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Melbourne tautinių šokių grupė “Gintaras”

“MLB” Nr. 11 (2005.0323), psi. 4 atspausdinome Melbourno tautinių šokių grupės “Gintaras” vadovės Dalios Antanaitienės atsi
sveikinimą su grupe. Šios “M.R” psl. 3 spausdiname grupės padėką savo ilgametei ir mylimai vadovei.

ES metinės Seime
Seime bus paminėtos Lietuvos įstojimo 

į Europos Sąjungą (ES) metines. Pirmomis 
gegužės dienomis Seime rengiama Euro
pos savaitė, kurios metu Seimo Europos 
informacijos centre vyks Įvairių parla
mentinių komitetų renginiai. Gegužės 4 
dieną rengiamas Europos reikalų komiteto 
išvažiuojamasis posėdis Europos parke, o 
gegužės 8-ąją - dviračių žygis iš Seimo į 
Europos geografinį centrą.

Lietuva ES nare tapo praėjusių metų 
gegužės 1 dieną, bet jos kelias į Bendriją 
prasidėjo beveik prieš dešimtmetį. Vy
riausybė paraišką Lietuvai tapti ES nare 
pateikė 1995 metų gruodžio 8 dieną. 2000- 
ųjų vasarį Lietuva oficialiai pradėjo dery
bas dėl narystės. Per pusantrų metų iš toles
nės vietos ji šoktelėjo į trečią vietą ir oficia
lų kvietimą prisijungti prie ES Lietuva ga
vo 2002 metų gruodį. 2003-iųjų balandžio 
16 dieną Atėnuose busimosios bloko na
rės ir ES pasirašė Stojimo sutartį.

2003 metų gegužę vykęs referendu
mas dėl Lietuvos narystės parodė tvirtą 
gyventojų palankumą blokui-už narystę 
pasisakė beveik 92% balsavusių rinkėjų.

Tačiau Lietuva dar nepriklauso Šenge
no erdvei ir euro zonai. Bendrą ES valiutą 
Lietuva planuoja įsivesti 2007 metų sau
sio 1 dieną, o prie Šengeno sutarties, ga
rantuojančios laisvą asmenų ir krovinių 
judėjimą tarp jos dalyvių be pasienio 
kontrolės, ji tikisi prisijungti darvėliau. □

Lietuvos įvykių apžvalga
Valdančioji 
dauguma - 
nestabili
Seimo Libe

ralų demokratų 
frakcijos seniūnas 
Valentinas Mazu
ronis įsitikinęs, 
kad valdančioji 
dauguma yra ne

stabili todėl, kad postus partijos pasidali
nusios netolygiai. Pasak jo, todėl esą bet
kuriuo momentu situacija gali keistis.

“Situacija sudėtinga vien dėl to, jog so
cialdemokratai ir socialliberalai turi daug 
daugiau galių vykdomojoje valdžioje ir Sei
mo vadovybėje, negu turi vietų Seime lygi
nant su Darbo partija ”, - sakė jis

Pasak jo, antroji valdančiųjų nesutari
mų priežastis yra skirtingi požiūriai į esa
mą situaciją. “Jeigu socialdemokratams ir
Premjerui esama situacija yra tenkintina ir 
jie ėjo į rinkimus sakydami, kad viskas tvar
koje, tai Darbo partija nori daug greitesnių, 
ryžtingesnių žingsnių, permainų, keičiančių 
Lietuvos žmonių gyvenimą”, - aiškino V. 
Mazuronis.

Jo manymu, nesutarimas mokesčių 
reformos klausimais su koalicijos part
neriais nebuvo finansų ministro Algirdo 
Butkevičiaus atsistatydinimo priežastis, o 
tik “paskutinis lašas jo kantrybės taurėje”. 
Ministras pajuto, kad negalės imtis atsako
mybės už valstybės finansus, o privalės 

vykdyti kažkieno valią.
Kalbant apie nesutarimą dėl mokesčių, 

atrodo “keista” ir Ministro Pirmininko Al
girdo Brazausko pasirinkta atostogų da
ta. “Man labai keistas Premjero išvažiavi
mas atostogauti. Tuo metu, kada Seimui pa
teiktas, koalicijos teigimu,pagrindinis klau
simas - mokesčių reforma, Premjeras lyg 
niekur nieko išvažiuoja atostogauti, tarsi 
pasakydamas: “na ir pasiuskit su tom savo 
problemom”, - teigė V. Mazuronis.
Premjerą kritikuoja ir opozicija

Opozicijos lyderį Andrių Kubilių nu
stebino Premjero Algirdo Brazausko ap
sisprendimas atostogauti tokiu laiku, kai 
Seime svarstoma Vyriausybės ataskaita ir 
kai ruošiamasi pradėti svarstyti mokesčių 
reformos įstatymus.

Tėvynės sąjungos lyderio nuomone, 
Premjeras akivaizdžiai demonstruoja, kad 
jam nerūpi Vyriausybės ataskaitos verti
nimai ir taip pat nerūpi, kaip vyks diskusi
jos dėl mokesčių reformos.

“Premjeras demonstruoja, kad jam daug 
kas nerūpi arba demonstruoja, kad mokes
čių reforma yra ne Premjero, o ministro Viktor 
Uspaskich’oproduktas”,- sakė jis

ELTA prime na, kad Premjeras Algirdas 
Brazauskas nuo balandžio 25 d. atostogauja 
ir ilsisi Egipte. Į darbą A.Brazauskas grįš 
gegužės 5 dieną.

Strasbūro teisme
Per dešimt metų, kai Lietuva yra 

įsipareigojusi gerbti ir užtikrinti Europos
Nukelta į 2 psL

(ELTA). Lie
tuvos narystės 
Europos Sąjun
goje pirmąsias 
metines Vilnius 
švęs dvi dienas 
vyksiančiame 

renginyje “Lietuva - Europos žvaigždutė”. 
Pačiame Vilniaus centre bus galima susi
pažinti su visa Europos Sąjunga ir viena iš 
25-ių jos žvaigždžių - Lietuva.

Gegužės 6 ir 7 dienomis Vilnius ne tik 
pakvies j europietiškų valgių mugę, lietu
viškai atliekamų europietiškų dainų 
koncertus, tradicinių lietuviškų amatų 
miestelį, bet ir sieks pasaulio rekordo - 
Katedros aikštėje pristatys didžiausią pa
saulyje Europos Sąjungos šalių žemėlapį. 
Pasak rengėjų, visos programos akcentu 
taps didžiausias pasaulyje ES šalių žemė
lapis, kuris taikysis į Guiness ir Lietuvos 
rekordų knygas. Jis bus beveik 400 kvad
ratinių metrų ploto ir užims pusę Kated
ros aikštės. Lietuvos narystės ES progai 
pagamintu žemėlapiu vilniečiai ir miesto 
svečiai galės pasivaikščioti, iš arti pastu
dijuoti ES šalių teritorijas, miestus, upes ir 
kitus objektus.

“Europa ateina į Vilnių, tad visi galės 
įvairiapusiškai su ja susipažinti, netgi tie, 
kurie neturi galimybės išvykti į kitas Europos 
Sąjungos šalis. Manome, kad ši šventė Vilniuje 
taps tradicinė”, - spaudos konferencijoje 
sakė Vilniaus vicemeras Kęstutis Masiulis.

Šventiniai renginiai prasidės gegužės 6- 
osios vidurdienį Gedimino prospekte tarp

Vilnius minės įstojimą į ES
Savivaldybės ir Katedros aikščių. Čia bus 
iškilmingai atidaroma Europos mugė, 
kurioje per dvi dešimtis miesto kavinių ir 
restoranų svečiams siūlys įvairių Euro
pos Sąjungos tautų tautinių valgių ir gėri
mų. Simbolinio mugės stalo ilgis sieks 300 
metrų, o visa mugė užims apie 1000 kvad
ratinių metrų.

Paragauti lietuviško maisto ir pramok
ti tradicinių amatų kvies Amatų miestelis, 
kurį stogais parems lietuviško maisto res
toranas “Marceliukės klėtis”. Čia bus ga
lima ne tik sočiai prisivalgyti, bet ir nusi- 
žiesti puodą, nusipint! krepšį, nusikalti 
monetą, ištapyti šilko skepetą ar dar ką 
nors pasidirbinti.

Rengti europietiškas vaišes padeda ir 
užsienio šalių ambasados, iš jų aktyviau
sios - Italijos ir Austrijos ambasados Vil
niuje. Italai žada pristatyti tradicinius 
patiekalus iš daržovių ir makaronų, įvairių 
regionų vynus, Vilniuje ir Kaune demons
truos garsaus italų stiklo menininko kū
rinius, o austrai atveš pučiamųjų orkestrą.

Šventėje taip pat koncertuos Lietuvos 
ir užsienio atlikėjai, vėliau šventę pratęs 
Savivaldybės aikštėje vyksiantis Lietuvos 
scenos žvaigždžių koncertas, kuriame 
dalyvaus grupės “Bix”, “Skamp”, “Biplan” 
ir “Groovy taxi”.

Gegužės 7 dieną Savivaldybės aikštėje 
gros jaunimo grupės, o vakarą šventę vai
nikuos Lietuvos scenos žvaigždžių kon
certas.

Sutemus Vilniaus dangų nušvies fe
jerverkų spektaklis. □
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patašius Trumpai iš visur Išvažiuoti svetur?
♦ Paklusdama 
Jungtinių Tautų 
rezoliucijai, de
monstruojančių 
libaniečių minių 
reikalavimui bei 
JAV ir kitų valsty
bių spaudimui, ba
landžio 26 d. Sirija 
išvedė iš Libano 
paskutinius savo 

karinius dalinius. Sirijos kariuomenė įžen
gė į Libaną 1976 m. pilietinio karo metu 
kaip taikos prižiūrėtojai Apie 40 000 karių 
pasiliko Libane ir pilietiniam karui pasibai
gus 1990 m. Oficialiose atsisveikinimo iš
kilmėse abiejų valstybių pasienyje Sirijos 
kariuomenės štabo viršininkas gen. Ali Ha
bib pabrėžė, kad Sirijos prezidentas Bašar 
Assad nusprendė atitraukti Sirijos karius, 
nes Libano kariuomenė dabar jau yra pajė
gi pati apsaugoti savo kraštą.
♦ Balandžio 27 d. į Izraelį atvyko Rusijos 
prezidentas Vladimir Putin, kuris susitiko 
su min. pirmininku Ariel Šaron bei Izraelio 
prezidentu Moše Kacav. Izraelis atsisakė 
Rusijos paslaugų sušaukti taikos konfe
renciją Maskvoje. Vladimir Putin bandė 
įtikinti Izraelio vadovus, kad Izraeliui ne
pakenks Rusijos Iranui parduodami bran
duolinės energijos gamybos technikos 
reikmenys bei Sirijai parduodamos prieš
lėktuvinės raketos.
♦ Balandžio 28 d. Jungtinės Tautos pa
skelbė JT Žmogaus Teisių komisijos sudė
tį ateinančiai 3 metų kadencijai. Komisija 
susideda iš 15 narių valstybių. Į ją įeis Ar
gentina, Bangladešas, Botsvana, Brazilija, 
Japonija, JAV, Kamerūnas, Kinija, Maro
kas, Venesuela, Vokietija ir Zimbabvė. Azer
baidžanas įėjo į komisiją, surinkdamas dau
giau balsų, negu irgi kandidatavusi Latvija. 
Kai kurios valstybės, jų tarpe Australija,

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
žmogaus teisių konvencijoje įtvirtintus 
žmogaus teisių standartus, teisinės pagal
bos į Strasbūrą kreipėsi beveik 2,000 
Lietuvos piliečių. Nuo Konvencijos įsiga
liojimo 1995 metų birželį Europos žmo
gaus teisių teismas po pirminio nagrinėjimo 
trijų teisėjų komitete pripažino nepriim
tinais ir nenagrinėtinais per 1300 Lietuvos 
piliečių pareiškimų. Keturių skundų ty
rimas užbaigtas šalims pasiekus taikų su
sitarimą, o septyniolikoje bylų Strasbūro 
teismo nuosprendis buvo nepalankus 
Lietuvos Respublikai. Teismui nustačius, 
kad Lietuva pažeidė savo piliečių teises ir 
laisves, turtinei ir neturtinei žalai atlyginti 
bei teisinėms išlaidoms padengti jau 
prireikė 918,000 litų. Anot Lietuvos Vy
riausybės atstovės Strasbūro teisme Elvy
ros Baltutytės, tokių papildomų finansinių 
nuostolių priežastis - netobuli LR teisės 
aktai, netinkami teisėsaugos ar valstybės 
pareigūnų veiksmai

Apdovanojo žydų gelbėtojus
Prezidentas Valdas Adamkus balandžio 

25 d. Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi ap
dovanojo asmenis, kurie 1941-1945 m. gel
bėjo žydus nuo nacių genocido. Anot Pre
zidento spaudos tarnybos, apdovanojimai 
daugiau nei 50 žmonių įteikti minint An
trojo pasaulinio karo holokausto aukų 
atminimo - Katastrofos - dieną.

