gruzijos prezidentu Mikheil 
Saakašvilli Tbilisyje dalyvavo Vilniaus 
aikštės atidaryme.

“Tegul Jūsų sprendimas pavadinti šią 
aikštę Vilniaus vardu tampa stiprios Gru
zijos simboliu. Gruzijos, gebančios sunk
mečiu rūpintis mažais kasdieniais, bet di
delę ilgalaikę prasmę turinčiais dalykais”, 
sakė Prezidentas.

Prezidentas M. Saakašvilli išreiškė 
padėką prezidentui V. Adamkui ir visiems 
Lietuvos žmonėms už paramą Gruzijai 
sunkiu metu. Lietuvos Prezidentui buvo 
įteiktas vienas aukščiausių Gruzijos apdo
vanojimų - Vachtang Gorgasali pirmo 
laipsnio ordinas.

Kitą dieną Prezidentas V Adamkus su
sitiko su Europos Sąjungos stebėjimo 
misijos (EU Monitoring Mission) vadovu 
Hansjorg Haber.

Susitikime buvo kalbama apie Lietu
vos atstovų darbą ES stebėjimo misijoje, 
aptarta situacija, susiklosčiusi po Jungtinių 
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bazę iki rugpjūčio 18 dienos. Dabar 
susitarta, kad ši bazė veiks ir toliau, tik 
pakelta jos nuoma.
Vietoje ankstesnės JAV $ 17.4 milijonų 
metinės nuomos, dabar ši nuoma bus 60 
milijonų dolerių metams.
♦ Birželio 24 d. JAV ypatingas pasiunti
nys Afganistanui ir Pakistanui Richard 
I lolbrookc pareiškė, kad JAV keičia savo 
politiką Afganistane. Ligšioline kova prieš 
aguonų auginimą pasirodė neefektyvi. Ji 
tik stumia afganus ūkininkus į Taliban 
eiles, atimant iš ūkininkų jų pragyvenimo 
šaltinį.
Nuo šiol afganų ūkininkai bus skatinami 
užveisti kitų daug pelno atnešančių au
galų ūkius.
♦ Birželio 25 d. Los Angeles mieste mirė 
62 metų amžiaus kino artistė Farrah 
Fawcett, pustrečių metų kovojusi su vėžio 
liga. Ji ypač išgarsėjo 1976 metais “Char
lies Angels” scrijale.
♦ Birželio 25 d. (biželio 26 d. ryte Syd ney 
laiku) širdies priepuolio ištiktas Los 
Angeles mirė Michael Jackson, visame 
pasaulyje išgarsėjęs dainininkas ir šokė
jas, gimęs 1958 metais. Manoma, kad jo 
ankstyvos mirties priežastis yra masinis 
įvairiausių vaistų vartojimas.
♦ British Airways bendrovei patekus į 
finansinius sunkumus, beveik 7000 
tarnautojų savanoriškai paprašė sumažinti 
jų algas, jų tarpe 800 tarnautojų paža
dėjo vieną mėnesįdirbti veltui.
♦ Du Sydney mokslininkai - dr. Jenni
fer McDiarmid ir dr. Himanshu Brahm- 
bhatt, atrado naują metodą sunaikinti vė
žio ląstelėms, kurios yra aptsparios 
chemoterapijai.
Naujasis kovos prieš vėžį būdas jau 
išmėgintas su pelėmis ir šunimis, dabar 
prasidės bandymai su dvidešimčia žmo
nių. □

Tautų ir Europos saugumo ir bendradar
biavimo organizacijos (ESBO) stebėjimo 
pasitraukimo iš Gruzijos.

FI. Haber nusiskundė, jog ES stebėjimo 
misija negali pilnai atlikti savo pareigų, 
nes jos atstovai nėra įsileidžiami j Pietų 
Osetijos ir Abchazuos teritorijas. Prezi
dentas V Adamkus sakė, kad atsižvelgiant į 
susidėjusią situaciją, ES stebėjimo misija 
atlieka labai reikšmingą ir svarbų darbą.

Algirdo Semctos kandidatūra į 
eurokomisarus

Birželio 22 d. Lietuvos Seimas pradėjo 
svarstyti finansų ministro Algirdo Šemetos 
kandidatūrą įeurokomisaro, atsakingo už 
finansinį programavimą ir biudžetą, postą. 
Savaitę prieš A. Šemeta prisistatė Europos 
Komisijos pirmininkui Jose Emanuel 
Barroso ir sulaukė jo pritarimo. Dabartinis 
Lietuvos finansų ministras A. Šemeta 
eurokomisaro poste pakeistų Lietuvos 
Prezidente išrinktą Dalią Grybauskaitę.

Birželio 23 d. A. Šemeta turėjo susitikti 
su Seimo frakcijomis. Tačiau A. Šemeta jau 
iš anksto yra išsakęs savo santykius su 
Lietuvos institucijomis.

A. Šemeta tvirtino, kad tapęs euroko- 
misaru, su Seimu norėtų išlaikyti “artimus 
darbinius kontaktus”. “Tikiu, kad rastume 
laiko padiskutuoti visais Europos Sąjun
gos klausimais”. Jis pabrėžė “ES ir nacio
nalinių institucijų partnerystės svarbą”.

A. Šemeta sakė manąs, kad pridėtinės 
vertės mokesčio lengvatų ir jų įtakos 
ekonomikai klausimas vertas papildomų 
diskusijų ES lygmenyje.

Tikimasi palankaus Seimo pritarimo. 
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau- 

_ da,ELTA, BNS, LGITICir “Bernardinai”.

Tūkstantmetis
2009-ji metai paskelbti Lietuvos vardo 

paminėjimo istoriniuose šaltiniuose 
tūkstantaisiais metais. Tačiau slėpiniai 
dar vis dengia mūsų praeitį, o Lietuvą bu
vus iki jos paminėjimo liudija archeo
loginiai radiniai, iš tūkstantmečių kilusi ir 
išlikusi lietuvių kalba, lyrinėtojai nagrinė
ja iš lūpų į lūpas ėjusias legendas ir pa
davimus, vis tebeieško ir neranda mūsų 
epo. Deja, ir rašytinė mūsų istorija pilna 
paslapčių (dar taip neseniai sudarytą Mo
lotovo-Ribentropo paktą ir slaptuosius 
protokolus vos surado), nes ją daugiausia 
rašė, dažnai klastodami, mūsų priešai. 
Mūsų valstybės istorija įmanoma atkurti 
pagal įvairiuose pasaulio archyvuose ran
damus dokumentus, o tautos istorijos, jos 
gimimo bei raidos per tūkstantmečius 
įžvelgti neįmanoma. Tai suvokiama protu, 
bet nepažįstama patirtimi. Iš patirties 
težinome, kad kiekviena tauta, siejama 
istorinio likimo bendryste, siekia sukurti 
savo valstybę, tampa valstybės branduoliu, 
nes optimali jos būsena yra savoje nepri
klausomoje valstybėje. Pats tautos gimi
mas - istorijos gelmių slėpinys.

Senesniais laikais patyrusi daug ne
gandų, o pastaraisiais dešimtmečiais 
blaškyta, kankinta, žudyta, buldozerinio 
ateizmo „šviesoje“ prievartauta lietuvių 
tauta patyrė neišmatuojamus nuostolius, 
buvo praradusi valstybingumą, didelė jos 
dalis prarado ne tik tautinę savimonę, bet 
ir sveiką nuovoką. Tauta patyrė ne vieną 
sunkų išbandymą, tačiau paklupdyta kė
lėsi, išliko gyva, atkūrė savo valstybę.

Iš valstybių tarpusavio karų istorijos 
sužinome, kad valstybė nebuvo laikoma 
nugalėta, jei joje nebuvo paimta paskutinė 
pilis. Pilis gynė kariai-pilėnai. Kokį svar
bų vaidmenį senovės valstybėje vaidino 
pilėnai, tokį pat svarbų vaidmenį dabar
tinėse demokratinėse valstybėse vaidina jų 
piliečiai, nes jie ir sudaro pačią valstybę. 
Taigi nors valstybė nėra tautos būtį api
brėžiantis požymis, tačiau kiekviena tau
ta stengiasi sukurti savo valstybę, kurioje 
galėtų plėtoti savo etnokultūrą, reikšti 
kitas galias. Kita vertus, valstybei yra 
reikalingas tautinis pagrindas, tautinis

Parama religinėms bendruomenėms
Kaip praneša BNS, Vyriausybė devy

nioms tradicinėms bažnyčioms ir religi
nėms bendruomenės šiemet paskirstys 3.3 
mln. litų. PagalTeisingumo ir Finansų mi
nisterijų parengtą Vyriausybės nutarimo 
projektą didžiausia suma - 3 mln. litų - tu
rėtų tekti lotynų apeigų Katalikų Bažny
čiai, kuriai atstovauja jos vadovybė Lietu
voje - Lietuvos vyskupų konferencija.

164,200 litų ketinama skirti Lietuvos 
stačiatikių arkivyskupijai, 36,500 litų - 
Lietuvos sentikių bažnyčios Aukščiausiajai 
Tarybai, 31,300 litų - Lietuvos evangelikų 
liuteronų bažnyčios konsistorijai, 13,100 
litų - Lietuvos musulmonų sunitų dvasi
niam centrui - muftiatui, 10,400 litų - Šv. 
Juozapo Bazilijonų ordino Vilniaus vie
nuolynui, 10,300 litų - Lietuvos karaimų 
religinei bendruomenei, 9,000 litų - Lie

JAV ir Lietuva - keisis moksline patirtimi
Patirtimi mokslo ir technologijų sri

tyje nuo šiol Lietuva keisis ir su JAV. Tai 
numatyta švietimo ir mokslo ministro 
Gintaro Steponavičiaus ir JAV ambasa
doriaus Lietuvoje John Cloud pasirašyta
me susitarime dėl bendradarbiavimo 
mokslo ir technologijų srityje.

Dvišaliu Lietuvos ir JAV vyriausybių 
susitarimu siekiama suaktyvinti bendrus 
mokslinių tyrimų projektus rengiant moks
linius seminarus, konferencijas ir simpo
ziumus, keičiantis moksline ir technologine 

branduolys, nes valstybė ir yra tautos 
buveinė, pilis.

Lietuvos valstybė buvo kuriama ilgai, 
pamažu. Jau žiloje senovėje būta šeimų, 
genčių, apylinkių darinių, kurie kūrėsi iš 
reikalo gintis nuo priešų ar ką pulti. Su
sibūrę kariai išsirinkdavo vadą, kuris, pa
vadintas kunigaikščiu, dažnai pasilikdavo 
sau valdžią ir taikos metu. Tryliktojo šimt
mečio pradžioje karai su kryžiuočiais, ka
lavijuočiais ir rusais paskatino lietuvius 
jungtis į vieningesnį politinį darinį. Iš visų 
kunigaikščių tuomet iškilo Mindaugas, 
kuris ir tapo visos Lietuvos valdovu. Ne
siliaujančios kovos su išorės krikščioniš
kaisiais priešais paskatino Mindaugą 
krikštytis, ką jis ir padarė 1250 m. pabaigoje 
ar 1251 m. pradžioje. 1253 m. popiežiaus 
Inocento IV pavedimu Mindaugas buvo 
karūnuotas Lietuvos valstybės karaliumi, 
I Jetuvadapo pripažinta Europos valstybe. 
Liepos 6-oji- Mindaugo karūnavimo die
na, lietuvių tautos ir jos valstybės virsmo 
karalyste diena.

