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Motinos Dienos minėjimas Geelonge

Sekmadienį, gegužės 5 dieną, susirinkę Geelongo lietuviai paminėjo Motinos Dieną. 
Nuotraukoje - Loreta Tigani ir “Gegutės” jaunosios šokėjos. Plačiau apie renginį 
skaitykite “M.R” psl. 3.

Tradiciškai pirmąjį 
gegužės sekmadienį Lie
tuvoje minima Motinos 
Diena. Kaune vyko ke
letas tai progai skirtų 
renginių, o kapinės buvo 
nuklotos gėlėmis.

Šeštadienį Vytauto 
Didžiojo universiteto 
“Rasos” gimnazijoje vy
ko šventė “Esi tik viena, 
Mama”. Scenoje dainas 
mamai dainavo ansamb
lis “Gimtinė”, mokslei
viai deklamavo savo kū
rybos eilėraščius, šoko 
liaudies šokius.

Sekmadienį pats dar
bymetis buvo gėlių pre-

Motinos Diena Lietuvoje

Nuotraukoje - Laisvės alėjoje Kaune sukabinti moksleivių 
paveikslai tema “Mano mama europietė”.

**£SSta” Lietuvos Įvykių apžvalga

keiviams. Visuose turguose, gėlių parduo
tuvėse sulaukta pirkėjų antplūdžio. “Nuo 
pat ryto žmonės būriais eina pirkti narcizų, 
tulpių, chrizantemų. Perkamos gėlės ir gy
voms mamoms, ir skirtos nešti į kapines”, - 
pasakojo viena prekybininkė.

Laisvės alėjoje tarp medžių buvo suka

binti moksleivių darbeliai Jaunųjų konser
vatorių lyga ir Kauno liberalus jaunimas 
vaikams pasiūlė piešti tema “Mano mama 
europietė”.

Buvo iškabinta beveik 300 piešinių, 
kuriuos nupiešė 18 mokyklų auklėtiniai.

(Pagal “K.d”)

Naujosios 
sąjungos vargai

Visuomenės pa
sitikėjimą iššvaistę 
socialliberalai įsiti
kinę, kad ateityje 
Naujajai sąjungai pa
vyks susigrąžinti 
prarastas pozicijas. 
“Mes šiuo metu esa
me Seime, o rinki
mai buvo tik prieš 

pusmetį, todėl neabejoju, kad ir po ketverių 
metų mes būsime parlamente”, - pareiškė 
Artūras Paulauskas per Vilniuje vykusį 7- 
osioms partijos metinėms skirtą minėjimą. 

1998 m. įkurta Naujoji sąjunga šiuo 
metu turi apie 5000 narių. 7-ojo Naujosios 
sąjungos gimtadienio šventės pagrindiniu 
akordu tapo ateities uždavinys - kaip iš
traukti socialliberalus iš politinio sąstin
gio, į kurį Seimo Pirmininko Artūro Pau
lausko vadovaujama partija pateko po ne
sėkmingų rinkimų į parlamentą.

Rengdamasi kitų metų pabaigoje arba 
2007 metų pradžioje vyksiantiems savival
dybių rinkimams, Naujoji sąjunga gali ieš
koti bendražygių ne tik tarp koalicijos 
partnerių, bet ir politinių oponentų stovyk
loje. “Netaikome sau to paties modelio, jei 
esame Seime bendroje koalicijoje su part
neriais, kad būtinai būtų atkartota ta koali
cija ir savivaldoje”, - sakė Naujosios sąjun- 
tos pirmininko pavaduotojas Artūras Skar
džius.

Kaip rodo visuomenės nuomonės tyri
mas, jei dabar vyktų rinkimai, Naujoji są
junga tegautų 2.6% rinkėjų balsų. “Rinkė
jai, mus rėmę 2000 m, buvo daugiau iš 
protesto elektorato, kuris blaškėsi Po to 
jis palaikė libdemus, vėliau - Darbo parti
ją. Dabar didžiausias mūsų tikslas - orien
tuoti j vidurinį sluoksnį, vidutinę klasę. Čia 
mūsų rinkėjai”, - socialliberalų identitetą 
apibrėžė jų lyderis. Politologai ir sociolo

gai pabrėžia, kad Naujoji sąjunga yra atsidū
rusi ideologinėje kryžkelėje.

Kas ką švęs?
Vokiečių, lenkų ar sovietų pusėje kovo

ję Antrojo pasaulinio karo kariai ir karo 
aukos - keli šimtai veteranų ir žydų ben
druomenės atstovų rinksis į bendrą minė
jimą. Taip sutaikyti buvusius priešus norė
tų aukščiausi Lietuvos pareigūnai. Šventės 
rengėjai viliasi, jog ir kiti buvę kariai paseks 
Vietinės Rinktinės ir Armijos Krajovos ve
teranų pavyzdžiu.