V. Adamkus pažymėjo, kad žiaurūs to 
meto įvykiai tapo ne tik išbandymu visoms 
tautoms bei valstybėms, kuriose naciai bei 
jų kolaborantai vykdė nusikaltimus, bet ir 
moralės išmėginimu kiekvienam su tuo 
susidūrusiam.
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JAV ir Kanada, pareiškė griežtą protestą 
dėl Zimbabvės pasilikimo Žmogaus Teisių 
komisijoje, nes šioje valstybėje šiuo metu 
yra smarkiai varžomos žmogaus teisės.
♦ Balandžio 28 d. Irako parlamentas pa
tvirtino naujojo min. pirmininko Ibrahim 
al Jaafari pristatytą 27 narių ministrų 
kabineto sąstatą. Po 3 mėnesius užtrukusių 
derybų tarp rinkimus laimėjusių partijų 
susitarta dėl formulės, sudarant kabinetą. Į 
jį turi įeiti 17 šiitų, 8 kurdai, 6 sunitai ir 
vienas krikščionis, iš viso 32 asmenys. Kol 
kas dar trūksta ministrų penkioms svar
bioms ministerijoms (gynybos, naftos pra
monės, elektros energijos, pramonės bei žmo
gaus teisių). Šioms ministerijoms laikinai 
paskirti valdytojai iš likusių 27 ministrų.
♦ Tuoj po Irako ministrų kabineto sąsta
to paskelbimo padažnėjo teroristiniai išpuo
liai Bagdade ir provincijoje. Pačiame Bagda
de balandžio 29 - gruodžio 1 dienomis su
sprogdinta bent 15 automobilių, užmušant 
tuzinus žmonių. Sukilėliai pradėjo plačiai 
vartoti naują metodą. Susprogdinus auto
mobilį, po trumpo laiko tarpo ten susprog
dinamas antras, nukreiptas prieš žmones, 
gelbėjančius pirmo sprogdinimo aukas.
♦ Balandžio 29 d. Vladimir Putin susitiko 
su palestiniečių lyderiu Mahmoud Abbas 
Ramallah mieste. Jis buvo numatęs siūlyti 
palestiniečių milicijai 50 šarvuotų auto
mobilių, bet Izraeliui užprotestavus, turėjo 
atsisakyti šio sumanymo.
♦ Balandžio 30 d. musulmonų ekstremis
tas susisprogdino Kairo mieste netoli Egip
to muziejaus, panaudodamas vinių pripil
dytą bombą. Jis sužeidė 7 asmenis, jų tarpe 
keletą užsienio turistų. Po dviejų valandų 
šio savižudžio sesuo ir jo sužadėtinė apšau
dė turistinį autobusą kitoje Kairo dalyje, 
sužeisdamos kelis egiptiečius turistus. 
Egiptiečių policijai besiartinant, viena iš šių 
moterų nušovė antąją ir pati nusišovė. □

Rusų kalba vėl populiari
Savaitę Lietuvos mokyklas ir universite

tus lankę Europos Tarybos kalbų politikos 
ekspertai priminė vieną svarbiausių Eu
ropos Komisijos švietimo uždavinių - siek
ti, kad kiekvienas žmogus, be gimtosios 
kalbos, mokėtų bent dvi užsienio kalbas.

Kaip Eltai sakė Švietimo ir mokslo 
ministerijos pagrindinio ir vidurinio ugdy
mo skyriaus specialistė Stasė Skapienė, 
pastaraisiais metais Lietuvoje populiariau
sia - anglų kalba. Kiek mažiau mokslei
vių renkasi vokiečių ir prancūzų. Dažniau
siai pasirenkama antroji užsienio kalba - 
rusų. “Tai, kad dauguma moksleivių renka
si anglų ir rusų kalbų derinį rodo, jog Lietu
voje nepakankamai puoselėjama kalbų 
įvairovė”, - sakė S.Skapienė. Pasak jos, pas
taraisiais metais daugėja galimybių mokytis 
įvairesnių kalbų, tačiau jos - vis dar ribotos.

“Vagos” leidyklai - 60
11,000 pavadinimų 150 min. knygų iš

leidusi “Vagos” leidykla paminėjo 60 metų 
sukaktį.

1945 m. įkurta Valstybinė grožinės lite
ratūros leidykla “Vagos” vardu buvo pava
dinta 1964 m. “Vaga” leidžia lietuvių ir už
sienio rašytojų kūrinius, mokomąją ir pa
žintinę literatūrą, enciklopedijas, albumus, 
knygas vaikams ir jaunimui, leidinius už
sienio kalbomis. 1986 m. leidykla pradėjo 
ir iki šiol tęsia solidžią knygų seriją “Pasau
linės literatūros biblioteka” - iš planuotų 
120 tomų jau išleido daugiau negu 80. Nuo 
1965-ųjų “Vaga” kasmet nauju “Poezijos 
pavasario” almanachu pradžiugina poezijos 
mylėtojus.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau-

(ELTA). Ekspertams vis garsiau kal
bant apie emigracijos keliamą grėsmę, 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
skelbia apklausos duomenis, kad vis ma
žiau Lietuvos gyventojų ketina ilgesniam 
laikui išvykti gyventi ir dirbti į užsienį. 
“Vilmorus” šių metų balandį atliktos ap
klausos duomenimis, beveik trys ketvir
tadaliai (73%) apklaustųjų neketina vykti 
gyventi ir dirbti į užsienio šalis.

Valstybinės institucijos neturi statisti
kos, kiek žmonių pastaraisiais metais 
emigravo dirbti į užsienį. Kai kurių eksper
tų vertinimais, Lietuvą galėjo palikti per 
300,000 gyventojų.

“Jei, neduok Dieve, migracijos srautas 
nenusilps, Lietuvos ekonomikos augimas gali 
praktiškai sustoti, nes darbo jėgos Lietuvoje 
praktiškai nebeturime”, - savaitgalį pa
skelbtame interviu Eltai sakė bankinin
kystės specialistas Rimantas Rudzkis.

Kaip rodo apklausa, kuriam laikui 
norėtų išvykti daugiau vyrų (17.5%) nei 
moterų (13%), o niekur neketina vykti 
daugiau moterų (75%) nei vyrų (69%).

Daugiausiai ketinančių išvykti visam 
laikui yra tarp jaunimo - 4%, 30-39 metų 
amžiaus grupėje - 2.5%, o vyresnio amžiaus 
grupėse tokių beveik nėra. Iš Lietuvos 
neketina vykti 65-70% 30-49 metų am
žiaus grupės respondentų. Norinčiųjų 
išvykti į užsienį kuriam laikui daugiausia

Apdovanoti kultūros veikėjai
Pasaulinės intelektinės nuosavybės 

dienos proga Vilniuje balandžio 26 dieną 
apdovanoti populiariausi 2004 metų 
Lietuvos kompozitoriai, rašytojai, dai
lininkai, meno kūrinių atlikėjai.

Garbingiausi Pasaulinės intelektinės 
nuosavybės organizacijos (PINO) apdo
vanojimai - svarūs aukso medaliai už 
kūrybinę veiklą Vilniaus rotušėje įteikti 
rašytojui Justinui Marcinkevičiui ir di
rigentui profesoriui Sauliui Sondeckiui.

Lietuvos autorių teisių gynimo aso
ciacijos agentūra (LATGA-A) paskelbė ir 
kūrinių autorius, išrinktus septyniose 
nominacijose pagal statistinį naudojimo
si jų kūriniais skaičių. Metų autoriais ta
po kompozitorius Bronius Kutavičius, 
populiariosios muzikos autorius Andrius 
Borisevičius, populiariosios muzikos 
dainų tekstų autorius Juozas Liesis, pje
sių ir vertimų autorė Daiva Čepauskaitė, 
muzikos teatrui autorius kompozitorius 
Faustas Latėnas, dailininkas ir fotografas 
Marius Abramavičius ir skaitomiausios 
knygos autorė rašytoja Jurga Ivanauskai
tė. Į Metų autoriaus titulą pretendavo 21 
Lietuvos kūrėjas.

Lietuvos gretutinių teisių asociacija 
savo įsteigtą “Auksinio disko” apdo
vanojimą įteikė dažniausiai 2004 metais 
radijo stotyse skambėjusių dainų atlikė
jui Marijonui Mikutavičiui - jo dainos 
skambėjo net 1820 kartų. Taip pat apdo
vanotas dažniausiai radijo stotyse skam
bėjusių dainų fonogramų gamintojas-juo 
tapo UAB “Intervid” (transliacijų skai
čius - 8808).

Lietuvos kariai - į Afriką
Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybai 

nusprendus nusiųsti taikdarių korpusą į 
pilietinio konflikto krečiamą Sudaną, 
Seimas nutarė, kad prie šios operacijos 
turėtų prisidėti ir Lietuvos kariai. Jie būtų 
siunčiami iki šių metų gruodžio 31 dienos.

Pirmiausiai į Sudaną vyktų ryšių šta
bo karininkas ir galbūt karo medikas. 
Siunčiamų karių skaičius priklausys nuo 
poreikio.

Šių metų kovo 24 dieną JT Saugumo 
Taryba priėmė rezoliuciją, kuria pritarė 

yra 18-29 metų amžiaus respondentų gru
pėje - 42%, 30-49 metų amžiaus grupėje 
tokių respondentų yra 15%., o 50-59 metų 
amžiaus grupėje - 7%.

Pagal apklausos rezultatus daugiau 
norinčių išvykti gyventi ir dirbti į užsienį 
yra tarp mažiau uždirbančių: jeigu paja
mos šeimos nariui nesiekia 200 litų - 22 
%, jei pajamos 201 -300 litų -17%, jei pa
jamos 301-500 litų -11%, jei pajamos šei
mos nariui siekia 500 litų - 13%. Daug 
norinčių išvykti tarp bedarbių - 22% ir 
darbininkų-20%.

Apklausa rodo, jog iš ketinančių išvyk
ti kuriam laikui dauguma - 66% - norėtų 
būti užsienyje iki metų, 23% 1-3 metus, 
9% - iki dešimt metų ir 1% - dar ilgiau. 
Bet kokiam laikotarpiui, kuriam pavyks, 
norėtų išvykti 6% apklaustųjų.

Populiariausia planuojama išvykimo 
kryptis yra Didžioji Britanija - 48%. Kitos 
tarp ketinančių išvykti populiarios šalys 
yra Airija (23%), Vokietija (17%), JAV 
(17%), Ispanija (8%), Norvegija (11%), 
Švedija (6%).

Visuomenės tyrimų centras “Vilmo
rus“ tyrimą apie Lietuvos gyventojų ke
tinimus vykti į užsienį gyventi ir dirbti 
atliko Socialinės apsaugos ir darbo minis
terijos užsakymu. Apklausa vyko šių metų 
balandžio pradžioje. Joje dalyvavo per 
1000 gyventojų iš 19 miestų ir 59 kaimų.

Specialus “Auksinis garbės diskas” 
įteiktas Lietuvos muzikų sąjungos 
ęrezidentui profesoriui Rimvydui 
Žigaičiui už atlikėjų kūrybinės veiklos 
skatinimą ir klasikinės muzikos leidybos 
darbą.

Trečią kartą Pasaulinės intelektinės 
nuosavybės organizacijos apdovanojimas 
įteiktas ir geriausiai 2004 metų Lietuvos 
inovacinei įmonei - AB “Žemaitijos 
pienas”, užpatentavusiai 4 išradimus ir 49 
prekių ženklus.

Už nuopelnus kuriant teisinę bazę 
autorių teisių apsaugos srityje LATGA-A 
Garbės ženklu šįmet apdovanotas Seimo 
vicepirmininkas Česlovas Juršėnas, 
mokslininkas ir Išradėjų sąjungos narys 
Antanas Pauža bei ilgametis Žurnalistų 
sąjungos pirmininkas Rimgaudas Eilu
navičius.

Pasak Lietuvos autorių teisių gynimo 
asociacijos direktoriaus Edmundo Vai
tekūno, vien praėjusiais metais už įvairių 
kūrinių panaudojimą LATGA-A surinko 
apie 10 min. litų, tai yra beveik penktada
liu daugiau negu 2003 metais. Lietuvos ir 
užsienio autoriams lygiomis dalimis jau 
išmokėta daugiau kaip pusė šios sumos. 
Praėjusiais metais dėl autorių teisių pa
žeidimų buvo iškelta per 200 bylų. Beveik 
visos, pasak E. Vaitekūno, buvo laimėtos 
autorių naudai

Pasaulinės intelektinės nuosavybės 
diena, kurios šūkis šįmet “Mąstyk. 
Įsivaizduok. Kurk”, yra pažymima 182 
pasaulio valstybėse, penktą kartą - ir 
Lietuvoje. □

10,000 taikdarių panaudojimui Sudane. 
Tarptautinės pajėgos prižiūrėtų, kaip 
laikomasi šiemet sausio 9 dieną pasiektų 
taikos susitarimų, nutraukusių du dešimt
mečius trukusį karą tarp Sudano šiaurės ir 
pietų regionų.