Lietuva tarp Rytų ir Vakarų yra „ant 
vieškelio, ant kelio didžio“, jos istorija 
rašyta krauju, ugnimi ir kalaviju, ji kupina 
pergalių ir netekčių, tačiau, poeto žodžiais 
tariant, pašaukta atsiliepdavo: „Aš čia - 
gyva“. Atsiliepdavo Lietuva karių, sukilėlių, 
artojų, rekrūtų, knygnešių partizanų, visų 
dorų tautiečių širdyse, kur jie bebūtų - 
Sibiro toliuose ar užjūrių marių, partiza
nų žeminėse, prie Televizijos bokšto ar 
Seimo rūmų. Atsiliepdavo, nes buvo išlikę 
pilėnai - piliečiai-tautiečiai. Štai kodėl ir 
atkurtoje mūsų valstybėje tautiškai susivo
kiančios pilietinės visuomenės formavi
mas, ugdymas ir skatinimas pilietinei veik
lai laikytinas svarbiausiu procesu. Tik są
moningas, jaučiantis pareigą ir atsakomy
bę, saugantis ir ginantis tautos irvalstybės 
idealus bei interesus pilietis kuria valsty
bę, tvirtina valstybingumą, statydina tau
tos būstą.

1990 m. kovo 11 dieną po 50-ies metų 
tylos lietuvių tauta sau ir pasauliui atkur
tos valstybės vardu vėl ištarė: „Aš čia - 
gyva“. Tegul tie žodžiai skamba ne tik 
sostinėje, miestuose, miesteliuose ir kai
muose, bet teįsminga į kiekvieno lietuvio 
širdį, kad su meile ir pasiaukojimu kurtų ir 
puoselėtų lietuvių tautos būstą - Lietuvos 
valstybę.

Algimantas Zolubas, Vilnius 

tuvos evangelikų reformatų bažnyčios - 
Unitas Lithuaniae - sinodui, 8,700 litų - 
Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios 
sinodo kolegijai, 7,900 litų - Lietuvos žydų 
re liginei bend rijai, 2,900 litų-Rytų senti
kių cerkvės, neturinčios dvasinės hierar
chijos, Vilniaus sentikių religinei bendruo
menei, 2,500 litų - Kauno žydų religinei 
bendruomenei ir 1,000 litų - Vilniaus 
miesto žydų religinei bendruomenei 
“Chassidie Chabad Lubavitch”.

Anot finansų ministro Algirdo Šeme
tos, pinigai religinėms bendruomenėms 
skiriami okupacijos metais sunaikintiems 
ar apleistiems religinės paskirties objek
tams bei institucijoms atkurti ir kitoms 
reikmėms.

Skiriama suma priklauso nuo tradicinės 
tikybos tikinčiųjų skaičiaus. □ 

informacija bei dokumentais bendradarbia
vimo veiklos srityse, keičiantis moksli
ninkais, specialistais ir tyrėjais, įranga ar 
medžiagomis, kuriant mokslinių tyrimų 
tinklus. Susitarimu siekiama sudaryti 
palankias sąlygas tyrėjams atvykti ir išvykti, 
įsivežti ir išvežti įrangą, gauti informaciją, 
duomenų. Susitarimas atveria kelią dviša
liam bendradarbiavimui tokiose srityse, 
kaip mokslu pagrįstų sprendimų priėmi
mas, biotechnologija, medžiagotyra, nano- 
technologija, jūnĮ mokslai, energetika irki.
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Bendruomenės baruose
Lietuvoje sutikti Australijos lietuviai sportininkai

Geelongo lietuviai sportininkai Vilniaus oro uoste buvo pasitikti su ąžuolų vainikais.

Būkite tos, kurią rankos laiko pasaulį.
Kurią širdis sušildo lėmę.
Kurią daina įsako mylėti.
Kurią žodis įsako gyventi.
Būkite šviesa, kurioje viskas auga, 
Būkite daina, kurią visi dainuoja.
Būkite tiesa, kurios trokšta visas pasaulis!

Nuoširdžiai sveikiname sydnėjiškę Martyną Reisgienę 
ir canberriškę Barbarą Šilinis, apdovanotas garbingu 

Australijos Ordino medaliu - OAM, už nuopelnus Lietuvių Bendruomenei.
Džiaugiamės su Jumis ir už Jus! Linkime daug sveikatos, optimizmo ir 

kūrybingų me tų. Ačiū Jums!
ALB Krašto Valdyba

Įdomus literatūros festivalis

Apdovanota lietuvaitė
Retas kuris iš atvykusiųjų Australijon 

galėjo reikštis savo Lietuvoje įsigytoje 
profesijoje. Kalba ir kitos kliūtys nelei
do (nors ir laisvame krašte) naudotis savo 
gabumais. Australijoje gimę, čia baigę 
mokyklas ir universitetus tų sunkumų 
nepatyrė. Jų darbas ir pastangos įverti
namos pagal esamas sąlygas, pagal vieti
nius standartus ir pasiektus rezultatus.

Dana Viktorija Baltutytė gimė Ade
laidėje. Čia lankė pradžios mokyklą, taip 
pat ir lietuvių Savaitgalio mokyklą bei 
lituanistinius kursus. Jos gimnazijos bai
gimo pažymėjime lietuvių kalba įvertin
ta aukščiausiu laipsniu. Ji šoko tautinius 
šokius, dainavo mergaičių chorelyje 
“Eglutės”, grojo akordeonu ir kartu su 
sesute Anita dalyvaudavo lietuvių jau
nimo pasirodymuose.

Flinders Universitete studijavo lo
gopediją (speech pathology). Baigusi 
studijas, Dana gavo “Sir Edward Dunlop” 
stipendiją tolimesnėms studijoms Angli
joje ir vėliau JAV, kur susipažino su vė
liausiais moksliniais metodais ir įgavo 
praktišką patyrimą, kaip padėti vaikams, 
gimusiems su negalia. Keletą metų Dana 
praleido Lietuvoje, kur Vilniuje “Viltics” 
bendrijai padėjo susiorganizuoti, įkurti

patalpas ir pasidalino savo žiniomis bei 
patirtimi siekiant pagerinti vaikų, gimu
sių su negalia, gyvenimą - bandant jų 
neuždaryti, bet leisti laisvai gyventi ben
druomenėje, jaustis lygiais su visais ir 
siekti išsilavinimo. O juk daugumai vai
kų su negalia tai buvo neprieinama. Tuo
metinis Lietuvos Respublikos Preziden
tas Algirdas Brazauskas už nuopelnus 
Danai Viktorijai Baltutytei suteikė Lie
tuvos garbės pilietybę.

Grįžusi iš Lietuvos, kur septynerius 
metus dirbo veltui, Dana išvyko į New 
York’ą. Čia dirbo ketverius metus. Grį
žusi į Adelaidę, įsidarbino Pietų Austra
lijos neįgaliems vaikams padėti skirtoje 
klinikoje. Vėliau atidarė nuosavą kliniką. 
Per dvejus darbo metus Dana pasiekė la
bai gerų rezultatų, ir neįgalių vaikų 
(autistic) tėvai Pietų Australijos neįgalių 
vaikų draugijai pristatė jos darbo rezultatus.

Šių metų gegužės 23 dieną Adelaidės 
Festivalio Rūmuose draugijos tėvų 
pastangomis Danos darbas su neįgaliais 
vaikais buvo įvertintas pagyrimu ir jai 
suteiktas Professional Achievement 
Category Award.

Apdovanojimą, dalyvaujant vaikų 
tėvams ir valdžios pareigūnams, įteikė

Šių metų birželio 19 dieną Jūratė irTed 
Reilly buvo pakviesti dalyvauti Torquay 
Froth and Bubble Literary Festivalyje. 
Torquay yra kurortinis miestelis prie jū
ros, tik 20 minučių kelio nuo Geelongo.

Dalyvaujant ir kitų tautybių atstovams, 
Jūratė irTed pristatė įdomią Power Point 
prezentaciją apie Lietuvą, jos geografiją, 
istoriją, miestus, rašytojus, tautinius šo
kius [ iš You Tbbe] ir papročius.

Jūratė taip pat ir skaitė savo poeziją. 
Prieš ir po prezentacijos publika galėjo 
pasižiūrėti lietuviškų audinių, juostų, 
knygų ir gintarinių suvenyrų.

Buvo įdomu susipažinti su kitais 
rašytojais, kurie skaitė savo poeziją ita
liškai, ispaniškai, slovakiškai ir japoniš
kai. Taip pat matėm pristatymus (Power

Point) apie Slovėniją ir Kiniją. Emeritus 
profesorius Alan Bishop, kuris buvo 
pedagogikos profesorius Monash Uni
versitete [ 1992-2002], pristatė dalyvius ir 
gražiai padėkojo su buteliu vyno.

Aplink Torquay miestelį tą dieną taip 
pat vyko vaikų poezijos konkursas, 
paskaitos apie Australijos rašytojus ir 
poetus.

Dalyviai galėjo mokintis, kaip rašyti 
savo šeimos istoriją ir poeziją, tinkamą 
skaityti per laidotuves.

Literatūros Festivalis baigėsi su iškil
mingais pietumis Bombora restorane. Po 
pietų Torquay Teatro Grupė pristatė 
ištraukas iš žinomų anglų komedijų. Šis 
Festivalis jau vyksta antrus metus.

Jūratė Vitkūnaitė - Reilly

Nuolankoje - Jūratė Vitkūnaitė - Reilly kalba apie lietuviškus gintarinius papuošalus.

Pietų Australijos 
gubernatorius Rear 
Admiral Kevin Scarce 
ACCSCRANR.

Danos pristatyme 
apdovanojimui ra
šoma: “Dana Baltutis is 
an inspirational speech 
pathologist with 18 
years experience who 
facilitates tirelessly the 
sharing of wealth of 
knowledge, tools and 
initiatives from local, 
interstate and overseas 
sources into Australia 
to children, families, 
government bodies, 
educational and care 
professionals, 
university graduates, 
amongst others to 
ultimately contribute to 
building more 
sustainable ASD 
(Autism Spectrum 
Disorder) families and 
communities.

Vytauto Didžiojo universitete -

Nuo rugsėjo 
Kauno Vytauto 
Didžiojo univer
siteto (VDU) 
studentai ben
druosius daly-

studijos internetu
tro vadovė Airina Volungevičicnė.

Virtualioji studijų erdvė siūlo daugy
bę būdų dalintis teorine medžiaga, vaizdo 
ir garso paskaitomis, iliustracijomis. Riba 
tarp dieninių ir neakivaizdinių studijų 
virtualioje erdvėje išnyksta.

Pietų Australijos gubernatorius Rear Admiral Kevin Scarce 
AC CSC RANR įteikia Atžymą Danai Baltutytei.

AUTISM SA.”
Vibaltis

kus galės mokytis nuotoliniu būdu - 
naudojant kompiuterius ir internetą. 
Nuolatinį bendravimą su dėstytojais pa
keis diskusijos ir konsultacijos virtualioje 
erdvėje. “Nuotolinės studijos, grįstos nau
jausiomis informacinėmis ir komuni
kacinėmis technologijomis, suteikia tiek 
dėstytojui, tiek studentui galimybę laisvai 
planuoti savo laiką, derinti darbą su stu
dijomis. keliauti ir studijuoti tuo pat me
tu”, - sako VDU Distancinių studijų cen-

Visų studijų formų studentai turi 
vienodų galimybių dalyvauti paskaitose, 
gauti tą pačią studijoms reikalingą me
džiagą ir konsultacijas.