Tačiau kartu baiminamasi, jog pirmasis 
skaudžios praeities žmonių susitikimas ga
li neapsieiti be incidentų. Vieni veteranai 
tikina pasiruošę taikytis, kiti - prisimena 
nemalonią patirtį ir skundžiasi nesenomis 
nuoskaudomis. Iškilmių organizatoriai, 
kalbėdami su “Lietuvos žiniomis” prisipa
žino biją, kad per minėjimą gali kilti ne
malonių incidentų, nesusipratimų.

Gudai tariasi Lietuvoje
Grupė Baltarusijos opozicijos atstovų 

praėjusį savaitgalį Druskininkuose tarėsi, 
kokių veiksmų reikia imtis šioje autokra
tiškai valdomoje valstybėje, kad ji pasuktų 
demokratijos keliu. Pristatytoje studijoje, 
kurią parengė Lietuvos, Lenkijos ir Suomi
jos politologai, patariama, kaip demokrati
zuoti paskutinę diktatūrą Europoje. Balta
rusijos opozicionierių apsilankymą Lietu
vos kurorte surengė kelios nevyriausybi
nės organizacijos, prisidėjo ir Užsienio rei
kalų ministerija.

Rusai tebelaiko Staliną karo 
laimėtoju

Daugeliui rusų Stalinas tebėra žmogus, 
kuris “laimėjo karą”, pranešė Rusijos in
terneto svetainė “Grani”. Tokie yra viešo
sios nuomonės tyrimų centro “Obščest- 
vennoje mnenije” surengtos apklausos re
zultatai. Pasak 58% apklaustųjų, Stalinas 
įnešė reikšmingą indėlį į pergalę. Tokios 
nuomonės dažniausiai laikosi vyresni kaip

Nukelta į 2 psL

Dauguma pritaria stojimui į ES
(ELTA). Bendrovės “Baltijos tyrimai” 

atlikto viešosios nuomonės tyrimo duo
menimis, praėjus metams po Lietuvos 
įstojimo į Europos Sąjungą (ES) du treč
daliai - 63% - Lietuvos gyventojų mano, 
kad toks valstybės sprendimas buvo tei
singas.

Labiausiai Lietuvos narystei ES pritaria 
15-29 metų jaunimas - 76%, didmiesčių 
gyventojai - 68%, turintys aukštąjį išsi
lavinimą - 74% bei 75% respondentų,

Prasideda nauji LR pasai
(ELTA). Lietuvoje pradėti išdavinėti 

moderniausi asmens dokumentai, tačiau 
kol kas tokie pasai teks tik diplomatams. 
LR pasai taps bene saugiausi pasaulyje - 
šiuose dokumentuose, be įprastos infor
macijos, bus pateikiama ir skaitmeninė 
nuotrauka. Jau kitais metais tokius pasus 
turėtų gauti ir paprasti gyventojai.

Pasus su skaitmenine “laikmena” (t.y. 
įrašu), kurioje įrašytas skaitmeninis as
mens veido atvaizdas, o vėliau atsiras ir 
pirštų antspaudai bei akies rainelės raštas, 
praėjusią savaitę pradėjo išdavinėti tik 
Belgija. Į paso galinį viršelį integruotoje 
skaitmeninėje laikmenoje tilps iki 72 ki- 
lobaitų duomenų. Kol kas į šią laikmeną 
bus įrašyta tik paso savininko nuotrauka, 
vėliau joje turėtų atsirasti pirštų antspau
dai, akies rainelės raštas ar kita biometri
nė informacija. Panašios mikroschemos jau 
montuojamos į kreditines, sveikatos drau
dimo, telefono korteles, mobiliuosius tele
fonus, elektroninius raktus.

Ateityje kiekvienas pasienio pareigūnas, 
prie paso pridėjęs specialų nedidelės užra
šų knygutės dydžio skaitytuvą, galės per 
kelias sekundes patikrinti skaitmeninėje 
laikmenoje esančią informaciją.

Diplomatų pasus su skaitmenine laik
mena, kaip ir Lietuvos bei Šengeno vizas, 

gaunančių didžiausias šeimos mėnesio 
pajamas - per 1600 litų.

Visos be išimties gyventojų grupės 
labiau pritaria Lietuvos narystei ES, nei 
nepritaria. Narystei nepritaria 13% ap
klaustųjų, o 17% neturėjo nuomonės. Tarp 
santykinai daugiau už kitus nepritariančių 
Lietuvos buvimui ES paminėtini lenkų tau
tybės piliečiai - 31 % ir bedarbiai - 24%.

Apklausa vyko 2005 m balandžio 15- 
22 dienomis. □

gamina Prancūzijos kompanija “Francois 
Charles Oberthur”. Naujos kartos paso pa
gaminimas, priklausomai nuo pasirinktų 
apsaugos elementų, kainuoja 15-25 eurus 
(52-86 litus).

Lietuvos diplomatų pasuose nuspręsta 
įdiegti visus Europos Sąjungos (ES) 
reikalavimus atitinkančias saugumo 
priemones ir dar keletą papildomų.