Lietuva sieks 2014-2015 metais tapti JT 
Saugumo Tarybos nenuolatine nare, todėl 
esą būtina siekti aktyvesnio Lietuvos karių 
ir civilių tarnautojų dalyvavimo JT ope
racijose.

□
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Bendruomenės baruose
Ačiū, Dalia

Melbourne esame pripratę, kad beveik 
kiekvieno renginio ar minėjimo progra
moje džiaugiamės “Gintaro” tautinių šo
kių grupės pasirodymu. Šoka mažutėliai 
“Gintarėliai”, vyresni - “Malūnėlis”, 
studentų grupė “Gintaras”, šauniai trepsi 
ir “Šokdava” - patys vyriausi. Ir visiems 
smagu...

Visi šoka energingai, noriai, su entu
ziazmu, išraiška ir grakštumu. Atrodo, 
kitaip ir būti negali. Jie visi - net 98 šokė
jai buvo mokomi ir vedami vieno nuos
tabaus žmogaus - švelnios, bet tvirtos ir 
teisingos rankos - Dalios Antanaitienės. 
Po 29 darbo bei draugystės metų mūsų 
tautinių šokių vadovė šį darbą perleidžia 

šešiems jaunesniems vadovams.
Su neapsakomu dėkingumu ir pagarba 

kreipiamės į Dalią Antanaitienę ir dėko
jame jai iš visos širdies, kad buvo ji mums 
ne tik mokytoja, bet ir draugė, ir “mama”. 
Dėkojame jai už nenuilstamą kantrybę už 
tai, kad mūsų laukė, mus ne tik mokė, bet 
visuomet padrąsindavo, su meile ir nuo
širdumu kvietė ir sutiko kiekvieną - šokė
ją ar ne.

Ačiū už įdėtą didžiulį, tačiau nemato
mą darbą, mošiantis repeticijoms, ieškant, 
parenkant bei išmokstant naujus, kuo 
įdomesnius šokius. Ačiū, kad per linksmą 
bendravimą galėjome mokytis šokių.

Ačiū už ilgas, dažnai niekieno nepas
tebėtas repeticijų valandas, mokantis nau
jų žingsnių ir dėliojant juos į įdomiausius 

šokių fragmentus. Dėkojame, kad per šokį 
galėjome pagyvinti lietuvybės jausmą ir 
tuo pasidalinti su žiūrovais - tautiečiais ir 
svetimtaučiais.

Ačiū, kad praturtinai mūsų gyvenimą 
nenuilstamai stengdamasi įtraukti ir naujai 
atvykusius lietuvius iš Lietuvos ir kitur, tuo 
pačiu visus vienydama ir pritraukdama ne 
tik šokiui, bet ir į Lietuvių Bedruomenę. 
Tokiu būdu atsirado proga grįžti lietuvybėn 
ir atitolusiems nuo jos. Per kalbą, dainą ir 
šokį lietuvybė liks gyva.

Šokėjai, dalyvaudami minėjimuose ar 
šiaip subuvimuose, turėjo progą susipa
žinti su platesne Lietuvių Bendruomene 
bei įsijungti įjos veiką.

Ačiū, kad mus išmokei net tik šokti ir 
pamilti gražius lietuvių liaudies šokius, 
bet ir sudarei sąlygas nuvykti ir susipažin
ti su Lietuva - tėvų bei senelių žeme.

Koncertinės kelionės po Lietuvą liks 
nepamirštamos savo išgyvenimais, prisi

minimais bei patirtais įspūdžiais. Lietuva 
- tolimas, tik iš pasakojimų pažintas 
kraštas, tapo mums mielu ir širdžiai arti
mu. Pamilome jo gražią gamtą, pajutome 
lietuvišką nuoširdumą bei vaišingumą, 
įsižiebė brangiausias jausmas - lietuvybės 
pasididžiavimo liepsnelė.

Ačiū, mūsų miela Dalia, už viską, 
nesuskaičiuojamą sykį ačiū už tuos visus, 
gražius 29 metus.

Linkime Tau ištvermės ir kūrybinės 
sėkmės gyvenime.

Tuo pačiu - naujiems šokių vadovams 
linkime našaus darbo ir sėkmės ruošiantis 
sekančiai Šokių Šventei bei puoselėjant 
tautinių šokių grožį.

Su dėkingumu, pagarba ir meile,
“Gintarėliai”, “Malūnėlis” 
“Gintaras”, “Šokdava” ir 

“Gintaro” tautinių šokių grupės 
Tėvų Komitetas

Jauniausia šokėjų grupė “Gintarėliai”. Vyresnių šokėjų grupė “Malūnėlis”. Vyriausia šokėjų grupė “Šokdava”.

Viktorijos ir Kauno Technologijos
universitetų draugyste

Š.m. balandžio 17 d. Melbourno Lie
tuvių Namuose įvyko Viktorijos Univer
siteto dr. Genovaitės Kazokienės Stipen
dijų Fondo papildymui skirtas renginys.

Viktorijos Universiteto (VU) prof. Ron 
Adams savo kalboje prisiminė apsilanky
mą Lietuvoje 2002 metų liepos mėnesį. 
Čia, Kauno Technologijos Universitete 
(KTU) buvo oficialiai pasirašyta abiejų 
aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų 
mainų sutartis.

2003 m. sausio mėnesį biznio fakul
teto studentas Justinas Rutkauskas tapo 
pirmuoju VU mainų studentu iš Aus
tralijos. Iš Justino pasakojimo suprato
me, jog Lietuvoje jis pasijuto kaip namie, 
tarsi atradęs savo šaknis. KTU Justinas 
visą pusmetį turėjo progos bendrauti su iš 
kitų pasaulio šalių pagal mainų progra
mą atvykusiais studentais.

Šiuo metu VU stažuojasi KTU dės
tytoja dr. Vilmantė Kumpikaitė. Savo pas
kaitoje „Kauno Technologijos universite
to šiandiena“ ji trumpai supažindino su 
šiuo didžiausiu technologijos universite-

Nuotraukoje - dainuoja naujasis moterų trio. Iš kairės: 
Bronė Staugaitienė, Gražina Pranauskienė ir Gabrielė 
Staugaitytė.

tu Baltijos šalyse. Paskaitos metu dr. V. 
Kumpikaitė pasakojo apie įvairius uni- 
vesiteto fakultetus, Rimui Strungai tal
kininkaujant skaidrių demonstravime. Šiuo 
trumpu pasisakymu baigėsi rimtoji renginio 
dalis.

Tada Vilmantė paėmė į rankas gitarą ir 
sau pritardama sugiedojo giesmę „Viešpa
tį aš garbinu“. Na, o Goję „Preliudas“ tie
siog tirpste tirpo gabios gitaristės pirštuose.

Vienos klasiko Haydno „Sonatą forte-
pionui es-dur“ (tris dalis) atliko Adela 
Ristovski Jos technika dar kartą įrodė, jog 
lietuvių tarpe turime labai talentingų 
atlikėjų.

Na, o kas gali būti gražiau už lietuvių 
liaudies dainą? Naujo moterų trio dai
nininkės Bronė Staugaitienė, Gražina 
Pranauskienė ir Gabrielė Staugaitytė 
garsiai žadino gaidžius („Gieda gaideliai 
ryliuoja“), o antroje dainoje,Augau aš pas 
tėvelį“ apdainavo jaunos mergelės jausmus.

Melbourno „Kaimas“ traukė iš visų 
plaučių ir dar ne bet kaip, o žemuitiška. 
Edžio Lipšio vadovaujamas ansamblis

Medsiudiu suodnan 
nusidangino ir su 
putinėliu paliūdėjo ir 
apdainavo kaip tas 
povas vaikštiuo po 
dvaro.

Koncertas baigėsi 
„Dainos Sambūrio“ 
pasirodymu. Ilgametei 
dirigentei Birutei 
Prašmutaitei pasi
traukus iš pareigų, nuo 
balandžio 5 chorui va
dovauja Rita Mačiu- 
laitienė ir Gražina Pra
nauskienė.

Pirmiausiai buvo 
atlikta J. Povilionio 
„Žalias kraštas” ir V.
Telksnio (muz.)beiV 
Barausko (žodž.) „Gim
tinės upeliui“. Dirigavo

Nuotraukojeiš kairės: Gražina Pranauskienė, Viktorija Strazdauskaitė (gėlių įteikėja), 
prof. Ron Adams, dr. Vilmantė Kumpikaitė ir LR Garbės gen. konsulas Melbourne 
Andrius Žilinskas.

Rita Mačiulaitienė, akompanavo Zita 
Prašmutaitė. K. Vasiliausko „Žemėj Lie
tuvos“ dirigavo Gražina Pranauskienė. 
Priedainiui „žemėj Lietuvos ąžuolai ža
liuos...“ ji pakvietė pritarti visus susirin
kusius. Atrodo, jog dar daug choristų galė
tų įsijungti į „Dainos Sambūrio“ gretas!

Suruoštos loterijos dėka, kuriai prizus 
aukojo patys tautiečiai, Viktorijos Univer
siteto dr Genovaitės Kazokienės Stipen
dijų Fondas pasipildė $690. Taip pat, 

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

When's the last time you went to 
www.ALJS.org ?
The young'uns have been busy! AUS
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“Lukaitis Partnere” advokatūra, Genera
linio konsulo Andriaus Žilinsko inicia
tyva, paaukojo $200. Už tai Viktorijos 
Universiteto vardu visiems didelis ačiū. 
Surinktos aukos atvers didesnes galimy
bes KTU studentams ir dėstytojams 
tobulintis Australijoje.

Dar kartą dėkoju visiems visiems 
prisidėjusiems prie šio renginio sėkmės.

Gražina Pranauskienė
VU Tarptautinis skyrius
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Lietuva iš arti
Kaunas ruošiasi vasaros svečiams
Apie tradicinį vasaros kelionę į Lietuvą galvoja ir ne vienas Australijos lietuvis. 

Spausdiname “Kauno dienos” žurnalisto Arūno Anctriuškei/ičiaus repor
tažą, kaip Kaunas ruošiasi užsienio tautiečių bei turistų bangai. Red.

Kauno turizmo informacijos centras 
(TIC) jau oficialiai paskelbė naujojo va
saros turizmo sezono pradžią.

“Šiemet parengta nemažai didesnių ar 
mažesnių staigmenų. Galime pasidžiaugti, 
kad iš Kauno į Nidą plauks “Raketos” tipo 
laivas. Tai bene dažniausiai mūsų centre 
užduodamas klausimas. Turistai taip pat 
domisi apžvalginėmis ir netradicinėmis 
ekskursijomis”, - teigė Kauno turizmo 
informacijos centro direktorius Sigitas 
Sidaravičius.

Viena pagrindinių šio sezono naujienų 
- Prisikėlimo bažnyčios apžvalgos aikšte
lė. Išjos atsiveria visas miesto vaizdas.

“Nuo praėjusių metų pabaigos joje 
leidžiame apsilankyti turistams. Birželio 
pradžioje bažnyčios terasoje planuojame 
įrengti kavinę. Šiuo metu tvarkome leidi
mus. Čia tikrai neprekiausime alkoholiu. 
Tiesiog turistai galės pasivaišinti kava, 
arbata, sultimis”, - teigė Prisikėlimo baž
nyčios klebonas Vytautas Grigaravičius.

Į bažnyčios terasą turistai gali patekti 
kasdien nuo 11.30 vai. iki 17.30 vai. Jeigu 
kilsite liftu, bilietas kainuos 5 litus. Pės
čiomis - 3 litus.

“Kol kas dar negalima patekti į baž
nyčios bokštą. Tačiau jau svarstome tokią 
galimybę. Jeigu gausime pinigų, galėsime 
įrengti dar vieną liftą. Tuomet turistams 
atsivertų dar gražesnė panorama”, - sakė 
klebonas.

Pernai Kauno TIC (turizmo centre) 
apsilankė apie 30,000 turistų. “Šiemet 
juntame dar didesnį susidomėjimą. Prog
nozuojame, kad lankytojų skaičius šokte
lės iki 40,000. Pastebime ir kitas tenden
cijas - daugėja turistų iš Japonijos ir Len
kijos, tačiau lyderiais lieka vokiečiai”, - 
teigė S.Sidaravičius.