“Tokios studijos galėtų būti naudingos 
ir Lietuvos išeiviams. Kad ir kurioje pa
saulio šalyje jie bebūtų, galėtų mokytis 
VDU nuotoliniu būdu. Ateityje tikimės 
nuotolinėms studijoms pritaikyti net iš
tisas studijų programas”, - teigia A. 
Volungevičienė. □

“Musų Pastogei”
Gerbiamieji, noriu išreikšti nuoširdžią padėką Redakcijai ir Administracijai už 

nemokamą prenumeratą per visą šį 25 metų laikotarpį. Tai vienintelis mūsų išeivijos 
laikraštis, kurį gaunu tą pačią savaitę (penktadienį ar šeštadienį) ir, turėdamas problemą 
su akimis, galiu perskaityti visas žinutes ir trumpai bei aiškiai pateikiamus aprašymus.

Dar kartą ačiū ir sveikinimai visiems “Mūsų Pastogės” skaitytojams.
Vyskupas Paulius A. Baltakis OFM
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Lietuva iš arti__________________
Tūkstantmečio Dainų šventėje - 

tūkstantinės minios

Per Jonines- j senovės Lietuvą

Per 40,000 Lietuvos tūkstantmečio 
Dainų šventės dalyvių liepos 1-6 dieno
mis Vilniuje kviečia ateiti į daugybę ren
ginių ir vėl pajusti neblėstančią lietuvių 
tautos dvasią ir ryšį su gimtąja žeme.

Tūkstantmečio Dainų šventę rengiančio 
Lietuvos liaudies kultūros centro (LLKC) 
galutiniais duomenimis, šįmet šventėje 
dalyvaus apie 42,000 dalyvių, iš jų 25,000 
vaikų ir jaunimo, per tūkstantį užsienio 
lietuvių iš 16 pasaulio šalių ir Lietuvos 
tautinių mažumų mėgėjų meno kolektyvų.

“Dainų šventės tikslas - kviesti žmones 
būti ne vartotojais, o kūrėjais. Kalbant apie 
vartotojiškumą, pradeda kalbėti skaičiai, 
saliutai, pinigai, o kai kalbame apie kūry
bos procesą, kalbame ir apie mažiausią 
vaiką. Didelis būrys kūrėjų, menininkų 
kuria šią šventę - jų yra šimtai, pavyko 
pritraukti pačius kūrybingiausius žmones”, 
- Dainų šventės spaudos konferencijoje 
kalbėjo LLKCdircktorius Saulius Liausa.

Kultūros ministras Remigijus Vilkaitis 
sakė, kad Dainų šventė ir pasirengimas jai 
kainavo nepilnus 13 milijonų litų, nors su 
švente, pasak S. Liausos, susiję 8 mln. Lt. 
“Tat yra maždaug 13 kilometrų greitkelio. 
Visi žmonės, kurie atvyks į Dainų šventę, 
ateina j ją ne gauti, o dalintis”, - teigė mi
nistras.

Dainų šventės režisierius Gytis Padegi
mas sako, kad Dainų šventė yra unikalus 
renginys Vilniui ir Lietuvai, ir jokioje kitoje 
Europos kultūros sostinėje to nepamatysi. 
Visą savaitę 14 unikalių, spalvingų kultū
ros renginių vyks įvairiose sostinės erdvėse. 
Režisierius ypač kviečia liepos 1-ąją pa
matyti Vilnių prie Vilnelės tiltų - čia bus 
pinamos kasos iš gėlių girliandų, upelyje 
bus statomos skulptūros, žadama ugnies ir 
oro reginių, Vilniaus Bernardinų ir Šv. 
Jonų bažnyčiose skambės lietuvių kompo
zitorių Broniaus Kutavičiaus, Algirdo Mar
tinaičio ir kt. naujausi kūriniai, ant Valdo
vų rūmų sienų bus rodomos specialios 
vaizdo instaliacijos ir “Neregėtos Lietuvos” 
vaizdai.

Gausiausiu dalyvių skaičiumi šįmet 
šventėje išsiskiria moksleivių Dainų die
nos “Skambantys vaikystės sodai” renginys 
-jame dalyvaus apie 16,000 vaikų ir jau
nimo, vien jaunučių - 6,000. Šią šventę 
režisavo Sigutis Jačėnas. Liepos 3 dieną 
Vingio parke skambėsiančioms vaikų 
dainoms diriguos 32 dirigentų komanda.

Dainų diena “Tūkstančio aušrų dainos 
Lietuvai” liepos 6-ąją suvienys apie 11,000 
dainininkų, įspūdinga eisena nuvingiuo
siančių Vilniaus gatvėmis į V ingio estradą. 
Šį baigiamąjį Dainų šventės renginį žada

Europos pinigus moka plauti kvalifikuotai
Mokytojų kvalifikacijos kėlimui skirti 

seminarai neretai tampa priedanga ES 
pinigams plauti. Į paviršių ištraukus ne
skaidrius procesus šioje srityje iškart atsi
statydino du Švietimo ir mokslo minis
terijos (ŠMM) pareigūnai. Kaip per spau
dos konferenciją teigė švietimo ir mokslo 
ministras Gintaras Steponavičius, nusta
tyta, kad 30-60% pedagogų kvalifikacijai 
kelti skirtų veiklų yra tik vaidyba.

Ministrui nerimą kelia tam skiriamų 
europinių lėšų naudojimas. “2007-2013 
metais vien pedagogų kvalifikacijos kė
limui numatyta 174.5 mln. litų ES fondų 
parama. Paradoksalu, bet iš visos šios su
mos nekonkursiniu būdu yra planuojama 
skirti 160 mln., o per konkursus - tik 8% 
lėšų”, - sakė jis. Nuo viso to nubyra ir mi
nisterijos pareigūnams. “Per pastaruosius 
trejus metus kiek daugiau nei 60 minis-
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stebėti ir aukštieji užsienio svečiai, at
vykstantys j Lietuvos tūkstantmečio mi
nėjimo renginius.

Šokių dienoje “Laiko brydėm” dalyvaus 
apie 8,000 įvairaus amžiaus šokėjų, kurie 
visi suksis paskutiniame šio renginio 
“Suktinyje” Žalgirio stadione.

Magiškoje Folkloro dienoje “Žemynėle 
žiedkelėle” pasirodys 5,600 dalyvių. Pasak 
Folkloro dienos meno vadovės Vidos Šat
kauskienės, Folkloro diena šįmet šurmu
liuos pusę paros ir daugiausia teiksis Se
reikiškių parke - čia bus galima pasidomė
ti Duonos keliu, užsukti į Lino ir Vaikų 
kiemus, susipažinti su lietuviškomis žirgų 
ir skalikų veislėmis.

Katedros aikštėje iš įvairių regionų 
suvežtos žemės, kaip senovėje, kepurėmis 
ir saujomis bus pilamas Lietuvos žemė
lapis, lankomas senasis Sereikiškių par
ko ąžuolas, Vilnelės vandenys, akmenys, 
kopiama j Gedimino kalną - taip Folk
loro dienos dalyviai bandys priartėti prie 
pagrindinių Žemės stichijų.

Skambioji Kanklių popietė, pasak 
profesorės Linos Naikelienės, šįmet su
burs apie 700 kanklininkų iš visos Lietu
vos. Šv. Jonų bažnyčioje viešės ir garsusis 
Skriaudžių kanklių ansamblis. Pirmą kar
tą su šimtais kanklininkių dainuos pro
fesorė Irena Milkevičiūtė. “Kanklių kon
certe šįmet akcentuosime Alfonso Mi
kulskio ir Vaclovo Paketūro muziką 
kanklėms. Tai reta proga pamatyti, kiek 
Lietuvoje yra kanklininkių, kaip dabar 
ištobulintas ir Lietuvoje paplitęs šis ins
trumentas”, - kalbėjo L. Naikelienė.

Ne mažiau įspūdinga ir griausminga 
bus ir pučiamųjų orkestrų “Vario audra”. 
Pasak šio renginio vadovo Remigijaus 
Vilio, pučiamųjų orkestrai iš visos Lietu
vos gros, šoks, dainuos ir važiuos siauruo
ju traukiniu. Iš viso koncerte dalyvaus apie 
tūkstantį muzikantų, kurie liepos 4-osios 
vakarą sudrebins sostinės Kalnų parką.

Daugelis Dainų šventės renginių bus 
nemokami. Bilietų prireiks tik j tris iš jų - 
Ansamblių vakarą ir Pučiamųjų orkestrų 
koncertą Kalnų parke bei Šokių dieną 
Žalgirio stadione. Bilietai kainuos nuo 20 
iki 120 Lt.

Nuo pirmosios Dainų šventės Lietuvo
je 1924 metais per visą šios didžiausios 
Lietuvos šventės istoriją jau surengta 17 
masinių švenčių. Nuo 1994 m. joje da
lyvauja ir išeivijos kolektyvai. 2003 m. 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos dainų ir šokių 
švenčių tradiciją UNESCO paskelbė pa
sauliniu žodinio ir nematerialaus pavel
do šedevru. (Pagal Lietuvos spaudą) 

terijos darbuotojų išsimokėjo beveik 1 
milijoną litų per autorines sutartis iš tų 
institucijų, kurių veiklą jie patys tiesio
giai turi kontroliuoti”, - sakė ministras.

Du ministerijos pareigūnai jau atsista
tydino. “Vienas jų per trejus metus gavo 
daugiau kaip 100,000 litų autorinio atly
ginimo, kitas - 50,000 litų”, - sakė minis
tras, bet nesutiko jų įvardinti. Eltos ži
niomis, tai - kvalifikacijos skyriaus vedėjas 
Mindaugas Briedis ir ten pat dirbantis 
vyriausiasis specialistas Renaldas Čiužas.

Ministras teigė, jog jau yra numatytos 
priemonės tokiai praktikai užkirsti kelią. 
Bus didinama atviru konkursiniu keliu 
skirstomų Europos Sąjungos lėšų dalis. 
Ministras pavedė pertvarkyti struktūrinių 
fondų programų valdymo komitetus, 
“kuriuose patys sau muziką užsakantys 

.žmonės nebedalyvaus”. □
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(ELTA). Su Joninėmis 
pasibaigia metinės šventės, 
garantuojančios gyvenimo 
sėkmę, nes saulė jau leidžia
si žemyn. Šiandieninėse Jo
ninėse nebeišliko mūsų pro
tėvių puoselėtų magiškų 
ritualinių elementų ir dau
geliui ši šventė tėra atrakci
ja, gražus renginys, teigia 
Valstybinės Jono Basanavi
čiaus premijos laureatas, 
folkloristas profesorius Sta
sys Skrodenis. Pasak jo, 
sunku pasakyti, kada atsirado Joninės, kaip 
kad ir sunku atsakyti, iš kur kilęs šventės 
pavadinimas bei kurį pavadinimą - Rasų, 
Joninių ar Kupolės - vartoti tikslingiau.

“Kodėl atsirado, kada ir kaip, turbūt 
galėtų pasakyti tik sėdintys danguje. Teo
rijų yra visokiausių, be t tu rbū t visos jos yra 
susijusios su saulės garbinimu, jos kultu ir 
augmenijos vešėjimu, klestėjimu. Terminas 
“Joninės” yra vėlesnis, susietas su europi
ne, krikščioniškąja tradicija. Kupolių šven
tė - kai išvakarėse merginos eina rinkti 
žolynų-kupoliauti. Mūsų etimologai aiš
kina, kad Kupole yra nuo slaviško “kupat- 
sa” kilusi, kadangi yra “Ivan kupala” ir pan. 
Slavai dabar jau nebe nuo “maudytis” sieja, 
o nuo augmenijos vešėjimo. Šaknis indoeu
ropietiška “kup” reiškia “kūpėti”-vešliai 
augti, virti. Dėl to Kupolės šventė - aug
menijos, klestėjimo šventė”, - sakė S. 
Skrodenis. Jis pastebėjo, kad šiuo metu 
etnologai Joninių ir Kupolių vardo atsisa
ko ir vadina Rasų švente.

“Rasų pavadinimas atsirado kuriant 
naujus papročius ir ieškant tam tikros at
svaros. Prisimenu, kai 1958-aisiais metais 
buvo pradėtos Joninėmis vadinti, vienas 
folkloristas sakė, kad Joninėmis negerai 
vadinti iš ateizmo pozicijų. Kupolių šven
tė irgi negerai, nes slavų “Ivan kupala”. 
Galbūt reikėtų vadinti Rasų švente. Nors 
dokumentuose, aprašymuose Rasų šventė 
buvo paminėta ir anksčiau”, - pasakojo 
folkloristas. Anot jo. lietuviams, kaip 
žemdirbių kraštui, Kalėdos ir Joninės, sau
lės aukščiausias ir žemiausias buvimas 
danguje, yra svarbiausios šventės. Saulė 
mums yra svarbi, prikelianti gamtą, ska
tinanti augmeniją. Vanduo per šventę turi 
vaisingumo ir apsivalymo reikšmę.

“Rasa taip pat yra vanduo. Ja nusi
praususi mergina bus skaisti, raudona, gra
ži. Joninių rytą nubraukus rasą per kai
myno ribą galima atimti karvei pieną ir 
panašiai. (...) Apsivalymo prasme yra labai 
svarbus dalykas. Dar prieš kokį trejetą 
šimtų metų Europoje Joninių naktis buvo 
laikoma lyg ir orgijų naktis. Paskui rytą 
brendi per vandenį, apsivalai ir grįžti į 
kasdienį gyvenimą”, - sakė S. Skrodenis.

Tuo tarpu iki Joninių nakties surink
tos vaistažolės, išrautos piktžolės būna 
geriausios. Tradicija ieškoti paparčio žie
do siejama su dviejų jaunų žmonių malo
niu pasibuvimu. Anot jo, dažniausiai pa
parčio žiedo jaunuoliai ieškoti ėję dviese.

Joninių laukė ir Kaunas
Daugyra legendų apie Joninių šventės 

prasmę. Plačiausiai žinoma, jog Joninių 
naktį pražysta paparčio žiedas. Lietuviai 
nuo senojo eidavo ieškoti vidurnaktį. Bu
vo manoma, kad radęs paparčio žiedą 
žmogus tampa aiškiaregiu: gali girdėti 
kitų mintis, sužino visas paslaptis, supran
ta paukščių kalbą. Tokie sugebėjimai žmo
gui esą atneša turtus ir laimę.

Teigiama, jog paparčio žiedo galima 
ieškoti tik po vieną, o einant gilyn į mišką 
jokiu būdu neatsigręžti atgal. Miško gi
lumoje suradus papartį po juo reikia pa
tiesti nosinaitę ar skarelę. Dera apsibrėžti 
aplink papartį šermukšnine lazda, pasidėti 
indą su šventintu vandeniu, užsidegti žva

“Tikima, kad nežydintis augalas žydi 
kažkuriuo metu, ir žmogus, radęs tą žie
dą, gali tapti laimingas, žinoti, kur pinigai 
užkasti. Tik liek, kad nelabai pasisekdavo, 
kadangi papartį saugo piktos jėgos, gąsdi
na. Šermukšniu reikia apsibrėžti ratą, 
dvasios neina per jį”, - teigė jis.

S. Skrodenio teigimu, gražu, kad Jo
ninių šventė yra išlikusi ir švenčiame, bet 
tai tėra mūsų senosios kultūros likučiai.

“Neturime šventėje tų maginių, rituali
nių momentų. Mums daugiau šventė yra 
kaip atrakcija, renginys. Tokia tautinė, 
etninė dvasia. Prieš šimtą metų Jonines 
švęsdami turėjome ir maginių tikslų - 
užsitikrinti gerą gyvenimą. Šiandien tai 
turbūt pasibuvimas, pasivaikščiojimas 
senovės etninėje dvasioje, kultūroje. Tai 
gražu, nes pamatome, ką turėjome ir ką 
galime parodyti. (...) Ši diena yra visai 
kitokios kultūros lygmens metas. Mes jau 
tą senąją kultūrą praaugome ir pereina
me prie afrikietiškų ritmų. Tai jau yra 
nauji ritmai, temos. Senąją dvasią priima 
tie, kurie dar nori ją turėti”, - sakė S. Skro
denis. Anot jo, gyvesnė, stipresnė Joninių 
šventimo tradicija yra išlikusi kaimyninė
je Latvijoje. Be to, S. Skrodenis apgailesta
vo, kad Joninių dainų teišliko viena kita.

Birželio pabaigoje, saulės grąžos me
tu. kai naktis būna trumpiausia, o augalija 
klesti, auga, žydi, švenčiama Rasos, Ku
polinių, arba Joninių šventė. Visos Euro
pos tautos ją šventė nuo senų senovės, bet 
nevienodai išsaugojo iki mūsų dienų.

Tikslią vidurvasario šventės datą - 
birželio 24 dieną - nustatė krikščionybė, 
suteikdama jai ir globėją - Joną Krikšty
toją. Šv. Jono kultas krikščioniškame pa
saulyje ypač išplito nuo IV amžiaus. Ir mū
sų dienomis Šv. Jono titulo bažnyčiose 
vyksta dideli Joninių atlaidai.

Rasos - archaiškas šios šventės pavadi
nimas. Rasa - esminė gyvybės apraiška. Kuo 
didesnė rasa būdavo šventės rytmetį, tuo 
geresnio derliaus tikėtasi. Sakoma, kad ra
sa prieš saulei patekant turinti nepaprastą 
gydomąją galią, kad nusiprausus švenčių 
ryto rasa, ypač nubraukta nuo rugių, vei
das darosi skaistesnis.

Kadangi vasarvidžio metu daugiausia 
jėgos turi žolynai, o gydomųjų savybių - 
vaistažolės, nuo seniausių laikų švenčių 
išvakarėse merginos eina rinkti žolynų - 
kupoliauti. Dėl to kai kur Rasos šventė bu
vo vadinama Kupolinėmis.

kę ir melstis. Tuomet suspindės švytintis 
žiedas ir nukris ant patiestos skarelės. 
Belaukiant paparčio žiedo išsiskleidimo 
gali gąsdinti piktosios miško dvasios, to
dėl reikia susikaupti, nesigręžioti ir drąsiai 
pasitikti savąją laimę.

Kaunas Jonines atšventė kaip labiau 
pritinka miestiečiams - Aleksote, Naugar- 
diškių parke Jonus, Janinas ir visus susi
rinkusius sveikino dainininkai, muzikan
tai bei šokėjai iš Alšėnų seniūnijos. Če
čėnijos aikštėje ir Kalniečių parke kaunie
čius sveikino miesto vadovai ir Seimo 
nariai. Čia koncertavo svečiai - Toronto 
(Kanada) vaikų ir jaunimo choras “Ginta
rėliai”, Ežerėlio kaimo kapela ir kt. □
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Pažaislyje - šv. Brunono konferencija
Kultūros, filosofijos ir meno institutas 

ir Lietuvos šv. Kazimiero seserų kongre
gacija Pažaislyje penktadienį, birželio 19 
d. surengė mokslinę konferenciją “Šv. 
Brunono Kverfurtiečio istorija ir atmintis 
Lietuvoje”. Šįmet Lietuva mini tūkstant
metį, kai 1009-aisiais tragiškai pasibaigė 
šv. Brunono Kverfurtiečio vykdyta krikš
čioniška misija Europos paribyje. Lietuvai 
šis įvykis svarbus tuo, kad viename iš šios 
misijos aprašymų pirmą kartą paminėtas 
Lietuvos vardas.

Pažaislio vienuolyne surengtos moks
linės konferencijos tikslas - pristatyti ir 
aptarti įvairius su šv. Bninonu susijusius 
aspektus: jo įvaizdį anuomet ir šiandien, 
šv. Brunono misijos istorinę reikšmę, mi
sijos liudijimus šaltiniuose, šv. Brunono 
gerbimo tradiciją Lietuvoje ir Lenkijoje, 
taip pat jo istorijos vaizdavimą dailėje.

Konferencijos vieta ir laikas pasirinkti 
ne atsitiktinai - Šv. Brunono gerbimo 
tradicija Lietuvoje ilgą laiką buvo saugota 
tik tarp šv. Benedikto regula besivadovau- 
jančii; vienuolių, o jo misiją ir kankinystę 
vaizduojantis freskų ciklas ištapytas Pa
žaislyje. Šiandien šis ciklas - plačiausias 
žinomas tapybinis šv. Brunono istorijos 
pasakojimas Europoje ir vienintelis - Lie
tuvoje. Šv. Brunono Bonifaco Kverfurtie
čio šventė anksčiau buvo minima dvi die
nas - spalio 15-ąją - kaip šv. Brunono - 
pagal vokiečių šaltinių versiją ir birželio 
19 dieną - kaip šv. Bonifaco - pagal italų 
šaltinių versiją.

Mokslinė konferencija prasidėjo šv. 
Mišiomis Pažaislio bažnyčioje, kurias 
aukojo arkivyskupas metropolitas Sigitas 
Tamkevičius. Savo pranešimuose meno
tyrininkai, bažnyčios meno istorikai, dva
sininkai apžvelgė Šv. Brunono Kverfur
tiečio istoriją - misiją, krikštą, christia
nizaciją nuo 1009 iki 2009 metų. Buvo

Iš Redakcijos pašto
Gerb. Redaktore,

Pagal mano siūlymą, Sydnėjaus Lietu
vių Klubo ypatingas narių susirinkimas 
įvyko. Deja, tikslas traktuoti šį susirinki
mą kaip metinį susirinkimą - o tam rei
kėjo 75% balsų - nebuvo pasiektas. Toks 
susirinkimas, kurio metu nariai galėtų 
sužinoti tikslią Klubo finansinę padėtį ir 
Klubo direktorių tolimesnius planus, iš
girsti Klubo narių nuomones bei pasiū
lymus ir tada išrinkti Klubo direktorius, 
neįvyko.

Taip turėjo būti. Tačiau įvyko susi
rinkimas, apie kurį gėda ir kalbėti. Tokio 
susirinkimo aš nesitikėjau matyti lietuvių 
bendruomenėje: triukšmas, žmonių už
gauliojimas, Klubo prezidentės vienšališ- 
kas pirmininkavimas, kalimas plaktuku, 
šauksmai, chaosas, cirkas. Ar taikultūrin- 
gų lietuvių elgesys? Gėda!

Rezultatai: užsibaigus šiam cirkui, ku
riame taip aršiai kovota dėl išsilaikymo, 
Klubo prezidentė perskaito pareiškimą, 
kad ji atsistatydina. Dar viena direktorė 
seka jos pavyzdžiu. Sekančią dieną atsista
tydina dar vienas direktorius. Savaitės 
pabaigoje, nepakęsdamas užgaulių ir nc-

Gerb. Redaktore,
Kadangi Sydnėjaus choras „Daina“ 

sensta ir mažėja, esame dėkingi austra
lams, kurie atėjo į pagalbą. Jie įdeda daug 
darbo stengdamiesi dainuoti lietuviškai. 
Visų mylimiausia - tiesiog choro širdis - 
yra Megan Dunn.

Choro pasisekimai - tai dėka lenko 
Wojciech - mūsų gerbiamo pianisto, be 
kurio mūsų Biruteipritrūktų kantrybės.

Labai gaila, kad kelios nepatenkintos 
choristės išvirė labai neskanią košę, kuri 
prisvilo birželio 13-tą. 

pristatomas misionieriaus šv. Brunono 
dienoraštis ir dvasingumas, aptariamas šv. 
Brunono Kverfurtiečio atminimas ir ger
bimas mūsų laikais, šv. Brunono istorijos 
pasakojimas Pažaislio freskose, seserų 
kazimieriečių misijos Pažaislyje tradicija 
ir dabartis.