Iki šiol Kaune nėra stovyklavietės, to
dėl turistai šią problemą sprendžia gana 
savitai. “Užsieniečiai ieško saugiausių 
vietų. Jų pasistatytas palapines galime iš
vysti šalia Kauno vyriausiojo policijos ko
misariato esančioje aikštelėje ir šalia Savi
valdybės. Turistų nuomone, tai saugiausios 
vietos”, - šypsojosi Kauno TIC vadovas.

Miesto politikai neseniai pareiškė, kad 
nuo vasaros pradžios Kauno pilyje veiks 
turizmo informacijos centro filialas.

“Jau apžiūrėjome šias patalpas. Nuo 
birželio ketiname čia įkurdinti savo dar
buotoją. Kol kas dar kuriama vizija, kaip 
geriau išnaudoti Kauno pilį. Esame numa
tę joje įrengti didžiulius ekranus ir rodyti 
filmus apie Kauną. Šią vasarą čia taip pat 
turėtų veikti kažkokia ekspozicija, o už
sukęs turistas gaus reikiamą informaciją”, 
_____________________________ __ ______ nijos lėktuvai
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- sakė S.Sidaravičius.
Iki šiol Kauno pilis buvo užrakinta. Joje 

šeimininkavo tik valkatos ir narkomanai. 
Policijos pareigūnai neslėpė, kad ši vieta 
jau buvo tapusi tikru galvos skausmu.

Vasaros turizmo sezono atidarymo 
proga į Kauno marias pirmą kartą išplaukė 
laivas “Nemunas”. “Jeigu bus geras oras, 
nuo gegužės 8-osios atnaujinsime regu
liarias keliones į Rumšiškes. Orientuo
jamės, kad sezonas prasidės gegužės 15 
dieną. Džiaugiuosi, kad po žiemos laivas 
nenukentėjo”, - teigė “Nemuno” kapitonas 
Rimantas Mažukna.

Jau ne pirmus metus kiekvieną sek
madienį iš Kauno marių senosios priep
laukos reguliariai plaukiama į Rumšiš
kes. “Iš Kauno išplaukiame 11 valandą. Iš 
Rumšiškių - 16 valandą. Bilietas vienam 
asmeniui iki šiol kainavo 12 litų. Kol kas 
bandysime taikyti senas kainas. Nuo 
birželio vidurio ketiname atidaryti dar 
vieną maršrutą iki “Bajorkiemio”. Kiek
vieną sekmadienį planuojame surengti po 
3 keliones”, - teigė kapitonas.

Pernai vien į Rumšiškes R.Mažukna 
nuplukdė apie 7,000 keleivių.

“Bajorkiemio” šeimininkai taip pat 
baigia rengtis busimajam vasaros sezonui. 
Jau atidaryta nauja prieplauka. Iki Joni
nių planuojama įrengti medžio skulptūrų 
alėją. Lankytojams artimiausiu metu bus 
atidarytas savotiškas amatų kaimelis. Čia 
bus galima pamatyti, kaip dirba kalviai, 
audėjai, pynėjai ir kiti amatininkai. Taip pat 
bus galima įsigyti ir jų pagamintos pro
dukcijos.

Darviena Kauno turizmo sezono nau
jovė - strategiją keičiantis Kauno oro uos
tas. Iki šiol čia dažniausiai kildavo ir tūp
davo krovininiai lėktuvai.

“Mūsų tikslas - tapti universaliu oro 
uostu. Jau pernai pradėjome bendradar
biauti su turų operatoriumi “Omnituras”. 
Per tris mėnesius iš mūsų oro uosto išskri
do 6,000i keleivių. Šiemet jau sudaryta 
sutartis ir su dar viena turizmo firma 
“Novaturas”, - teigė Kauno oro uosto 
rinkodaros vadybininkė Alfreda Kublic- 
kienė.

Iš Kauno oro uosto lėktuvai su turis
tais skraidys į Tunisą ir Turkiją. Rudenį 
planuojami skrydžiai į Egiptą ir Ispaniją.

Aviakompanija “Lietuva” taip pat pla
nuoja ir reguliarius skrydžius.

Šiuo metu jau baigiamas atnaujinti 
keleivių terminalas. Kitą mėnesį į Lietuvą 
atvyksta ir pigių skrydžių bendrovės 
“Rynair” atstovai. Po šio susitikimo pa
aiškės, ar iš Kauno skraidys šios kompa-□

Kaip malonu...
Isolda Poželaitė - Davis AM
Malonu pra

nešti žinių pluoš
telį apie Lietuvos 
jaunimo pasieki
mus ir jų patrio
tišką nusiteikimą. 
Pirmiausiai užsu
kime į mūsų gra
žųjį pajūrį.

Palangoje Va
sario 16-ąją “nykš- 
tukiečiai” minėjo jau Paryžiuje pasižy
mėjusio skulptoriaus Antano Mončio 
namuose-muziejuje. O kas tie “nykštu- 
kiečiai”? Pasirodo tai Palangos lopšelio- 
darželio vaikučiai. Pirmiausiai jie apžiū
rinėjo skulptūras, įdomias kaukes, įvairių 
formų švilpius. Vaikų susidomėjimą ir 
nustebimą pareiškė vienas būrelio “galvo
čius” garsiai paklausęs: “kaip tas skulp
torius taip galėjo sugalvoti?” Paskui ma
žieji aktoriai, dainininkai ir šokėjai paro
dė, kaip kas mokėjo, savo meilę Lietuvai. 
Iškilmingai “skambėjo Tautiška giesmė, 
kuri gyvuoja net 87-rius metus.” Skambėjo 
dainos ir eilėraščiai apie Tėvynę, Trispal
vę, Vytį ir Vasario 16-ąją. O jaunieji šokėjai 
“sušoko linksmą žemaitišką šokį ‘Katins 
juods’, klumpakojį ir “Sėjau rūtą”.

Vilniuje Filharmonijoje vyksta spal
vinga pažintis visai šeimai su pučiamai
siais instrumentais: trimitais, valtorna, trom
bonu ir tūba. “ Su instrumentais supažin
dins tėvus ir vaikus ir, be abejo, įdomiausių 
istorijų papasakos aktorius Irmantas Jan
kaitis”. “Dūdoriams” fortepijonu akom
panuos Kristina Tekoriūtė-Gricienė.

Vilniuje Švietimo ministerija paskelbė 
mokinių plakatų konkurso “Japonija ir 
Lietuva” nugalėtojus. Tris pirmąsias vietas 
užėmė moksleiviai iš provincijos miestų. 
Kiti septyni laureatai bus paskelbti vėliau. 
Konkursą organizavo Švietimo ministe
rija ir Japonijos ambasada. O laureatų 
plakatų reprodukavimą ir išleidimą finan
savo Japonijos ambasada. Vertėtų pami
nėti, kad “2005 metus Japonijos Vyriau
sybė yra paskelbusi Europos Sąjungos ir 
Japonijos tautų mainų metais.” Mat, 
Lietuva jau Europos Sąjungos narė!

Vilniaus Dailės Akademijoje jau 
septynerius metus veikia “Baltų kandžių” 
merginų tekstilininkių kursas. Kodėl jos va
dina save “baltos”? Kadangi jos geros kan
dys, negadina, bet dabina kūrinius. “Pirštais 
suvelta (jų pačių dažyta) vilna jų rankose 
gali tapti paveikslais, dekoratyviniais ki
limais, skulptūromis, papuošalais, ranki
nėmis (rankinukais) netgi rūbais, kuriuo
se neaptiksite jokios siūlės.” B.Kjau daly
vavo su pasisekimu parodose užsienyje: 
Maskvoje, Duesseldorfe ir Paryžiuje.

Vilniuje Radvilų rūmuose veikia foto
grafijos paroda “Praeities reginiai” apie 
mūsų sielai artimą ir dabar tokią tolimą 
Mažąją Lietuvą. “Parodos kuratorė rašo: 
“.. .atrankos parodai kriterijus yra lietu
vių kalbos ir kultūros paplitimas Rytų 
Prūsijos teritorijoje - tai yra Klaipėdos 
krašto, Tilžės, Ragainės, Pilkalnio, Įsru- 
ties, Labguvos, Gumbinės apskričių vaiz

R.Mikutavičiaus
Kauno apygardos teismas toliau tiria 

nužudyto kunigo Ričardo Mikutavičiaus 
meno kolekcijos pardavimo bylos aplinky
bes. Buvo apklausti dar šeši liudytojai, tarp 
jų ir ekstrasensu prisistatantis panevėžietis 
Pranciškus Sabaliauskas, prieš beveik šeše
rius metus matęs viziją, jog dingęs R.Miku- 
tavičius buvo nužudytas.

ELTA primena, kad 1998 m. vasarą nu
žudę kunigą R.Mikutavičių, nusikaltėliai 
iš jo buto pavogė įvairių meno dirbinių, ku
rių vertė - daugiau kaip 5 mln. litų. Parei
gūnams jau tyrimo pradžioje pavyko suras-

dai Tai kalbinė ir kultūrinė erdvė, kraštas, 
blaškomas istorinių sūkurių, germani
zuojamas ir sovietizuojamas, naikinamas 
ir atkuriamas.”

O Lietuvos nacionalinės UNESCO ko
misijos parodų salėje ką tik pasibaigė 
tapybos paroda “Praeitame gyvenime 
gimiau Koenigsberg’e”, kurioje taip pat 
eksponuojamas XVII a. Karaliaučiaus 
pilies maketas ir 300 dingusio miesto 
vaizdų.” Man tiesiog širdį suspaudė vizito 
metu mano gimtajame Karaliaučiuje 1991 
metų gale. Tyliai sau citavau Baranausko 
eiles “Kas jūsų grožei senobinei tiki?”. O 
dabar po tiek metų skaitau internete, kad 
Karaliaučiaus Wilhelm’o pilį “...rusai 
subombardavo ne karui baigiantis, o 1969 
metais. Istorijos ironija. L. Brežnevo įsaky
mu su žeme sulygintoje pilies vietoje 
“...šiandien veši dykviečių žolė...o jos 
rytiniame kampe stūkso beveidis gremėz
diškas betono statinys - “Dom sovetov”, 
taip ir neužbaigtas statyti.” Tokį jį mačiau 
1991 metų gale, toks jis yra ir dabar. So
vietiškos pažangos pavyzdys! Kraštas dar 
vis okupuotas, nors Potsdam konferenci
joje Karaliaučiaus kraštas buvo perduotas 
Sovietams laikinai - 50 metų adminis
truoti. Ir ne matematikas tuoj pasakys: “Jau 
praėjo daugiau nei 50 metų, o rusai vis dar 
tebekaraliauja ten.”

Režisieriui Jonui Vaitkui pavyko su
kurti filmą “Vienui vieni” apie partizanų- 
miško brolių veiklą Lietuvoje, kuri, anot 
kritiko A.Šindeikio, “sėkmingai konku
ruoja su Hollywood’o juostomis.” Dabar 
režisierius kovoja su vyriausybe bandy
damas gauti lėšų unikaliam filmų ciklui 
“Rezistencijos istorija nuo 1926 iki 1991 
metų.” Koks tai būtų svarus įnašas į mūsų 
mažos tautos istoriją. Tautos, kuri vis ban
do būti neutrali ir gyventi laisva demokra
tinėje santvarkoje!

Vilniuje į Keistuolių teatrą šiuolaiki
nius šokio gerbėjus kviečia jauna, bet jau 
nemažą patirti turinti grupė “V & B”. Šokio 
spektaklio pavadinimas “Do You Wanna 
Dance?” Tai turėtų būti savotiškas subatva- 
karis, anot kritikės. Betgi, kodėl angliškas 
idiomatiškas pavadinimas? Paaiškinimas 
“...juk spektaklyje nekalbama apie vien 
lietuviškus charakterius ir lietuvišką mei
lę.” Įdomu, kokia ta lietuviška meilė yra?

Kultūrinės pramogos Lietuvos sosti
nėje ir didesniuose provincijos miestuose.

Kovo mėnesį teatruose spektaklių, vai
kų teatruose pastatymų, operų, koncertų ir 
parodų buvo gausu, pav. Vilniuje - tris
dešimt devyniose galerijose vyko naujos ir 
trumpalaikės parodos. Beje, L.D.M. Tai
komosios dailės muziejuje, Arsenalo gat
vėje yra apie dvidešimt Jolantos Janavi
čienės kūrinių. O Kauno M.K Čiurlionio 
Dailės muziejuje yra Jurgio ir Jolantos Ja
navičių paveikslų ir jos keramikos rodinių.

Kaune - dvylikoje galerijų vyko naujos 
parodos; Klaipėdoje - šešios galerijos ro
dė naujas parodas; Šiauliuose - devynios 
galerijos; Panevėžyje - keturios galerijos; 
Druskininkuose - penkios galerijos; Plun
gėje, Kėdainiuose, Molėtuose, Dusetose, 
Ukmergėje, Palangoje, Juodkrantėje, 
Nidoje, Neringoje, Tauragėje ir Telšiuose 
po vieną galeriją rodė naujas parodas. 
Pasirinkimo netrūksta! □

byla vėl teisme
ti 22 iš 51 pavogto paveikslo. Iki šiol neras
ta 17 paveikslų ir kitų antikvarinių verty
bių. Dingusioj! kolekcijos dalis apytikriai 
vertinama 4.8 mln. litų.

R.Mikutavičiaus artimieji aiškino, jog 
didžiąją dalį paveikslų kunigas 1971-1983 
m. nusipirko iš tuometiniame Leningrade 
gyvenusios kolekcininkės. O du XVIII a. 
tapyti peizažai, dėl kurių pardavimo kalti
nami teisiamieji, kabėjo kunigo bute. Kuni
gas jiems buvo sakęs, kad peizažus pirko iš 
kaunietės, gyvenančios netoli Kauno medi
cinos universiteto klinikų. □
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Bendruomenės baruose________
Motinos Dienai

Atėjus Motinos Dienai, visi prisimename mums labai artimus žmones - Motinas ir 
Močiutes. Šia proga būtinai aplankome irpasveikinamejas. Deja, kai kuriosjau yra išėjusios 
Anapiliu ir tik mintimis tegalime jas apkabinti. Adelaidiškė Lidija Šimkutė-Pocienė atsiuntė 
Redakcijai jautrius anūkų laiškus Močiutei, kurios jie jau nebeturi ir kurios jiems labai 
trūksta. Juos žemiau spausdiname. Red.

Mano miela Močiute,
Nuo pat vaikystės, tarp daugybės Močiutės prisiminimų, vienas brangus prisiminimas 

išliks širdyje amžinai
Būdami vaikai, Danielė ir aš dažnai nakvodavome pas močiutę. Visi suljsdavom į 

didelę lovą ir klausydavomės pasakų. Močiutei niekada nenusibosdavo kartoti mūsų 
mėgiamiausią pasaką:

Vieną dieną, broliukas ir sesutė nutarė eiti aplankyti savo močiutę. Beeinant per mišką, 
greitai sutemo. Vaikai tamsoje persigandę paklydo. Jie jautė - kažkas juos seka. Atsigręžę 
pamatė vilką, pasislėpusi už medžių. Vaikai persigandę pradėjo bėgti, nežinodami, kokioj 
pusėj močiutės namelis. Netikėtai pamatę žiburį tarp medžių, greitai bėgo - kiek tik jų 
kojos nešė link mažos trobelės miško gilumoj.

Pribėgę, jie garsiai pasibeldė į duris. Niekas neatsakė. Dar sykį pasibeldė garsiau. Išgirdo, 
kažką ateinant. Atsidarė durys. Štai juos pasitiko močiutė. Vaikai labai apsidžiaugė. “Prašau 
eikit į vidų, į šiltą trobelę, kad sušiltumėtę, mano brangūs vaikučiai. Jūs atrodot sušalę. “ 
Vaikus įleidus vidun, pavaišino karšta kakava ir greitai nuvedė į šiltą, minkštą lovelę. Vilkas 
staugė už lango, vaikų pamirštas.

Dabar, kai Tavęs nėra Močiut, pasaulis mums visiems sutemo. Nebematysim Tavo 
skaisčios šypsenos ir pasigesim Tavo meilės. Tikiuosi, kad nepamirši palikti žiburį, kai 
klaidžiosime tamsiame miške, ieškodami Tavo šiltos trobelės. Linas Pocius

Kas naujo Melbourno lietuvių 
bibliotekoje?

Nuotraukoje iš kairės: Linas Pocius, a.a. Eugenija Šimkienė, Lidija Šimkutė-Pocienė 
ir Danielė Pociūtė-Jarvis.

Mano miela Močiute,
Labai pergyvenau, kai sužinojau, kad Tavo gyvenimas prieš galą pasidarė sunkesnis - 

ne lengvesnis. Aplankydau, pavalgydindavau, pabučiuodavau Tave nežinodama, ar mane 
atpažįsti paskutinėse viešnagėse. Tavo akys būdavo tokios klaikios.

Man ašaros bėga ir bėga prisiminus savo brangiausią močiutę. Kokia buvau laiminga 
lakstydama Tavo sodelyje. Ačiū už Tavo meilę, gerumą ir kantrybę.

Dovanok, kad Samukas ir aš negalime būti su Tavimi šią dieną. Jis nuolat prisimena 
Tavo šilumą ir vaišingumą.

Širdyje, mintyse ir maldoje Tave palydime į amžinybę. Ilsėkis ramybėje, mano 
brangiausia Močiute.

Tave labai mylinti, Danielė, Singapūras

Visuomet Melbourno lietuvių biblio
tekoje yra kas nors naujo. Ir ne tik naujo, bet 
ir seno. Kartais sulaukiame mirusiųjų pa
liktų knygų, kurių biblioteka iki šiol dar 
neturėjo. Dovanotos knygos, kurių bib
liotekai nebereikia, nes jau turi bent po vie
ną egzempliorių, tampa dublikatais, ku
riuos sūlome skaitytojams pasiimti ir 
pasilaikyti. Paminėsiu tik keletą iš naujai 
dovanotų leidinių, maždaug pagal temas:

Biografija, žmonės.
Rita Baltušytė, “Akvilė: paveikslai, 

laiškai, atsiminimai”. Vilnius, Tyto Alba, 
1999.

“Ir dar valandėlė...: Konstancijos Bražė
nienės ir Mindaugo Bražėno laiškai iš 
Lietuvos, Rytų Vokietijos ir Sibiro 1944 - 
1966”. Vilnius, Dialogo kultūros institutas, 
2004.

Gediminas Ilgūnas, “Šaknys: tėvų ir pro
tėvių pėdsakai” (Autoriaus giminės istorija 
istorinių įvykių fone). Vilnius, Pradai, 2000.

Eduardas Jonušas, “Likimo spąstuose 
sapnų ir tikrovės variacijos” (Sibiro lagerius 
iškentėjusio, Nidoje gyvenančio menininko 
autobiografija). Vilnius, Aidai, 2002.

Detektyvai
Žinomo detektyvų autoriaus Colin 

Dexter 2 kūrinių vertimai į lietuvių kalbą.
Etnografija
“Daugyvenės kraštas”. Sudarė Vytas 

Šernas Kaunas, Vytauto Didžiojo Univer
siteto leidykla, 1998. (Apie išnykusių ir 
esamų kaimų ir žmonių likimus nuo 1918 
iki dabar.)

Istorija
Edvardas Turauskas, “Lietuvos nepri

klausomybės netenkant - įvykiai”. Kaunas, 
Šviesa, 1990.

“Kremliaus klasta: 1939 m. spalio 10 d. 
- 1940 m. birželio 15 d.” Vilnius, Kardas, 
1995.

Litas
Mindaugas Vinkus, “Lito užkulisiai: 

Kęstučio Lyniko vaidmuo atkurto lito 
istorijoje”. Vilnius, Lietuvos bankas, 2004.

Menas
“Antroji pasaulio žemaičių dailės 

paroda”. Plungė, Žemaičių dailės muziejus,

1994.
Algimantas Kezys/Loreta Vaškus, 

“Dvigubas solo: fotografijos, eilėraščiai”. 
Chicago, Amerikos Lietuvių Dailės Klubas, 
1994.

Algimantas Kezys, “Moteris”. Stickney, 
ILL, 1997.

Partizanai, Sibiras
Juozas Armonaitis, “Meskit dalgius, 

imkit kardus: partizano atsiminimai”. 
Kaunas, 1998.

Valentinas Gustaitis, “Be kaltės: 15 
metų Sibiro tremtyje ir lageriuose”. Vil
nius, Mintis, 1998.

Žemėlapiai, kelionių aprašymai
Kazimieras Ambrasas, “Kengūrų ir 

koalų pašonėje: pokalbiai su Australijos 
lietuviais”, 2002.

“Visas Vilnius: atlasas.” Kaunas, 
Briedis, 2003.

Leidiniai anglų kalba
Alfonsas Eidintas, “Jews, Lithuanians 

and the Holocaust”, Vilnius, Versus 
Aureus, 2003.

Kate Elizabeth Gross, “Letters from the 
outside: the history of the Friends of the 
Prisoners”, T.U.U.L.S.S., 2004.

“Protėviai /“Forefathers”: The Journal 
of the Lithuanian Global Genealogical 
Society”. (Pavyzdinį numerį padovanojo 
melboumiškis V Levickis, LGGS vicepre
zidentas.)

Edward Reilly “First Snow”, Newtown 
Geelong, Editiones Be tula, 2004.

Snowy Mountains projektas - nuotrau
kų, straipsnių rinkinys, kas liečia lietuvius 
dirbusius prie projekto - padovanojo ten 
dirbęs Reno Čėsna.

Už paminėtas ir nepaminėtas padovano
tas knygas nuoširdžiai dėkojame R.Bal- 
tušytei, R. Čėsnai, A Gabui, M, Geštautie- 
nei, Kirčauskui, V. Levickiui, A Miškiniui, 
A Muceniekui, B. Prašmutaitei (jai taip pat 
ir už mokyklinius vadovėlius bei velionio 
S. Šiuškaus knygų perdavimą), E. Reilly, F. 
Sadauskui, F. Šodaičiui, A. Šimkui, R. 
Švambarytei-Kenny, A Taškūnui, A Vaitie
kūnui, A Žižiui. Atsiprašome, jeigu dar ką 
nors praleidome. J. Arienė

Mokosi lietuvių kalbos
Lietuvos Studijų Sambūris Tasmanijos 

Universitete veda lietuvių kalbos kursus 
jau nuo 1993 metų. Šiemet į naują klasę 
pradedantiems užsirašė 13 studentų. 
Sakytum nieko nuostabaus - didesnės 
lietuvių bendruomenės Australijoje gali 
suburti daug didesnes kalbos mokinių 
grupes. Tačiau Tasmanijos mokiniai ski
riasi tuo, kad tik vienas iš jų turi ryšį su 
lietuviais. Tai - Dominic Hawe. Jo sene
liai yra lietuviai. Likusieji dvylika studen
tų yra gryni australai.

Visi lietuvių kalbos studentai apie 
Lietuvą išgirdo tik Universitete, ryšium su 
įvairiais Lietuvos Studijų Sambūrio ren
giniais.

Į mirtį ir atgal
Kaip praneša Bankstown’o vietinis 

savaitraštis “The Torch” (2005.4.6), mūsų 
tautietis Leo Gorby iš Chester Hill, NSW, 
turėjo lemtingus pergyvenimus. Nugriu
vęs 84 metų amžiaus tautietis greitąja 
pagalba buvo nugabentas j Auburn ir 
Westmead ligonines, kur, pasak laikraš
čio, jis kelis kartus “mirė” ir vėl atsigavo. 
Vėliau jam buvo įdėtas širdies reguliato
rius (pacemaker) ir dabar jis jaučiasi gerai

“Pasaulio Lietuvio” skaitytojams
Su kovo mėnesio “P.L.” laida buvo išsiuntinėti paraginimai apsimokėti prenumeratą 

už 2005 metus.
“Pasaulio Lietuvio” administracija iš Punsko praneša, kad nesumokėjus prenumera

tos už 2005 metus, žurnalo siuntimas bus nutrauktas.
Pahestieji prašomi pranešti ar paskambinti “Pasaulio Lietuvio” žurnalo atstovui 

Australijoje Antanui Kramiliui telefax: (02) 9727 3131.

y ^=3

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
mūsų visų reikalas

I | f Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo
A pajamų mokesčio (Tax deductible)

f Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian

Foundation Ine. 44 - 50 Errol St, North Melbourne, Vic. 3051.

. j Turint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tek (03) 9578 4319.
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Viena studentė yra jau įpusėjusi stu
dijose mokytojos kvalifikacijoms. Ji norė
tų nuo 2007 metų mokytojauti Lietuvoje.

Kitas studentas, pabaigęs ispanų kal
bos mokslus, dabar nori palyginti tą kal
bą su lietuvių kalba, kurioje tiek daug išli
kusių senųjų indoeuropiečių formų.

Australai studentai girdėjo daug gražių 
atsiliepimų iš kitų studentų, anksčiau 
studijavusių lietuvių kalbą Tasmanijoje. 
Pavyzdžiui: dr. Amanda Banks parašė dvi 
disertacijas apie Lietuvą ir, keturis kartus 
apsilankiusi Lietuvoje, ten susidraugavo 
su daugeliu lietuvių. Ji plačiai žinoma kaip 
Lietuvos žinovė ir Anglijoje.