Konferencijos pabaigoje dalyviams 
buvo surengta ekskursija po Pažaislio 
vienuolyno ansamblį.

Minėjimas ir Kverfurto 
Pilyje

Minint šv. Brunono mirties tūkstant
metį, jo gimtinėje Qucrfurt (Vokietija) 
penktadienį, birželio 19 d. buvo atidaryta 
paroda, skirta šio šventojo gyvenimui ir 
evangeliškosioms misijoms Vidurio Eu
ropoje atskleisti. Ekspozicijoje pristato
mi viduramžiškoje Kverfurto pilyje ir ki
tuose Vokietijos archyvuose saugomi su 
šv. Brunonu susiję eksponatai bei jo raš
tai, taip pat kūriniai iš Lenkijos, Vengri
jos, Čekijos muziejų ir archyvų. Paroda 
vienoje iš didžiausių iš seniausių Vokieti
joje Kverfurto pilyje veiks iki gruodžio 
20 dienos. Parodai išleistas katalogas, 
kuriame, be kitos su šiuo šventuoju susi
jusios ikonografinės medžiagos, publikuo
jamas ir Pažaislio vienuolyno freskų ciklas.

Šv. Brunono Kverfurtiečio istorija ir jo 
misija reikšminga Lietuvos istorijai ir 
kultūrai tuo, kad viename iš šios misijos 
aprašymų Kvedlinburgo analuose pirmą 
kartą paminėtas Lietuvos vardas.

“1009 m. šv. Brunonas, vadinamas Bo
nifacu, arkivyskupas ir vienuolis, vienuolik
tais savo tapimo vienuoliu metais Rusios 
ir Lietuvos pasienyje pagonių nužudytas su 
18 saviškių kovo 9 d., nukeliavo į dangų” - 
ši XI a. pradžios vokiečių kronikos - Kved
linburgo metraščiuose - žinutė yra pirma
sis Lietuvos vardo paminėjimas žinomuo
se rašytiniuose istorijos šaltiniuose. □ 

pagrįstų apkalbų, atsistatydina ir vienin
telis likęs Klubo narių išrinktas direkto
rius, Klubo sekretorius Garry Penhall.

Aš noriu dar kartą pareikšti, kad siū
liau susirinkimą nenoromis ir savo sąži
nės verčiamas, nes mačiau, kaip mūsij visų 
neseniai turtingas Klubas žlunga, skęsta 
tokiu greičiu, kad tikriausiai jau sekančias 
Kūčias, kaip prieš pora tūkstančių metų, 
turėsime švęsti kokiame nors tvartelyje.

Už mėginimą sustabdyti tą pinigų 
kraujavimą, sušaukiant šį susirinkimą, 
negalima kaltinti Garry. Aš prisiimu visą 
atsakomybę. Garty mane suprato ir suti
ko padėti.

Ką reikia daryti, kaip reikalus patai
syti? Siūlau likusiems trims Klubo direk
toriams (ar jie legalūs, ar ne) nedelsiant 
šaukti Klubo susirinkimą su ta pačia dar
botvarke kaip 13-tą birželio. Prižadu, kad 
aš ir visi, kuriems rūpi mūsų Klubas, su 
tuo sutiks ir nebus problemų surenkant 
tuos 75% balsų. Tai yra jūsų pareiga ir 
atsakomybė. Negalima laukti, kol Klubas 
nusigyvens iki nulio. Nepamirškim, kad 
direktoriai valdo Klubą ir yra atsakingi už 
Klubo likimą.

Viktoras Slitcris

Kadangi didžiai gerbiama ir vertinama 
mūsų chorvedė Birutė klauso gandų, ma
nau turiu teisę ir aš gandų klausytis. 
Prašyčiau nekalbėti niekų, niekas nesi- 
kabina prie svetimtaučių. O atvirkščiai - 
juos gerbia ir klauso jų su malonumu.

Vienintelis ir didžiulis skundas chorai 
yra tai, kad daugiau nebegirdime mūsų 
mėgiamiausio solisto Kęsto Proto.

Aš manau, kad choras turėtų tik 
dainuoti, o nesikabinti prie Klubo rei
kalų. Su geriausiais linkėjimais chorai ir 
Klubui,

Janina Kalgovas

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

Kaip 
krepšinis 
užkariavo 
Lietuvą

Atgavus Lietuvos nepriklausomybę po 
Pirmojo pasaulinio karo, atgijo ir įvairios 
sporto šakos. Krepšinį 1922 m. į Lietuvą 
įvedė St. Darius ir K. Dineika. Komandos 
nebuvo labai stiprios. Tarptautinėse rung
tynėse jos visuomet pralaimėdavo, o labiau
siai jas supildavo latvių komandos. Todėl į 
Berlyno olimpiadą 1936 m. Lietuva krep
šinio komandos net nesiuntė.

Tačiau toji 
olimpiada Lie
tuvai pasirodė 
lemtinga, nes 
ten amerikiečių 
komandoje žai
dė Pranas Lubi
nas (žiūr. nuotr. 
dešinėje). Olim- 
piadą stebėję 
lietuviai tuoj su
sidomėjo-ar tik 
ne lietuvis tas 
Lubinas? Pasi
rodo, tikrai lie
tuvis ir ketino 
aplankyti savo
gimines Lietuvoje.

Atvykęs į Kauną Lubinas susižavėjo 
naujaipastatytais Kūno Kultūros Rūmais 
ir puikia krepšinio sale. Susižavėjo ir 3 
mėnesius pasiliko mokyti Kauno krep
šininkus ne tik kaip žaisti, bet ir kaip 
laimėti. Tada lietuviai pasikvietė latvius 
ir, didžiausiai jų nuostabai, Kaunas lai
mėjo prieš Rygą, o Lietuvos rinktinė prieš 
Latvijos rinktinę.

Lubinas grįžo į Ameriką, bet savo vie
toje paliko kitą amerikietį Žuką. Lietuviai 
jau buvo įgavę pasitikėjimo ir nutarė siųs- 
tikomandą į II Europos Krepšinio Pirme

Dear Editor,
After reading Joseph Blansjaar’s letter 

(MP Nr 24,24/06/09), where he writes an 
overdramatised reportage of the Sydney 
Lithuanian Club’s Extraordinary General 
Meeting,! am grateful to him for providing 
a lesson in what is an acceptable behaviour 
during a meeting. I am in agreement with 
him, that factionalism should be put 
aside for the good of the Club. 
Unfortunately, I believe that it will not 
occur while certain elements within the 
community who have hidden personal 
agendas, exert so much influence.

Kestutis Protas, Sydney

Dear Editor,
The Extraordinary General Meeting of 

13 June 2009 was a grand display of 
Lithuanian democracy in action. The 
rudeness, the gagging and the over-talking 
at this meeting were simply a flowering of 
the seeds of discontent which had been 
growing for many months after having 
been sowed by a few choir malcontents in 
the wake of the choir’s 2008 Christmas 
party where a few egos were, rightly or 
wrongly, bruised. The 5% petition 
requesting an Extraordinary General 
Meeting (EGM) emanated from the choir 
members and indicated that its leaders 
were abandoning protectional choir 
interests in favour of promotional 
Lithuanian Club interests.

The choir activists were, quite simply, 
attempting a Lithuanian Club coup, lb vote 

nybes Rygoje.
Norėdami dar sustiprinti savo koman

dą, jie atsikvietė iš Amerikos du labai ge
rus krepšininkus F. Kriaučiūną ir Pr. 
Talzūną. Apie tai niekur nebuvo skelbta, 
net treniruotės vyko visai slaptai, be jo
kių žiūrovų.

Latviai savo spaudoje pajuokiančiai ra
šė apie lietuvius ir pranašavo jiems pas
kutinę vietą. Ir koks buvo jų nustebimas, 
kai pirmąsias savo rungtynes su italais 
lietuviai laimėjo! Latvijos ir Lietuvos laik
raščiai galvojo, kad tai tik atsitiktinumas 
ir apie tai įdėjo tik mažą žinutę. Sekančią 
dieną Lietuva laimėjo ir antrąsias rungty
nes. Per 5 dienas Lietuva nugalėjo 5 ko
mandas ir buvo paskelbta Europos 
krepšinio nugalėtoja.

Galima tik įsivaizduoti, koks nepap
rastas pakilimo jausmas užplūdo visą 
Lietuvą! Laikraščiai apie pergales rašė 
pirmuose puslapiuose, didelėmis raidė
mis. Traukinys, vežęs krepšininkus iš Ry
gos į Kauną, turėjo sustoti kiekvienoje 
stotyje, nes visur laukė minios žmonių su 
gėlėmis ir dovanomis. Švietimo ministras 
komandos dalyvius gimnazistus, kurie 
birželio mėn. turėjo laikyti brandos egza
minus, atleido nuo egzaminų. (Tiesa, jie vi
si buvo labai geri mokiniai).

Visą Lietuvą pagavo krepšinio aistra, 
kurijos nepaleido ligi šios dienos. Sovietų 
okupacijos metais geriausi sovietų koman
dos žaidėjai buvo lietuviai, bet garbę ir 
medalius pasiimdavo Sovietų Sąjunga.

1990 m. atkūrus nepriklausomybę, 
lietuviai vėl galėjo ginti Lietuvos vardą ir 
labai greitai pradėjo garsėti visame pa
saulyje. Kas gi negirdėjo apie Sabonį, 
Marčiulionį, Kurtinaitį?

Lietuvai tai buvo ir nuostolis, nes ge
riausi jos žaidėjai ėmė žaisti Amerikoje, 
Ispanijoje ar kitose šalyse. Bet buvo ir 
naudos, nes, uždirbę didelius pinigus, kai 
kurie ėmė kurti Lietuvoje krepšinio mo
kyklas ir remti Lietuvos krepšinį.

Aliutė

Yes to the special resolutions offered would 
have meant, a priori, a vote of no 
confidence in the club’s current directors, 
management and kitchen. The opposition 
were, quite simply, attempting to avert 
this coup. To vote NO to the said 
resolutions meant, a priori, a vote of 
confidence in the Club’s current directors, 
management and kitchen. At least until the 
next official AGM.'

On the day the opposition won and the 
status quo returned once more to the Club 
until the next AGM. The casualty list 
however was very high - four current dir
ectors resigned and one ended up in hospital 
leaving only two directors still active. The 
two still active and the hospitalized one can 
now make a forum and appoint several 
caretaker directors until the next AGM.

My question thus to the protagonists of 
the June 13th meeting is simply this: what, 
besides firing the current directors, 
management and kitchen, was your policy 
to save the Club after having instigated all 
this unrest and social division?

Yours faithfully,
Ričardas Bukevičius (Bukis)

Member No. 023

Papildymas. Praeitame “M.P.” nr. 24, 
psi. 2, tilpo žinia apie baudas Lietuvoje už 
kyšininkavimą. Ten minima santrumpa 
“MGL” reiškia “minimalus gyvenimo ly
gis”. Pagal LR Vyriausybės nutarimą nr. X- 
963, nuo 2007 m. sausio 1 d. “minimalus 
gyvenimo lygis” (MGL) vienam LR gyven
tojui per mėnesį yra 130 Lt Red.
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Iš Rusijos su užkandžio maišeliu - 
lietuviška odisėja

Nijolė
Jankutė

Tęsinys iš “MJR” 
nr. 24.