A. Taškūnas

- net aplankė “Mūsų Pastogės” redakciją.
Šia proga jis nori padėkoti dr. Valen

tinai Barkienei ir dr. Hannah bei minėtų 
ligoninių ir greitosios pagalbos darbuoto
jams, kurie jį stropiai prižiūrėjo.

Tautietis pabrėžė, kad jis turėjęs “po
mirtinių” pergyvenimų. Tais “mirties” 
atvejais viskas jam atrodė labai balta ir 
gražu.

“M.R”int

Skaityk “Musų Pastx>gę,f — viską žinosi!
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Kas - kur - kaip?
Antanai 
Laukaitis

Baisybių 
muziejus

Prieš keletą metų,
man viešint Vilniuje, vienas mano jaunys
tės dienų draugas, už tariamą antitarybinę 
veiklą kalėjęs Kauno ir Vilniaus kalėji
muose ir vėliau apie 15 metų išbuvęs Si
biro tremtyje, kartą paklausė manęs, ar aš 
žinau koks yra aukščiausias pastatas 
Vilniuje? Pagalvojęs atsakiau, kad tele
vizijos bokštas. - O ne, - pasakė jis. Aukš
čiausias pastatas - tai buvę KGB rūmai 
Gedimino prospekte. - O žinai kodėl?, - 
paklausė jis manęs. - Gi todėl, kad iš šių 
rūmų rūsių galėjai pamatyti net tolimąjį 
Sibirą, kur vėliau ir pakliuvau.

Šiuo metu dalis šių rūmų priklauso 
Teisingumo ministerijai. Juose yra įsikūrę 
dalis Vilniaus teismų ir kitų įstaigų. Ke
tvirtis šių rūmų yra paskirta muziejui, ku
ris vadinamas “Pragaro” vardu. Aš patariu 
visiems, atvykusioms j Lietuvą ir Vilnių, 
aplankyti šį įdomų ir žiaurią praeitį atsklei
džiantį muziejų.

Šiuo metu prieš šį seną istorinį pastatą 
yra labai graži, gėlių takais nusodinta 
aikštė, seniau vadinta “Lenino” vardu. Tada 
ją visą supo saugumo, KGB tarnautojų ir 
aukštų partinių darbuotojų namai, nes 
pavojaus atveju juos labai greitai būtų 
galima evakuoti. KGB pastato sienos vis
ką matė ir girdėjo. Čia dirbę penkiolikos 
skyrių darbuotojai stebėjo ir sekė vienas

Pakeliui į šventuosius?
Mirus Popiežiui Jonui Pauliui II, pasaulio katalikai netrukus ėmė siūlyti jį paskelbti 

Šventuoju. Ta proga kanonizacijos klausimas - apie garbingus saviškius — suaktualėjo ir 
Lietuvoje. Apie tai rašo “Kauno dienos” reporteris DainoraS Lukas. Red.

Iki šiol vienintelis kanonizuotas Lie
tuvos šventasis yra karalaitis Kazimieras 
(1458-1484). 1987 m. palaimintuoju pa
skelbtas arkivyskupas Jurgis Matulaitis 
(1871-1927), apie kurį duomenys teberen
kami. Šiuo metu kanonizacijos bylos už
vestos dar penkiems lietuviams. Bylos 
pradėtos Vilniaus arkivyskupui Mečislovui 
Reiniui (1884-1953), Kaišiadorių arkivys
kupui Teofiliui Matulioniui (1873-1962) 
ir Telšių vyskupui Vincentui Borisevičiui 
(1887-1946). Visi trys mirė kankinių mir
timi sovietinės okupacijos metais.

Daugiausia abejonių buvo iškilę dėl 
T.Matulionio, kuris buvo kalintas tris 
kartus, bet mirė laisvėje keistomis aplin
kybėmis. 1962 m. rugpjūčio 17 d. KGB at
liko kratą arkivyskupo namuose. Jam buvo 
suleisti kažkokie vaistai. Iki tol sveikata 
nesiskundęs dvasiškis po trijų dienų mirė.

Sovietų valdžia bijojo T.Matulionio. 
1962-ųjų vasario mėnesį jis popiežiaus bu
vo paskelbtas ir tapo vieninteliu Lietuvos 
arkivyskupu. Be to, jis buvo pakviestas į 
Vatikano II Susirinkimą. Rusai nenorėjoje 
ten išleisti, nes nujautė, kad lietuvis papa
sakotų apie sąžinės laisvės ribojimus. Ne
malonės jis susilaukė ir 1957 m. gruodžio 
25-osios naktį Birštone slapta įšventinęs j 
vyskupus būsimą kardinolą Vincentą 
Sladkevičių (1920-2000).

Įtarimai, kad T.Matulionis buvo nunuo
dytas, paskatino 1999 m. atlikti ekshuma
ciją. Palaikuose buvo rasta daug sidabro ir 
chromo. Tai sustiprino teiginius, kad jis 
buvo nužudytas.

VBorisevičiaus kanonizacijos byloje 
taip pat buvo sunkumų nustatant jo su
šaudymo Vilniuje 1946 m. aplinkybes. Pa
gal vieną versiją, mirties bausmę išprovo
kavo ne vyskupo religiniai įsitikinimai, o 
jo patriotizmas. Tačiau gauta paliudijimų, 
kad VBorisevičius nesivėlė į politiką, par
------------------- g--------------------------------__vasario 16-ąją maldas sugrupavo ir sudėjo į 
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kitą. O jų buvo daugiau nei 400. Ginklų 
sandėlis buvo didelis. Dabar muziejuje yra 
parodytas ano laiko vaizdas ir darbas. Įei
nant pirmiausia patenki į sargybos virši
ninko kambarį, o už jo yra kita patalpa, 
kur nuogai nurengdavo žmogų. Toliau pa
ėjus yra sargybos viršininko padėjėjo ka
binetas. Čia matosi svarstyklės, mat pasku
tiniu laiku kaliniai galėdavo gauti maisto 
siuntinius, bet svoris buvo ribojamas. Dar 
toliau - taip vadinami “boksai” - patalpė
lės, kur tilpo tik suolelis. Kalinys galėjo tik 
sėdėti ar stovėti. Dar toliau yra žiaurusis 
karceris - kiek didesnė patalpa. Kampe - 
skylė (tualetas), kėdutė, mažas staliukas, 
suolas, prirakintas prie sienos, atrakinus 
spyną - ištiesiamas suolas - gultas. Grindys 
betoninės ir žiauresni prižiūrėtojai dar van
dens ant jų papildavo. Miegoti leisdavo 5 
valandas ir j lauką iš karcerio jau neišleis
davo. Žmonės basi ir sušalę kalėjo čia nuo 
3 iki 7 parų.

Ant vienos sienos yra nuotraukų. Vie
noje iš jų-pietų Lietuvos partizanų vadas 
A Ramanuskas - Vanagas. Bekankinant jam 
buvo išdurta akis, perpjautas pilvas, sutraiš
kyti lytiniai organai. Jo byloje buvo para
šyta, kad visa tai jis pasidarė pats. Jis buvo 
išvežtas į Maskvos Butyrkos kalėjimą ir ten 
sušaudytas. Jį tardė majoras Dušanskis, dar 
ir dabar gerai gyvenantis. Kitoje žiaurioje 
nuotraukoje yra neatpažintas kareivis 
peršauta galva, vienoje pusėje ištiškusiais 
smegenimis. Iš kitos pusės - buvęs partiza
nas Stanaitis, išdavęs savo brolį, po to 
nukankintą, kai išdavikas, sakoma, gyvena 
ir dabar.

tizaninėje veikloje nedalyvavo. Vyskupas 
nesileido užverbuojamas agentu, nors 
žinojo, kad jo laukia mirties bausmė.

M.Reinį nuo pat antrosios sovietų oku
pacijos pradžios taip pat buvo bandoma už
verbuoti, šantažuojant į nelaisvę patekusių 
giminaičių likimu. Siekta, kad jis bažnyti
nės vyresnybės vardu pasirašytų kreipimą
si į miško brolius, kviečiantį juos legali
zuotis. M.Reinys atsisakė, savo poelgį 
grįsdamas į politiką neleidžiančiais kištis 
Bažnyčios kanonais. 1947 m. pradžioje jis 
raštu protestavo prieš Bažnyčios ir tikin
čiųjų teisių varžymą. Tų pačių metų birželio 
12 d. buvo suimtas, o lapkritį “už talkinin
kavimą tėvynės išdavikams, dalyvavimą 
antitarybinėje nacionalistinėje organiza
cijoje ir antitarybinę agitaciją” nuteistas 8 
metams ir įkalintas Vladimiro (Rusija) 
kalėjime. Mirė 1953 m. lapkričio 8 d.

2000 m. buvo pradėtos pasauliečių 
Elenos Spirgevičiūtės (1924-1944), kuri 
žuvo gindama skaistybę ir Adelės Dirsytės 
(1909-1955), visame pasaulyje išgarsėju
sios maldaknygės “Marija, gelbėk mus” au
torės, mirusios Sibire, beatifikacijos bylos. 
Tai pirmosios tokios bylos Kauno arkivys
kupijos istorijoje.

A.Dirsytė buvo viena iš Lietuvių kata
likių moterų draugijos vadovių. Vokiečių 
okupacijos metais organizavo paramą 
vargstantiesiems, dirbo su ateitininkais, 
akademiniu jaunimu. Šią veiklą tęsė sovietų 
okupacijos metais. 1946 m. kovo 6 d. mer
gina buvo suimta, žiauriai tardyta saugumo 
rūsiuose, nuteista dešimčiai metų kalėti. 
Tremtyje tiesė geležinkelius, kirto mišką, 
dirbo statybose. Užjos daromą dvasinę įta
ką buvo įvairiai alinama. Nužudyta arba 
mirė Chabarovsko krašte 1955 m. rugsėjo 
26 d. pakeliui į Lietuvą iš lagerių.

Ji įvairias maldas rašė ant tošies 
gabalėlių, laikraščio skiaučių. 1953 m.

Muziejuje parodomas ir pokario parti
zanų gyvenimas, jų darbas ir susiklausymas, 
ir net parodyta, kaip jie bausdavo savus 
partizanus už vagystes, kitus nusikaltimus 
ir išdavystes. Parodytas ir buvusių stribų 
elgesys bei darbai. Ne vienas iš jų dabar yra 
prisitaikęs prie laisvos Lietuvos gyvenimo 
ir vaizduoja esąs geras patriotas. 1990 m. 
tūkstančiai bylų ir kitų slaptų dokumentų 
buvo sudeginti ar išvežti j Rusiją.

Toliau einant per pastatą matai vien tik 
duris, o už jų daug dviviečių kamerų su 
gultais. Pokario metais jose kalėdavo net 
po 20 žmonių. Kampe būdavo kibiras, kurį 
išnešdavo tik kartą per dieną, tai smarvė 
viduje būdavo labai stipri. Paskutiniaisiais 
metais čia kalėjo tik stambesni krimina
liniai nusikaltėliai ir sąlygos jiems buvo jau 
daug geresnės.

Ponia giljotina
Žinomas anglų rašytojas Daniel Defoe 

savo knygoje apie Didžiąją Britaniją įdomiai 
ir plačiai aprašė bausmių vykdymą pasau
lyje. Senovėje nuteistieji dažniausiai bū
davo viešai aikštėje pakariami, deginami ar 
pririšami prie dviejų arklių, kurie buvo pa
varomi į priešingas puses. Būdavo atvejų, 
kai galvos buvo nukertamos kirviu. Vėliau, 
jau 1280 m. Anglijos Halifax mieste jau 
buvo sugalvotas prietaisas, panašus į vėles
nę giljotiną. Kažkas panašaus į giljotiną 
buvo vėliau sugalvota ir Airijoj, nors škotai 
turėjo savąją trikampę į giljotiną panašią 
žudymo mašiną, pavadintą “škotiška 
mergaitė”. Panašūs prietaisai nubausti 
mirtininkus, buvo, kaip sakoma istorijoje, 
naudojami Vokietijoje ir Italijoje.

Tikroji pracūziškoji “ponia giljotina” 
atsirado per Prancūzijos Didžiąją revoliu-

mažą knygelę. Sibiro kalinių maldaknygė 
pasiekė ne tik Lietuvą, bet ir buvo išleista 
keliose užsienio šalyse.

E.Spirgevičiūtė žuvo sovietinės okupa
cijos metais, būdama tik 20 metų. 1945 m. 
sausio 3-iosios vakarą į Spirgevičių namus 
Kaune, Tvirtovės ai. 91, įsibrovė keturi vy
rai, pasivadinę policininkais. Išgėrę jie ėmė 
siautėti. Elenos tetą Stasę Žukaitę vienas iš 
įsibrovėlių nušovė. Po to jie bandė išprie
vartauti E.Spirgevičiūtę, priešingu atveju 
grasindami nužudysiu. Elenai nepaklusus, 
įsibrovėliai merginą nušovė.

Telšių vyskupas Jonas Boruta, kuris bu
vo paskirtas trijų vyskupų postulatoriumi, 
sakė, kad pradėjus beatifikacijos bylą, kuri 
visų pirma renkama vietos vyskupijoje, 
kandidatui į palaimintuosius suteikiamas 
Dievo tarno titulas. “Byla rūpinasi vyskupijos 
paskirtas postulatorius, kuris padeda rinkti 
informaciją iš kandidatą į palaimintuosius 
pažinojusių žmonių ir ieško jo šventumo 
įrodymų. Surinkti įrodymai perduodami į 
Romą. Jiems įvertinti sudaroma teologų ko
misija. Vėliau išvados pateikiamos susipa
žinti Šventųjų apeigų kongregacijos kardino
lams. Jeigu po ilgų bažnytinių institucijų 
diskusijų išvada teigiama ir nekyla prieštara
vimų, popiežius galės išleisti dekretą, pripažįs
tantį velionio “dorybių herojiškumą”, - 
aiškino vyskupas. Surinkta medžiaga 
verčiama į lotynų, italų, anglų kalbas. “Byla 
siunčiama į Romą. Ten byla patenka įvairių 
tautų ekspertams”, - sakė vyskupas.

Komisija turi gauti neginčijamų duo
menų, jog meldžiantis jau mirusiajam 
kandidatui ir prašant jo užtarti prieš Dievą, 
įvyko stebuklas. “Išgijimofaktą turi patvir
tinti medikai, susipažinę su ligos istorija ir 
įsitikinę, kad prieš išgijimą nebuvo vilties 
pasveikti. Tik po to faktas dar kartą peržiū
rimas Šventųjų skelbimo kongregacijos, o ta
da galutinį sprendimą priima popiežius. Rei
kia palaukti metus kitus ir įsitikinti, jog tai 
buvo tikras pagijimas”, - pasakojo vyskupas.

Stebuklu paprastai vadinamas netikėtas 
pasveikimas nuo nepagydomos ligos, kurio 
šiuolaikinė medicina nesugeba paaiškinti.

Iki šiol vienintelis lietuvis šventasis Ka- 
zimieras buvo trečiasis Kazimiero III 

ciją 1789 m, kai buvo svarstomas Prancū
zijos baudžiamasis kodeksas ir vienas 
bausmės panaikinimo šalininkų dr. J. Guil- 
lotin siūlė įvairius pataisymus. Jis sakė, 
kad egzekucija turi būti greita ir žmogiš
ka, nesusitepant kito krauju. Vokietis inži
nierius T. Schmit sukūrė tokio prietaiso 
projektą. Pradžioje jį išbandė su gyvuliais 
ir žmonių lavonais. Prietaisas veikė gerai ir 
gavo giljotinos vardą. Jos svoris 580 kg, 
aukštis - 4 m. Vien tik ašmenys svėrė 40 
kg. Krintančio peilio greitis buvo 21 pėdos 
per sekundę. Galvą nukirsdavo per 0.7 
sekundės, peilis krisdavo iš 2.3 metro aukš
čio. Giljotinos budelis nukirsdavo tik peilį 
laikančią virvę, o visą darbą atlikdavo pati 
giljotina. Vien 1793-94 m. Paryžiuje buvo 
nukirstos daugiau kaip 1225 žmonių gal
vos . Jų tarpe buvo jakobinų vadas Robes- 
pjeras. Net karalius Liudvikas XVI buvo 
apkaltintas tėvynės išdavimu ir savo senelio 
Liudviko XV vardo aikštėje neteko savo 
karališkos galvos. 1939 m. Prancūzijoje 
buvo įvykdyta paskutinė bausmė giljotina 
nukertant žmogui galvą, o 1977 m. Pran
cūzijoje buvo panaikinta mirties bausmė.

• Vyras paklausė žymaus filosofo. - Pro
fesoriau, pasakykite, kurios moterys yra 
ištikimesnės: brunetės ar blondinės? - 
Žilos, net nemirktelėjęs pasakė profesorius.

• Airija paskelbė karą kramtomajai 
gumai. Ketinama net mokestį įvesti už 
kramtomąją gumą, o surinktas lėšas skirti 
nusipirkti specialias mašinas gumai nuo 
šaligatvių skusti.

• Singapūre jau nuo 1992 metų įves
tas totalinis gumos importo, gamybos ir 
prekybos draudimas, todėl gatvės ir ša
ligatviai greitai tapo labai švarūs. □

Jogailaičio, Lenkijos karaliaus ir Lietuvos 
Didž. kunigaikščio sūnus. Gyvenęs vos 25- 
erius metus, pagarsėjo savo pamaldumu. Po 
karalaičio mirties pasklidus žinioms apie 
jam besimeldžiančių žmonių patiriamas 
malones, Romos kardinolų kolegija užve
dė jo kanonizavimo bylą. 1602 m. Kazi
mieras popiežiaus Klemenso VIII paskelb
tas šventuoju ir Lietuvos globėju.

Koks yra kanonizacijos procesas?
Palaimintieji ir šventieji-dviejų kano

nizacijos bylos stadijų išdava. Palaimintasis 
lotyniškai yra vadinamas beatus, todėl ši 
šventumo skelbimo pakopa vadinama be
atifikacija, o galutinis pripažinimas šven
tuoju vadinamas kanonizacija.

Įprastai beatifikacijos procedūra prade
dama praėjus penkeriems metams po pre
tendento į šventuosius mirties, tačiau po
piežius gali procesą pagreitinti. Motinos 
Teresės kanonizacijos procesas prasidėjo po 
jos mirties praėjus vos pusantrų metų.

Arkivyskupas Jurgis Matulaitis (1871- 
1927) - vienintelis naujųjų laikų lietuvių 
palaimintasis. Kunigų marijonų kongrega
cijos atkūrėjas, Vilniaus vyskupijos ordina
ras ir apaštališkasis vizitatorius Lietuvai 
buvo beatifikuotas 1987 m, švenčiant Lie
tuvos krikšto 600 metų sukaktį. Jo palaikai 
ilsisi Marijampolės mažosios bazilikos 
koplyčioje. Bažnyčia ne kartą informavo ti
kinčiuosius apie J.Matulaičio kanonizaci
jos bylos eigą. Yra surinkta įvairių prane
šimų apie gautas malones, bet nėra žinių 
apie stebuklą.

1997 metais Jonas Paulius II šventąja 
paskelbė Lenkijos karalienę Jadvygą (1347- 
1399). Popiežius akcentavo ypatingus ka
ralienės nuopelnus skatinant religinį bei 
kultūrinį Europos tautų bendradarbiavimą. 
Jis priminė, kad Vengrijos karaliaus duktė 
ir Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Jogailos 
žmona ypač domėjosi Lietuvos kristianiza- 
cija bei nesutarimų su Vengrija pašalinimu.

Jonas Paulius II per visą savo pontifi
katą beatifikavo 1338 palaimintuosius ir 
kanonizavo 482 šventuosius - daugiau nei 
visi jo pirmtakai kartu paėmus nuo 1588 
metų, kai Katalikų bažnyčioje įsigalėjo ši 
praktika. □
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In memoriam
A4?A Kastutė Brundzaitė- 

Jurskienė

A4rA Marija Cibienė-Cibulskienė

Kastutė gimė 1921 metais Suvalkijoje, 
Skriaudžių kaime, Veiverių valsčiuje, Ma
rijampolės apskrityje. Tėvas - Jonas Brun- 
dza turėjo ūkį, bet dar dirbo ir artimoje 
geležinkelio stotyje. Mirė jis anksti, kai 
Kastutei buvo tik septyneri metai. Šeimoje 
buvo trys seserys ir vienas brolis, iš kurių 
dabar yra likusi tik viena sesuo, gyvenanti 
Anglijoje.

Kastutė pradėjo mokytis Skriaudžių 
pradžios mokykloje, vėliau - Veiverių 
progimnazijoje, ir paskutines klases baigė 
Kauno IV gimnazijoje. Buvo pradėjusi 
studijuoti teisės mokslus Kauno Vytauto 
Didžiojo Universitete. Mokslai baigėsi vo
kiečiams uždarius Universitetą. Bet ji liko 
Kaune, gavusi sekretorės darbą Baltijos 
Lloyd'e.

1943 metais patekusi j vokiečių ne
malonę, buvo išvežta darbams į Vokietiją. 
Jai padėjo vokiečių ir kitų kalbų mokėji
mas - ji buvo paskirta vertėjauti perei
namajame lagery prie Frankfurt an der 
Oder. Priartėjus sovietų armijai, ji laiku 
pasitraukė toliau į Vakarus. •

Karui pasibaigus, iki išvykimo į Aus
traliją dirbo UNRRA sistemoje.

Australijos žemyną (Fremantle) ji pa
siekė 1947 metų pabaigoje su pačiu pir
muoju transportu - laivu „General Stuart 
Heinzelman“. Ten jie buvo išlaipinti ir 
perkelti į kitą australų laivą „Kanimbla“, 
su kuriuo gruodžio 7 dieną keleiviai pa
siekė Melbourną. Čia, kaip visų šio 
transporto imigrantų atstovę, ją oficialiai 
pasveikino pats to meto imigracijos 
ministras Arthur Calwell. Šio sveikinimo 
nuotrauka pasirodė australų laikraščių 
pirmuose puslapiuose. Tai buvo istorinis 
įvykis - su juo prasidėjo nauja pokarinės 
Australijos imigracinės istorijos era.

Kastutei taip pat atiteko ir pirmosios 
lietuvių skautų/čių vadovės Australijoje 
titulas. Broniaus Žalio knygoje „LSS 
Australijos Rajonas 1947-1987“ yra mi
nima, kad dar plaukiant laivu buvo suor
ganizuota lietuvių skautų/čių draugovė iš 
46 skautų ir 7 vyr. skaučių, kurių vadove 
tapo Konstancija Brundzaitė. Jiems laiki
nai išsilaipinus Fremantle uoste, pajūryje 
buvo suorganizuotas pirmasis skautų 
laužas Australijoje. Laužo programa taip 

patiko vietos australų skautams, kad kitą 
dieną lietuviai skautai buvo pakviesti iš
pildyti skautų pusvalandį Perth‘o radio
fone.

Trumpai pabuvojusi Bonegilla stovyk
loje ir kiek padirbėjusi Victorijoje, Kastu
tė persikėlė į Sydnėjų, kur buvo paskirta 
darbams Concord Repatriation Hospital. 
Ten ji ir baigė savo dvejų metų darbo 
kontraktą.

Sydnėjuje ji susitiko ir busimąjį savo 
gyvenimo draugą Vytautą Jurskį. Vestuvės 
įvyko per pačias Kalėdas, 1952 metais. 
Apeigas atliko tuometinis Sydnėjaus 
lietuvis klebonas kun. Butkus Camperdown 
bažnyčioje. Sydnėjuje gimė ir jų pirmasis 
sūnus Paul. Vėliau jie gyveno ir dirbo įvai
riose NSW valstijos vietovėse, kur susilau
kė savo antro sūnaus Viktoro ir dukters 
Annemarie. Ilgiausiai jų šeima išgyveno 
Wollongong apylinkėse, kur Kastutė iki 
išėjimo į pensiją, ištisus 20 metų išdirbo 
Wollongong savivaldybės bibliotekoje.

Kastutė buvo tyli, uždara, religinga ir 
kukli asmenybė. Nemėgo didesnių triukš
mingų kompanijų, bet visada jautėsi gerai 
savo pačių artimiausių draugų tarpe. Mė
go klausytis pokalbių ar diskusijų, bet tik 
retai kada išreikšdavo savo pačios mintis 
ar atskleisdavo savo gilesnius įsitikinimus. 
Nežiūrint to, gyvendama provincijoje ji 
buvo glaudžiai įsijungusi į australų kata
likiškas parapijas, dalyvavo Country 
Women's Association skyrių veikime. Gal 
todėl, kad ji daugiausiai gyveno toliau nuo 
lietuviškų centrų, ji stengėsi kiek galima 
daugiau integruotis į australų bendruo
menę, perimti jos gyvenimo būdą, papro
čius, net ir kalbą. Žodžiu - tapti tikra 
australe.

Bet, likimas sugrąžino ją atgal prie sa
vo šaknų ir paskutinius gyvenimo metus ji 
praleido mūsų lietuviškoje „Sodyboje“, 
lietuviškoje aplinkoje. Sodybiečiai ją no
riai priėmė į savo tarpą ir gausiai dalyvavo 
paskutiniame atsisveikinime Rookwoodo 
krematoriumo koplyčioje. Mirė ji išvargin
ta vėžio ligos balandžio 9 dieną Calvary 
ligoninėje, Kogarah.