Vėliau David 
pasisamdo sim
patingo Roberto 
vairuojamą taksi 
ir aplanko Europos parką, tuoj pat plačiai 
papasakodamas apie jo įsteigėją Gintarą 
Karosą ir apie parko skulptūras.

Kai Robertas nesutinka jo po visą 
Lietuvą vežioti, David išsinuomoja maši
ną ir su šiurpiu humoru aprašo ne tik ne
įprastą vairavimą dešine kelio puse, bet 
dar klaikesnes Lietuvos autoavarijas. Anot 
jo, lietuviai į kelio ženklus žiūri, kaip į 
nebūtinus patarimus. Dėmesio jie nekrei
pia ir į saugos diržus. Tačiau, rašo jis,lietu
viai vairuotojai neboja kelio ženklų ne iš 
kokio “road rage”, bet kad nespėjo su
prast ir išmokti eismo mandagumo. Juk jie 
- pirmoji karta galinti įsigyti geresnį auto
mobilį, negu “Soviet-made” Lada!
Thtkų pilis, karaimai ir kibinai

Trakų pilį, karaimus ir totorius David 
aprašo plačiai, negailėdamas istorinių 
faktų. Tik jam gaila, kad 1951 - 1967 m. 
pilies restauruotojai negalėję visko tiksliai 
įvykdyti, nes reikėję skubėti, kol sovietų 
valdžia neatšaukė leidimo. Iš viso, stebisi 
David, kaip sovietai tą leidimą davė. Ma
tyt, nesusigaudė karingoje ir galingoje 
Viduramžių Lietuvos istorijoje... Nusiste
bėjęs gausia senovės ginkit) kolekcija pi
lyje (Kas per kardai!. Legendinis Excalibur 
čia atrodytų kaip dantų krapštukas!) ir

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje

Alena 
Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP” nr.5.

Australijos 
Diena

Vienas iš Dainų šventės renginių bu
vo “Australijos diena” rotušės salėje. 
Dėmesio centre buvo dr. Genovaitės Ka- 
zokienės knygos apie lietuvius meninin
kus Australijoje pristatymas ir australie
čių koncertas. Pradėjo lyti, ligi pat rotu
šės jokia valdiška priemonė nevažiuoja, o 
nuo troleibuso prie katedros aikštės iki 
rotušės nemažas kelias, tai gerokai su
šlapau. Rotušės salė nedidelė, sausakim
ša. Pakyloje užstalosėdėjodr. Kazokienė, 
prasidėjo kalbos. Atrodė, kad viskas vyks
ta normaliai, kol prie stalo nepriėjo Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenės pirminin
kė, atsargos kapitonė Lolita Kalėda. Jos 
kalba buvo ilga, nieko bendra neturinti 
su Kazokienės darbu ir knyga. Paskui ji 
pradėjo dalinti dovanėles-suvenyrus vi
sokiems žmonėms. Per tą visą šurmulį dr. 
Kazokienė buvo visai užmiršta ir sėdėjo 
kaip koks nereikalingas daiktas, net gai
la buvo žiūrėti.

Visi atsigavo, kai pasirodė mūsų šokė
jai. Jie puikiai šoko, nors ir žvalgydamiesi 
į du vyrukus, kurie tupėjo už pakylos ir ją 
prilaikė, kad nesugriūtų. Vis dėlto nesu
griuvo, ir visas renginys praėjo gerai.

Pačioje Dainų šventėje dalyvavo ir 
australiečiai choristai. Paįvairinimui buvo 
pakviestas “Žuvėdros” pramoginių šokių 
ansamblis. Beveik visą koncerto laiką ga
na smarkiai lijo, pasisekė tik “Žuvėdrai”. 
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prisiragavęs kibinu, David traukia j Drus
kininkus, gėrėdamasis laukų žalumu, 
kuriuose, jei ne balti langų rėmai, visai 
paskęstų žaliai dažyti kaimų nameliai.
Druskininkų vonios ir Čiurlionis

Druskininkai autorių primurdė savo gy
domuose vandenyse, išminkė įvairiausių 
rūšių masažais ir skandino purvo voniose. 
Tačiau netikėčiausią įspūdį jam padarė 
“bikini off! ” Tai buvo dušų ir vonių tar
nautojų kariškas įsakymas plikai nusi
rengti. Jo nustebimui, tas įsakymas vonias 
lankantiems nesudaręs jokių keblumų. 
“Nežiūrint “topless” merginų kai kuriuose 
Australijos paplūdimiuose, mes australai 
esame gana konservatyvūs!” - rašo David.

Išmaudytas, išmasažuotas David atsi
gauna klausydamas Čiurlionio pastoralių 
skambančių iš garsiojo lietuvio buvusių 
namų. Jam keista, kad klausytojai sėdi ne 
viduje, koncertiškoje rimtyje, bet Čiurlio
niu gėrisi piknikaudami pievoje! Kaip ir 
visa kita, David aprašo Čiurlionio gyveni
mą ir jo meno, muzikos talentus skirtus 
Rusijos caro prispaustai Lietuvai “Sujunki! 
Mozart, Monet ir James Dean į vieną 
asmenį, tada suprasit, ką Čiurlionis reiš
kia lietuviams”, - rašo David.

Subanalinta žiaurumų istorija 
ir... našus biznis

Netoli Druskininkų ir Grūto parkas. 
Ši plačiai išreklamuota ir net 100,000 
lankytojų kasmet sutraukianti vieta au
toriui nepadarė įspūdžio, kurio tikėjosi, t.y. 
komunizmo ir jo vadų žiaurumo oku
puotam krašte. Per daug Kalėdų Seneliais 
šypsančių karlmarx’u, Stalinų, kumščius 
gniaužiančių galingų lenini), per daug

Visi kiti, kurie nebuvo po kriaukle, per
šlapo kiaurai. Nežiūrint to, vaikų chorai, 
kurie buvo pačiame priekyje ir labiausiai 
sušlapo, kaip tik daugiausiai rodė entu
ziazmo ir vis šaukė, kad nori dainą pakar- 
toti-ir daugelį jų kartojo. Žiūrovai, aišku, 
visą laiką sėdėjo kaip po dušu.

Klaipėdoj pas Rezgevičienę
Važiuodami iš Šventosios į Vilnių, 

Landsbergiai anksti rytą mane išleido 
Klaipėdoje pas Rezgevičius. Žurnalistė 
Irena Rezgevičienė buvo atvažiavusi į 
Australiją kartu su filmuotoji! Vytautu 
Peckum, ir mes truputį pabendravom. 
Dabar susipažinau su jos vyru Stasiu, 
Klaipėdos teatro aktorium, kurio vie
nintelė ir didžiausia aistra buvo para- 
sparniai. Tad tik pasisveikinęs, jis tuoj iš
važiavo skraidyti. Po pusryčių atėjo Vy
tautas Pcckus ir prasidėjo keturių dienų 
ekskursijos po Klaipėdą ir apylinkes.

Pirmą dieną -pati Klaipėda. Buvę ka
pai dabar skulptūrų sodas, bet paminklas 
1923-čiais metais žuvusiems už laisvę 
gražiai sutvarkytas. Dienos pradžioje dar 
pilni energijos apėjom visą parką, apžiū
rėjom skulptūras.

Mieste yra laikrodžių muziejus. Gidė 
buvo labai simpatinga, daug žinojo ir la
bai įdomiai pasakojo. Atkreipė mūsų 
dėmesį į tokius dalykus, kurių patys ne
būtume net pastebėję. Muziejaus kieme 
buvo įdomūs saulės laikrodžiai. Apžiū
rėjom konservatoriją ir garsųjį Anikės 
paminklų, o paskui nuėjom ir prie Do
nelaičio, Mažvydo ir Herkaus Manto pa
minklų. Labai šauniai papietavome tu
rizmo mokykloje, kurioje ruošiami šefai 
geriems restoranams.

Sužinojau, kad yra ir Klaipėdos pi
lies muziejus - iki tol maniau, kad mu
ziejus yra tik Smiltynėje. Pilies muzie
juje įdomiai eksponuojama Klaipėdos 

komunistų eros muzikinės propogandos, 
per daug būk tai juokingų rusiškų prisi
minimų. Autoriaus nuomone, galbūt ge
riausias Grūto eksponatas -100 metrų il
gio tvora, nusagstyta pasipiktinusių lietu
vių laiškais, barančiais parko steigėją Ma
linauską, kodėl jis leidžia komunizmo žiau
rumus traktuoti tartum kokią nekenks
mingą kvailystę. Tikrąjį komunizmo veidą 
pamatęs Vilniuje, buvusiuose KGB rit
muose, dabar muziejuje, pasibaisėjęs David 
paskiria net 10 psl. komunistinio siautėji
mo Lietuvoje istorijai, cituodamas Lietu
vos Genocido ir Rezistencijos centro min
tis”: ... deja, kaltinimai komunizmui gyvi 
tik jo aukų atminimuose...”.
Antrasis miestas, alus, krepšinis 

ir Akropolis
Šis knygos skyrius galbūt pats įdomiau

sias. Tai autoriaus nuotykiai Kaune ir jo 
linksmas dėmesys šiam miestui. Kaip 
autoriui įprasta, “Antrasis miestas” pra
sideda su gana tikslia Kauno istorija. To
liau, David lanko senąją Mykolo Archan
gelo bažnyčią ir jos rūsyje įrengtą baugų 
aklųjų muziejų; aprašo kauniečių karštai 
mylimą Prisikėlimo bažnyčią. “Kaip daž
nai Lietuvos istorijoje”, - rašo David, “pa
statas, kuris lietuviams reiškė laisvės šven
tę, greit tapo nacių - sovietų okupacijų iš
niekintas, nulaužiant kryžių, viduje įren
giant radijo fabriką. Tik 2004 m. pagaliau 
Prisikėlimo bažnyčia buvo baigta atre
montuoti, ir į ją vėl plaukia tikinčiųjų mi
nios. Lietuviška ištvermė nugali, nežiū
rint, kaip ilgai užtrunka!”.

Kauno Laisvės alėja autoriui - “delight”! 
Čia jį žavi net šeši teatrai, gausybė kavi
nių bei arbatinių. Vienoje jų - “orange 
pekoe” - begerdamas jis susipažįsta su 
neblogai angliškai kalbančiu Vytautu, 
kuriam Kaunas mielesnis už Vilnių, o už 
viską brangesnis - krepšinis! Vytautas 

istorija. Iš ten dar nuėjome - ne! jau tik 
nusivilkome - prie Danės upės ir į “Jono 
kalnelį”. Po Klaipėdą man patiko vaikš
čioti - matai, kad tai senas miestas, o siau
ros ir lenktos gatvelės kai kur primena 
Vilnių, tik statyba visai kitokia.

Nemuno deltoje
Kitą dieną vėl iš pat ryto atvažiavo 

Vytautas ir nuvažiavom prie karaliaus 
Vilhelmo kanalo. Iš tenai) Kintus ir,kiek 
paklaidžioję, į Mingės kaimą. To kaimo 
“pagrindinė gatvė” yra Minijos upė. Visi 
gyventojai yra žvejai, o pragyvenimui 
prisiduria iš turistų. “'lai kaip jūs nueinat 
pas kaimyną?” - paklausiau vieno žvejo. 
“Palaukiam, kol Minija užšąlą”, - atsakė.

Mes pataikėm atvažiuoti ne į turistinę 
upės pusę. Prie kito kranto matėm di
doką laivą turistams, bet nenorėjom vėl 
klaidžioti, tai susiradom laivininką, kuris 
savo kateriu “Aisytė” sutiko mus papluk
dyti. Nuplaukėm Minijos upe žemyn ir 
įplaukėm į Nemuno deltos atšaką Atma
tą, o iš ten į Kuršių marias. Paplaukioję 
tenai, grįždami sustojom Uostadvario 
kaimelyje su švyturiu. Tas švyturys buvo 
pastatytas ant pat marių kranto, bet lai
kui bėgant marios atsitraukė ir švyturys 
buvo gerokai nutolęs nuo kranto. Apėjom 
kaimelį, pasigrožėjom jo gandrais. Kai 
grįžom, “Aisytės” šeimininkas mus nusi
vedė parodyti savo statomo turistų namo 
ir, aišku, prašė jį pareklamuoti.

Iš ten dar nuvažiavome į Ventės ragą, 
kur būna žieduojami išskrendantys 
paukščiai. Tuo metu paukščių nebuvo, bet 
ir be jų visos dienos ekskursija buvo 
nuostabi.

Kitą dieną vėl pirmyn! Iš pat ryto j 
“didžiausią Pabaltijy” krautuvę “Maxi
ma” - ne pirkti, tik pasižiūrėti. Vis dėlto 
nusipirkau vieną kitą suvenyrą ir kiečiau
sią pasaulyję ragožę nugarai šveisti. Po pie
tų nuvažiavom už Kretingos pasižiūrėti 
“Vienkiemio”, vieno iš dabar plintančių 

nusitempia David į barą, girdo “Švyturio” 
alum ir su būriu krepšinio “sirgalių” te
levizoriuje stebi lietuvių - rusų rungty
nes. Dideliam visų nusivylimui, Lietuva 
pralaimi. Nežiūrint to, krepšinio sirgaliai 
sugriūva j savo mašinas ir šaukdami 1 ,ie - 
tu - va!, mojuodami trispalvėmis lekia 
Kauno gatvėmis. Nustebusiam David, kad 
džiūgaujama pralaimėjus, Vytautas pa
aiškina: “Mes džiaugiamės dėl Lietuvos, 
dėl krašto, dėl mūsų tėvų, kurie, kai buvo 
jauni, negalėjo šitaip švęst jokių rungtynių. 
Už vėliavėles ir šūkius, jie būtų kalėjime”.

Grįžęs viešbutin, David taip pat ima 
kartoti Lie-tu-va ir vis labiau suprasti lie
tuvius. Kitą dieną “Bernelių užeigoj” ap
tarnautas “totaliai indiferentiškų” padavė
jų, apsirengusių tautiniais rūbais, ir pri- 
valgęs silkių, prisisrėbęs barščių, užsuka į 
garsųjį Akropolį. Šią milžinišką, visko 
įmanomo ir neįmanomo perkrautą par
duotuvę David pavadina “kiteh” kokteiliu, 
ironiškai paminėdamas Led Zeppelin 
marškinėlius ir kryžiuočių šalmų replikas.

Šiurpioji Naumiesčio istorija
Netoli Kauno David apsilanko Nau

miestyje, žydiškai vadintą Naištot. Tai 
nedidelė vietovė sklidina Lietuvos žydų 
istorijos, ypač autoriaus prosenelio (iš tėvo 
pusės) Saliamono Smiedt. Su ta istorija, 
nuo pat Gedimino laikų, autorius, atrodo, 
gerai susipažinęs, ir šioje knygoje ją pla
čiai atpasakoja iki pat žudynių nacių 
okupacijos metu. Čia jis vėl cituoja Lietuvos 
Genocido Tyrimų ir Rezistencijos centro 
pasisakymą, būtent, kad “...10 iš 18 Lie
tuvos policijos pulkų dalyvavo žydų šau
dyme arba transportacijoj, arba ghetto 
sargyboje” David nuomone, žudynes ska
tino nacių propoganda, aiškindama bol
ševizmą kaip žydų diriguojamą jėgą, at
sakingą už baisiuosius lietuvių trėmimus.

Tęsinys kitame MP nr.

vasaros restoranų su pagrindiniu pastatu, 
pavėsinėmis ir vaiki) žaidimo aikštelėmis. 
Iš ten į Kretingą, kur vyko Kretingos fes
tivalis. Aplankėm Kretingos bažnyčią, 
Liurdą ir nuėjom į Klaipėdos muzikinio 
teatro koncertą miesto aikštėje. Koncerte 
dalyvavo ir Stasys Rezgevičius, bet pasi
gedau Artūro Kozlovskio, kuris neseniai 
buvo koncertavęs Melbourne kartu su 
Eugenija Kupryte.

Antano Mončio galerija
Paskutinė diena Klaipėdoje buvo sek

madienis, tai nuvažiavom į Melnragę prie 
molo, kur 1933 m. liepos mėn. žuvo jūrų 
skautų jachta “Budys”. Ten dabar yra 
paminklas - inkaras ir mole įmūryta len
ta su užrašu. Pro Girulius ir Karklę nu
važiavome pietauti į “Juozapo alų” prie 
Darbėnų. “Juozapo alus” tokio pat tipo 
kaip “Vienkiemis”, tik daug didesnis. 
Žmonių daugybė, šeimos, vaikai. Vaikai 
gali pasidžiaugti ir mažu zoologijos so
du, kurį ir mes su Irena aplankėme.

Atsimenu, kad pietūs buvo labai gar
dūs, bet ką valgiau - neatsimenu. Grįžom 
vėl pro Palangą ir užėjom į Antano Mon
čio galeriją. Antanas, buvęs čiurlionietis, 
gyveno ir kūrė Paryžiuje ir dauguma savo 
kūrinių padovanojo Palangai. Man patiko 
tos keistos skulptūros ir milžiniški moli
niai švilpukai. Jo biografinėj ekspozicijoj 
radau ir mano ranka išrašytą Čiurlionio 
Ansamblio pažymėjimą. Prisiminiau, kad 
namie turiu Jolantos Vaičaitytės liaudies 
dainų plokštelę, kurioje yra ir Antano 
įdainuotų dainų. Kadangi galerijoje tokio 
eksponato nebuvo, pažadėjau vadovei jį 
atsiųsti. (Tą vėliau ir padariau).

Kai po kelerių metų vėl buvau Palan
goje su Irena, nuėjome ligi jūros tilto. Ten 
vaizdas tikrai buvo nejaukus. Pajūris po 
audros suniokotas, kopos išgriautos iki 
pat pušų - net pušų šaknys kabėjo ore. Ir 
vėjas buvo labai šaltas.

Tęsinys kitame MP nr.
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VALDOVŲ 
RŪMAI

Kunigaikštystės 
valdovų rūmų atkū
rimas yra vienas 

svarbiausių Lietuvos tūkstantmečio prog
ramos projektų. Daugiau nei 70,000 I ,ie- 
tuvos gyventojų, išeivijos atstovų ir užsie
nio svečių yra parėmę Valdovų rūmų at
kūrimą finansiniu indėliu.

Atkurtų, tačiau neįrengtų Valdovų rūmų 
simbolinio atidarymo ceremonija pla
nuojama liepos 6 d. 1330 vai. Ceremonijos 
metu virš rūmų bus pakelta istorinė Lie
tuvos vėliava (Vytis raudoname lauke), 
atidengtas pagrindinis barokinis portalas 
su lotynišku užrašu „Millennio Lithuaniae 
MIX-MMIX“ („Lietuvos tūkstantmečiui 
1009-2009“), paliudijančiu, jog atkurti 
rūmai yra paminklas Lietuvos tūkstant
mečiui. Rūmų atkūrimo statybos darbų 
užbaigimo ir simbolinio atidarymo iš
kilmių dalyviai - Lietuvos ir užsienio vals
tybių vadovai - taip pat pasveikins ir paly
dės iš katedros aikštės j Vingio parką 
išžygiuojančius Lietuvos tūkstantmečio 
dainų šventės „Amžių sutartinė“ dalyvius.

Nacionalinis muziejus I jetuvos Didž. 
Kunigaikštystės valdovų rūmai šių metų 
liepos 7-26 dienomis trims savaitėms pir
mą kartą atveria atkurtų, bet iki galo ne
įrengtų Valdovų rūmų vartus lankytojams.

Liepos 7-26 d., kasdien, nuo 11 iki 18 
vai. Valdovų rūmuose bus rengiamos ne
mokamos organizuotų grupių ekskursijos 
(iki 25 žmonių grupėje) lietuvių, anglų, 
vokiečių, lenkų, rusų, kitomis kalbomis. 
Pavieniams lankytojams nemokamos eks
kursijos lietuvių kalba vyks kasdien nuo 
12 vai. Būtina iš anksto rezervuoti datą ir 
laiką. Ekskursijos užsakomos ir kita in
formacija teikiama tel.: (8~5) 262 0007, 
e-mail: ekskursijos@valdovurumai.lt. 
Rūmų adresas: Vilnius, Katedros a. 3, 
įėjimas - iš Katedros aikštės; grupės bus 
su tinkamos prie Pietinių rūmų vartų (šalia 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 
paminklo). Lankytojai susipažins su au
tentiškomis istorinės rezidencijos lieka
nomis, atkūrimo projektu, bus parodytas 
Didysis kiemas, reprezentacinių salių 
interjerai, kuriuos puošia įspūdingi porta
lai, krosnys, grindys, lubos, židiniai. Rū
muose veiks ir nedidelė didaktinė Lietu
vos didžiųjų kunigaikščių rūmų istorinės 
raidos ekspozicija, numatoma rodyti

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju parėmusiems Australijos lietuvių sportininkų išvyką į 

Lietuvą: P. Patupiui (WA) už $50, A. ir A. Baltrukoniams (Vic) už $30, V. Savic
kui (Vic) už $10. Nuoširdus AČIŪ visiems.

Antanas Laukaitis

LDK Valdovų rūmai trims savaitėms 
atvers vartus lankytojams 

Lietuvos Didž. maketus, pateikti būsimo salių ekspozici
nio įrengimo medžiagą.

Po liepos 26 d. bus tęsiami Valdovų 
rūmų įrengimo darbai, ekskursijos nebus 
organizuojamos.

Lietuvos tūkstantmečio 
programos parodos Taikomosios 

dailės muziejuje
Kadangi Valdovų rūmai nėra iki galo 

įrengti ir juose negalėjo būti įgyvendinami 
Lietuvos tūkstantmečio jubiliejaus ren
giniai, todėl čia planuotos tarptautinės pa
rodos rengiamos Taikomosios dailės mu
ziejuje, kuris yra Lietuvos dailės muzie
jaus padalinys. Šių metų liepos 5-6 d. 
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmai kartu su 
Lietuvos dailės muziejumi ir kitais part
neriais atidarys tris unikalias parodas: 
„Lietuva senuosiuose istorijos šaltiniuo
se” (koordinatoriai Lietuvos archyvų 
departamentas ir Lietuvos valstybės istorijos 
archyvas), „Vavclis Vilniuje. Nuo Jogai- 
laičių iki Respublikos pabaigos” (rengėjas 
Krokuvos Vavelio karališkoji pilis), „Baltų 
menas“ (organizatorius Vilniaus dailės 
akademija). Parodų atidarymas kultūros, 
meno ir mokslo visuomenei numatytas 
liepos 5 d. 17 vai. Parodų pristatymui bus 
rengiama speciali spaudos konferencija. 
Ekspozicijos veiks iki spalio 4 d. Šių 
išskirtinių parodų atidaryme dalyvaus 
Lietuvos ir užsienio šalių vadovai, oficialūs 
Lietuvos tūkstantmečio iškilmių svečiai.