Sudiev, miela Kastute, Tu visada liksi 
mūsų mintyse.

Ig. Bieliūnas

1920.10.14
Laidotuvės Sydnėjuje tapo jau beveik 

kasdienybe. Vėžio ligos iškankinta, paliko 
šį neramų pasaulį Sydnėjuje gerai pažįsta
ma Marija Cibienė - Cibulskienė.

Marija Jerinaitė gimė Kalugoje, Rusijos 
gilumoje. Prasidėjus Nepriklausomybės 
judėjimui, šeima sugrįžo į Lietuvą ir tėvas 
Jerinas tapo pirmojo Lietuvos Seimo na
riu. Tėvai įsigijo ūkį prie Kauno, Giraitės 
kaime.

Marija lankė Aušros mergaičių gim
naziją Kaune. 1938 metais ištekėjo už 
buhalterio jaun. leitenanto Romualdo 
Cibulskio.

1944 m. artėjant raudoniesiems iš ry
tų, šeima su trejų metukų sūnumi Romu 
pasitraukė į Vokietiją. Prasidėjo kita trem
tis ir namų ieškojimas svetur. Šeima 
pasirinko Australiją.1949 metais laivu 
“Alma Salen” pasiekė Australijos krantus.

Pradžia buvo sunki. Kaip ir visiems, 
reikėjo atlikti darbo sutartis. Šeima neliko 
tik stebėtoja.

1956 m. į savo namus Belmore Marija 
susikvietė socialiniais reikalais besido
minčias moteris ir įsteigė Sydnėjaus 
Lietuvių Moterų Socialinės Globos Drau
giją. Marija paskyrė šiai organizacijai vie
ną kambarį, kur vykdavo posėdžiai ir 
pasitarimai. Šeimos tėvas, Karo Mokyk
los aspirantas jaun. leitenantas įstojo į 
Sydnėjaus “Ramovė” sąjungos skyrių.

Liūdna žinia
2005 metų balandžio 18 dieną Sydnėjuje, Bankstowno ligoninėje mirė mūsų tautietis 

Jonas Petras Vaitonis, sulaukęs 84 metus. Paskutinius septynerius metus 
jis buvo prižiūrimas St. Vincent de Paul slaugos namuose Revesby priemiestyje ir 
lankomas Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugijos narių.

Velionis buvo kuklaus ir malonaus būdo, skaitė “Mūsų Pastogę” ir “Tėviškės Aidus”. 
Laidotuvėse dalyvavo kuklus būrelis lietuvių, keletas jo slaugos namų atstovų ir gausi jo 
mirusios australės žmonos giminė. Velionio palaikai bus įmūiyti greta mirusios motinos 
Sydnėjaus lietuvių kapinių sienelėje Rookwoode. SLMSG Draugija

Padėka
Šeimos ir savą vardu nuoširdžiai dėkoju visiems, užjautusiems mus netekus 

mylimos motinos ir žmonos.
Jūsų parodytas prielankumas palydint Kastutę į paskutinę kelionę su

teikė mums moralinės stiprybės ir ištvermės liūdesio valandoje.
Vytautas Jurskis ir šeima

2005.04.14
Sūnus Romas - aktyvus skautas ir tautinių 
šokių šokėjas. Cibų namuose rado prie
glaudą ir klierikas Povilas Martūzas.

Kurį laiką šeima organizavo siuntinius 
ir keliones už geležinės uždangos.

Laikas prabėgo žaibiškai. Prieš penke
rius metus žemišką kelionę užbaigė šei
mos tėvas Romualdas.

Balandžio 19 d. atsisveikinome su Ma
rija Cibiene. Laidotuvių apeigas atliko 
šeimai jau pažįstamas Lidcombe klebonas 
Fr. John Alt. Per šv. Mišias giedojo dalis 
“Dainos” choristų, vargonais palydėjo A. 
Kramilius. Sūnus Romas jautriu žodžiu 
prisiminė savo mamytę. Skaitymus atliko 
anūkė Natalie Price, Larisa ir Veronika 
Cibas. Kęstutis Protas solo pagiedojo 
“Avė Marija”, o Antanas Kramilius - 
“Libera me Domine” (lietuviškai).

Po gedulingų šv. Mišių Velionės palai
kai buvo palydėti į Rookwoodo kapinių 
lietuvių sekciją ir palaidoti šalia vyro 
Romualdo. Susirinkę draugai ir pažįstami 
Velionei sugiedojo “Marija, Marija” ir 
Tautos Himną.

Šeimos vardu sūnus Romas padėkojo 
susirinkusiems ir pakvietė visus į gedulin
gus pietus Lietuvių Klube.

Po visų audringų dienų šiame pasaulyje, 
miela Marija, ilsėkis ramybėje eukaliptų 
pavėsyje po Pietų Kryžiumi

Antanas Kramilius

Pagerbiant

A'frA Marijos Cibulskienės

A^A Marijai Cibulskienei
mirus, reiškiame gilią užuojautą sūnui Romui ir visai jo šeimai.

Danutė, Dita ir Audrius Svaldeniai

atminimą, aukojame “Mūsų Pastogei” $50.
Juta ir Viktoras Šliteriai

Pagerbiant

AfrA Viktorijos Klimas

Pagerbiant

AftA Jono Petro Vaitonio
atminimą, aukojame “Mūsų Pastogei” $50.

Sydnėjaus Lietuvių Moterų 
Socialinės Globos Draugija

_ atminimą, aukojame “Mūsų Pastogei” $50.
Juta ir Viktoras Šliteriai

Skelbimai, užuojautos ir pan. priimami ne vėliau 
pirmadienio 10 vai. ryto.

(Po pietų laikraštis perduodamas spaustuvei)
Deadline for ads - Monday 10 a.m.

AtfA Mykolui Anskaičiui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Idą, sesutę Marytę ir jų šeimas. Apgai

lestaujame netekę dar vieno mūsų mažos bendruomenės nario.
Geelongo lietuvių bendruomenės vardu

• Apylinkės Valdyba

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, gegužės 15 dieną, 1130 

vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe. Parapijos Taryba
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Lithuanian Language and
Culture Summer Course

Date: July 18 - August 12
Duration: 4 or 2 weeks

Lithuania, Kaunas, Vytautas Magnus University is 
something incredible waiting for you to be discovered.

Among other things you will find:
• a very diverse, dynamic and interesting group of learners
• a relaxed way of living and studying
• supportive and friendly teachers, staff and locals
• countless cultural events and parties
• North “ South -West - East Lithuania sightseeing

Summer course
The course provides intensive Lithuanian language classes at different levels and an 

opportunity to get acquainted with Lithuanian culture. Lithuanian language lectures are 
given in the mornings The afternoon lectures aim at giving a broader view of the Lithuanian 
culture by focusing on issues and various aspects of the society including history, literature, 
arts and politics. The lectures are given in English.

Extra-curricular activities, such as participation in cultural events and excursions to 
historic places, museums, sports events are organised as well. Three weekend excursions 
are planned to the most interesting places of Lithuania.

All you have to bring with you is your open mind, heart, good mood and good will.
We guarantee you: a warm friendly atmosphere, memories and friendships that could 

last for a life-time, traditional Lithuanian food, dances and songs, a glance on day/night 
city life, the purity and charm of Lithuanian countryside, the beauty of the seaside.

There are no limitations regarding age or formal education, we try to meet individual 
needs and interests. Hope to see you in Kaunas!

Application forms and more detailed information can be obtained from the Interna
tional Relations Office or the Department of Regional Studies, or via Internet:

http:// w.w.w.vdu.lt/LTcourses/
All applications should be received by July 10,2005.

' ■ \ »

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 EASTTERRACE, BANKSTOWN, NSW 2200

Tel.: (02) 9708 1414
Fax.: (02) 9796 4962

E-mail: slc@lithuanianclub.org.au 
www.lithuanianclub.org.au

Sydnėjaus Lietuvių Klubas kVlBCici visus narius ir jų svečius lankytis 
savo Klube.
DARBO LAIKAS:
Savaitės dienomis Lietuvių Klubas atidarytas nuo 5.00 vai.

. Šęątadiėniais ir.sekmadieniais nuo 12.00 vai.
Uždarytas pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais.

Motinos Dienos proga sekmadienį, gegužės
8 dieną, 12 vai. Lietuvių Namų virtuvė ruošia gardžius pietus.
Jei paragausi, tai neapsigausi.
Ant “švediško stalo” garuos lietuviški cepelinai, žemaitiški blynai, dzūkų 
dešrelės su raugintais kopūstais, aukštaičių zrazai, močiutės blyneliai ir kiti 
patiekalai.
Vyrai prie alaus galės pasmaguriauti aukštaitiškais žirniais ir ausytėmis.
Moterys - pasilepinti senolės obuolių pyragu.
Kviečiu visus visus - senus, jaunus, mažus ir didelius.
Kaina vienam asmeniui - $20. Labai laukiame.
Registruotis prašome pas šeimininkę Reginą tek: 0410 533 904.

įvyks sekmadienį, gegužės 29 d., 230 vai. p.p.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Motinos Diena Sydnėjuje
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba rengia Motinos Dienos minėjimą sekmadienį, 

gegužės 8 dieną, 2 vai. p. p., Sydnėjaus Lietuvių Klube, Bankstowne.
Lietuvos Baleto Bičiuliai parodys video filmą - Lietuvos operos ir baleto 

pastatymą “Vienos kraujas”
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Motinos Diena Hobarte
Motinos Dienos minėjimas įvyks šeštadienį, gegužės 7 d., 3 vai. po pietų, p. 

Šikšniaus namuose, 43 Easton Ave, Moonah West. Tel. (03) 62724628.
Po minėjimo - vaišės. Kavutę ir maistą parūpins Valdyba.

ALB Hobarto Apylinkės Valdyba

Kviečiame visus į

Motinos Dienos minėjimą,
kurį ruošia Melbourne lietuvių mokyklos mokiniai sekmadienį, gegužės 8 dieną,
1 vai. p.p., Melbourno Lietuvių Namų Jubiliejinėje salėje.

ALB Melbourno Apylinkės Valdyba ta proga ruošia lėlių tautiniais rūbais 
parodą. Prašome atsinešti po lėlę ir praturtinti mūsų parodėlę.

ALB Apylinkės Valdyba

Choras “Daina” ruošiasi specialiam renginiui

“Kavinė”
kuris įvyks penktadienį, gegužės 20 d., 730 vai. Lietuvių Klube, Bankstowne.

Vietoje repeticijos, choras kviečia bendruomenės narius pabendrauti prie 
kavutės ir pasiklausyti iki šiol dar negirdėtos meninės programos.

Stalus užsisakyti iki gegužės 13 dienos pas Danutę Ankienę tek: 9871 2524 
arba pas Jadvygą Burokienę tek: 9522 8275.

Įėjimas - $5. Choro “Daina” Valdyba

Sekmadienį, birželio 5 dieną, 2 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klube, Bankstowne, 
Žemutinėje salėje, prisimenant 1941 m. birželio mėn. Lietuvoje įvykusius 
trėmimus Sibiran, bus skaitomi j

Sibiro tremtinių raštai
Apžvalga - Isolda Poželaitė-Davis AM.
Pristato - Liuda Apinytė-Popcnhagen.
Skaito- MargaritaKavaliauskienė, Onutė Maksvytienė, Darius |

Popenhagen, Jonas Šarkauskas, Vytenis Šliogeris, Henrikas i 
Šliteris.

Piano - Ramutis Zakarevičius.
Garsas- Kęstutis Ankus.
Techninė pagalba - Vytautas Vaitkus.
Kviečiame visus apsilankyti Įėjimas nemokamas.

Bibliotekos Bičiulių Būrelis

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

Jurisdiction:...... New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras Šliteris, Honorary Consul-General
40 B Fiddens Wharf Road Tel.: (02) 9498 2571
Killara, NSW 2071 Fax: (02)9498 2571
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:...... South Australia, Western Australia and Northern Territory..........
Ms Janina Vabolis, Honorary Consul
25 McLachlan Avenue Tel.: (08) 8294 3792
Glenelg North, SA 5045 e-mail: jvabolis@seneLconuau
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:...... Victoria and Tasmania.................................................................
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul-General
56 Somers Street Tel.: (03) 9819 5515
Burwood, VIC 3125 Fax: (03) 9808 8300
Hours of Business: Fridays: 9.00 a.m. - 5.00 p.m. e-mail: litconmelb@bigpond.com

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885. 
Tel.: (02) 9790 2319, Faksas: (02) 9790 3233, E-mail: mpastoge@bigpond.com 

Tinklapis: www.usersJbigpond.com/mpastoge 
Redaktorė Dalia Doniela

Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Kęstutis Protas, Vytenis Šliogeris 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiamą nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos 

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

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

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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