Liepos 5-11 d. Valdovų rūmų prieigose, 
Taikomosios dailės muziejuje, Teatro, mu
zikos ir kino muziejaus kieme taip pat vyks 
ketvirtasis „Pilies festivalis”, tradiciškai 
skiriamas Valstybės (Mindaugo karūna
vimo) dienai ir Lietuvos vardo minėjimo 
tūkstantmečiui

Platesnę informaciją apie Valdovų rūmų 
atidarymo ceremoniją teikia Vydas Do- 
linskas,mobil. 8 615 21939, apie organi
zuojamas ekskursijas informuoja Gedi
minas Gcndrėnas, tel. 8 684 10912, apie 
parodas - Marijus Uzorka ir Birutė Ver- 
biejūtė, mobil. 8 684 06013. Bendra in
formacija teikiama tel. 262 0007,212 7476, 
mobil. 8 614 47418 (Liucija Armonaitė), 
arba e-mail: ckskursįjos@val<lovuruinai.ll 
ir info@valdoviinimai.lt.

Taip pat kviečiame apsilankyti Valdo
vų rūmų tinklapyje:

www.valdovurumai.lt

In memoriam
Atsisveikiname su 
Arniu Mucenieku 

1925.05.27 - 2009.06.05
Ištikimiausia mūsų gyvenimo kelionės 

palydovė mirtis visuomet būna šalia. Ji 
žengia kartu nuo pat gimimo dienos iš
tikimai, nealsilikdama. Ji pakviečia mus 
peržengti amžinybės slenkstį negrįžta
mai. Sunku yra skirtis, ypač su sava ir 
mylima šeima, su draugais ir visais, kurių 
aplinkoje skubėjo Tavo dienos. Bet ne
gailestingas laikas pašaukia į amžinybę. 
Tai visų gyvenimo kelio pabaiga. Pasi
likusieji pajunta skaudžią tuštumą, kurią 
palieka išeinantys, ją užpildo netekimo 
skausmas.

Mūsų didelės šeimos - pirmųjų atvy
kusiųjų į Australiją - gausus būtys pama
žu tirpsta. Šiandien atsisveikiname su Ar
niu Mucenieku, Sofijos Baltutytės vyru.

Arnis gimė 1925 metais gegužės 27 
dieną Marijampolėje. Jauniausias trijų 
Mucenieku šeimos sūnų, Arnis, baigęs 
gimnaziją, pradeda studijas Šiaulių Pre
kybos Institute. Karas jį atskiria nuo tėvų 
ir brolio. Jam tenka kovoti už svetimus 
interesus. Tai daugumos jaunų lietuvių 
vyrų dalia.

Po karo Arnis tęsia ekonomikos stu
dijas Kielio ir Pinnebergo universitetuose, 
bet prasidėjusi emigracija jį, kaip ir dau
gelį to meto jaunų lietuvių studentų, su
vilioja ir jis 1949 metais išvyksta į Austra
liją. Apsigyvena ir dirba Melbourne. Čia 
susipažįsta su Baltučių šeimos jauniausia 
dukra Sofija ir 1953 metais sujungia gy
venimus. Prasideda sukurtos šeimos ben
dro gyvenimo metai, pareikalavę daug 
pastangų ir pasišventimo, bandant geriau 
įsikurti. įsigyja namus, susilaukia sūnaus, 
vėliau trijų dukrų: visi lanko mokyklas ir 
jas sėkmingai baigia, kalba lietuviškai.

Po ilgesnio darbo įmonėje Arnis, iš
laikęs konkursinius egzaminus, įsidarbi
na Australijos Apsaugos Ministerijoje. 
Kadangi buvo gabus, kruopštus, sąžiningas 
ir pareigingas, tarnyboje sulaukia paaukš
tinimų. Gyvenimas ir gražiai auganti šei
ma suteikia daug džiaugsmingų valandų, 
ypač kai susilaukia anūkų, kai sveikata 
be priekaištų, kai negula sunkūs rūpes
čiai. kai laimingos valandos veja viena kitą.

Arnis dalyvavo lietuvių bendruomenės 
gyvenime. Ne kartą paprašytas padėjo ne 
vienai lietuviškai organizacijai. Skaitė 
lietuvišką spaudą, lankė visus minėjimus ir 
lietuvių bendruomenės susibūrimus.

Bėgantys metai ir jų našta pamažu 
spaudė pečius, prasidėjo ligos ir negala
vimai, operacijos ir viltys nugalėti visas 
negales. Deja, žingsnis pamažu vis lėtėjo, 
žvilgsnis temo ir vis dažniau teko pasi
kliauti vaistais, vis dažniau lankytis pas 
specialistus, nors jis nepasidavė apatijai ir 
tikėjosi nugalėti visus sunkumus ir su vil- 
timžvelgė ateitin.

Atšventęs gegužės 27-tą 84-tą gimtadie
nį po keletos dienų ligos sunkiai palies
tas vyksta į ligoninę, kur po dviejų dienų 
savo šeimos narių apsuptas š.m. birželio 5 - 
tos dienos popietėje užmerkia pavargusias 
akis... Peržengia amžinybės slenkstį...

Laidotuvės įvyko š.m. birželio 12 d. iš 
Fawkner krematoriumo koplyčios. Dalyva
vo virš 70 asmenų. Maldas už mirusį pra
vedė kun. A. Šimkus, psalmę gražiai per
skaitė dukra Laima, skaitinį- Dalia, o Gaila 
ir Raimondas pateikė pluoštą atsiminimų 
iš vaikystės. Solo giedojo Birutė Kyman- 
tienė, atsisveikinimo žodį tarė Viktoras 
Baltutis ir Viva Alekna. Rodant ekrane Ar- 
nio gyvenimo vaizdus, girdėjosi lietuviška 
daina. Po laidotuvių visi buvo kviečiami į 
Lietuvių Namus šermenims, juos gražiai 
paruošė Melbourne Socialinės Globos 
Moterų Draugija.

Mielas Arni, Tavo atminimas liks Tavo 
mylimos šeimos ir artimųjų atmintyje gy
vas ir šviesus. Tegul Viešpats priima Tave į 
savo Globą ir Ramybę!

Viktoras Baltutis

Prisimindami A4?A Arnių Mucenieką,
“Mūsų Pastogei” aukojame $50.

Elena ir Viktoras Baltučiai
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija apgailestauja, kad 

“m.p.” skelbta “Popietė apie mediciną” dėl nenumatytų 

aplinkybių neįvyko. SLMSGD Valdyba

A'frA Evaldui Kristensen
mirus, gilią užuojautą žmonai Viktorijai ir šeimai reiškia

Newcastle lietuviai

Mirus

A4hA Vytautui Sakalauskui,
reiškiame gilią užuojautą žmonai Aldonai, vaikams Juditai, Virginijai, Jonui, 

jų šeimoms, artimiesiems ir draugams. Liūdime kartu
MKM Draugija

Mirus

A4?A Arniui Mucenieku!,
reiškiame gilią užuojautą žmonai Sofijai, vaikams Gailai, Daliai, Laimai, 

Raimondui, jų šeimoms ir artimiesiems. Liūdime kartu.
MKM Draugija

A^A Juozui Vitartui
mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai Elva, vaikams Brenda, Peter ir Noela 

bei jų šeimoms.
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjunga

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudą!
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vėliavėles. Bus filmuojama.

Valstybės Diena Sydnėjuje
Valstybės Dienos minėjimas įvyks sekmadienį, 

liepos 5 dieną,2 vai. p.p., Sydnėjaus Lietuvių Klube, 
Bankslownc.

Paskaitą skaitys Vytautas Patašius.
Atsiliepiant i “Tūkstantmečio odisėjos” kvietimą 

“Apjuosti pasaulį Tautiška giesme”, 1 Jetuvos vardo 
paminėjimo Tūkstantmečio proga bus giedamas 
Tautos himnas.

Maloniai kviečiame visus gausiai dalyvauti - kas

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16-20 Meredith Street, Bankstown

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

turite, apsivilkite tautinius rūbus. Atsineškite mažas
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

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

Visi Adelaidės lietuviai — 
vienykimės ir atšvęskime Lietuvos 

vardo tūkstantmetį šauniai!
Š. m. liepos 4 dieną (šeštadienį) pavartykime Advertiser’io puslapius ir 

suraskime, kur glūdi lietuviška Vytis su 1000-mečio sveikinimu Lietuvai. Tą pačią 
dieną Adelaidės Grote Street suplevėsuos lietuviškos vėliavos.

Liepos 5 dieną, sekmadienį - vėliavų pakėlimai: 10.30 vai. Lietuvių Namų 
sodelyje, 10.45 vai. - Katalikų Centre. 11.00 vai. - iškilmingos pamaldos.

2.00 val.p.p. - Lietuvių Namuose, 6 Eastry Street. įvyks Viktoro 
Baltučio specialiai šiai progai parašytas 2-jų veiksmų vaidinimas “Dievaičių 
kerštas”, choro ir kvarteto dainos bei sveikinimai Lietuvai. 4.00 vai. p.p.-visi 
pakelsime taures ir, sugiedoję tautišką giesmę. sušuksime:”Vienas vardas - 
Lietuva". ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba 
maloniai kviečia narius į

Lietuvos Valstybės Dienos šventę
2009 m. liepos 12 dieną, sekmadienį, 

Canberra Club, West Row, Canberra City.
Bus galima rinktis nuo 12.00 vai. p.p., programos pradžia 12.30 vai. p.p.
Šiai progai skirtą meninę dalį išpildys Sydnėjaus liaudies dainų ansamblis 

“Atspindys”. Seks pietūs.
Prašome registruotis pas Barbarą Šilinis, tel.: 6288 6283 iki antradienio 

liepos 7 dienos.

Melbourno Apylinkės Metinis Susirinkimas
Sekmadienį, rugpjūcčio 2 dieną, 2.00 vai. po pietų Melbourno Lietuvių 
Namų Jubiliejinėje salėje įvyks ALB Melbourno Apylinkės metinis narių 
susirinkimas.
Visi nariai kviečiami dalyvauti.

ALB Melbourno Apylinkės Valdyba.
Australian Lithuanian Community in Melbourne Association Inc.

SAVICKAS DESIGN
HANDCRAFTED DESIGNER JEWELLERY

by Metiso Savickaitė tanyon 

aptankykile tinklalapl

www.savickasdesign.com

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, lx;t ir pirmą kartą Pietų Pusrutulyje. Čempionato tvar
karaščio informaciją galite rasti interneto svetainėje: www.newzcaland2009.fiba.com

Minvydas Palubinskas

AL Dienų Ruošos Komitetas Melbourne 2010
'.*'i rl Pirmininkė Rila Mačiulaitienė tel: 0425 704 890
OlO aAuionn Iždininkė Vilią Dukas Sekretorė Danguolė Juška 

Korespondencijos adresas: 20 Boyd Street, ALTONA, Victoria 3018. 
e-mail: juskagirl@v7mail.com

Klubo restoranas “The Little Onion” dirba:

antradieniais — penktadieniais: 
pietūs 12 vai. dienos-2.30 vai. p.p. 
vakarienė 5.30 vai. p.p. - 8.30 vai. p.p.

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

Skambinkite: ALVYDAI mob. tel.: 0422 655 902

Kortų žaidimas “Teksaso Pokeris” vyksta penkiadieniais,

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 val.p.p.
Kreipkitės j Petrą Buroką mob. tel.: 0424 725106.
Laukiame gausaus dalyvių būrio.

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

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Kviečia į 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 naujų 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 / IK) Eur (j 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 500 Lt).

Norėdami gauti daugiau informacijos kreipkitės j vasaros stovyklos koordinatorių 
TadąStalygą, tel.: + 37037327981, faks. + 37037 327 989,cl. p. Lstalyga@trt.vdu.lt.

Mūsų Pastogė
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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
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Redaktorė Dalia Doniela
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Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 
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ir leidėjų nuomone
Prenumerata metams $65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandijoje oro paštu $115.00. 
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 skelbimtj turinį redakcija neatsako.
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