Naujos kartos pasuose iš viso įdėta 
apie 20 saugumo priemonių, pvz., asmens 
duomenų apsaugos plėvelė, ant kurios 
ultravioletinėje šviesoje matyti Trakų pilies 
vaizdas. Anot “Francois Charles Oberthur” 
atstovų, paso su biometriniais duomeni
mis saugumą padidina tai, kad asmens 
duomenys spausdinami viename lape, o 
skaitmeninė laikmena integruota į kitą la
pą. Todėl net pažeidus vieną apsaugos 
priemonę išliks kita. □
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patašė Trumpai iš visur
♦ Irako sukilėlių 
grupė, vadinanti 
save iki šiol ne
girdėtu “Shura 
Council of the 
Mujahideen” 
vardu, pagrobė 63 
metų amžiaus 
australų inžinierių 
Douglas Wood. Jie
graso jį nužudyti, 

jei Australija neatitrauks savo karius iš
Irako. D. Wood yra savininkas bendrovės, 
kuri apie pusantrų metų vykdo statybos 
darbus Bagdado “žaliojoje zonoje” bei 
Falluja mieste. Gegužės 1 d. D. Wood 
grobikai per arabų televizijos tinklą pa
rodė pagrobtą įkaitą, prašantį gelbėti jo 
gyvybę. Gegužės 7 d. transliacijoje D. Wood 
parodytas sumuštas, su nuskusta galva, o 
Australijos Vyriausybei duotas 72 valandų 
ultimatumas pradėti trauktis iš Irako.
♦ Gegužės 4 d. savižudys teroristas susi
sprogdino Arbil mieste šiaurės Irake prie 
policijos verbavimo įstaigos. Žuvo apie 60 
žmonių, bent 160 sužeistų.. Arbil miestas
yra kurdų apgyventoje srityje, gyventojų 
dauguma nusistatę prieš sukilėlius.
♦ Gegužės 6 d. Tony Blair vadovaujama 
darbo partija laimėjo parlamento rinkimus 
D. Britanijoje. Naujajame parlamente dar- 
biečiai turės 355 vietų, konservatoriai 197 
vietas, liberalai demokratai 62 vietas.
Darbiečių populiarumui pakenkė tar
pusavio ginčai dėl Tony Blair užsienio po
litikos krypties, visapusiškai paremiant 
JAV iniciatyvas ir įtraukiant D. Britaniją į 
karą prieš Saddam Hussein vadovaujamą 
Iraką.
♦ Gegužės 6 d. australų policija suėmė 
tris asmenis Brisbanėje ir vieną asmenį 
Sydnėjuje, lyšiumsu heroino kontrabanda 
per Bali į Australiją. Jie yra įtariami pri

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
55 metų žmonės (68%) ir kaimo gyvento
jai (65%). Komunistų šalininkai tokį po
žiūrį reiškia beveik vieningai (85%).

Beveik tris kartus mažiau žmonių - 
18% - yra įsitikinę, kad Stalino vaidmuo 
per Antrąjį pasaulinį karą buvo mažai reikš
mingas. Šitaip dažniausiai mano didelių 
miestų gyventojai ir aukštąjį išsilavinimą 
turintys asmenys.

Stalino veiklą per karą teigiamai vertina 
40% apklausos dalyvių, iš dalies teigiamai 
-31%,visiškai neigiamai-11%.
TS nori sutramdyti didžturčius - 

oligarchus!
Seimo opozicinės Tėvynės sąjungos 

frakcijos seniūno pavaduotojas Jurgis Raz
ma siūlo parengti naujus ar papildyti galio
jančius teisės aktus, kuriais būtų siekiama 
stabdyti oligarchinių struktūrų formavimo
si tendencijas Lietuvoje.

Tokią nuostatą jis pasiūlė įrašyti į Na
cionalinės kovos su korupcija programos 
įgyvendinimo 2005-2008 m. priemonių 
plano skirsnį “Politinės korupcijos riboji
mas”. Atsižvelgdamas į Lietuvos Pre
zidento Valdo Adamkaus metiniame pra
nešime išryškintus oligarchinių tenden
cijų pavojus, J. Razma siūlo teisės aktuose 
pateikti oligarchijos apibrėžimą bei nu
matyti teisines priemones, stabdančias 
oligarchinių struktūrų (įskaitant ir vietinio 
masto) formavimąsi bei jau susiformavusių 
tokių struktūrų silpninimą.

J. Razma siūlo nustatyti, kad Vyriau
sioji tarnybinės etikos komisija (V’l'EK) 
privalėtų oficialiai įvardinti susiforma
vusias oligarchines struktūras. Savo pasiū
______________________________________ da, ELTA, BNS irLGmCbiuleteniais.
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klausę tam pačiam narkotikų įvežimo 
tinklui kaip ir 9 australai, suimti Bali sa
loje balandžio 17 dieną.
♦ Gegužės 7 d. Šiaurinėje Queensland 
valstijos dalyje nukrito ir sudužo Transair 
oro linijos “Metroliner” tipo keleivinis lėk
tuvas. Žuvo visi skridę 15 žmonių. Lėktu
vas skrido iš Bamaga pačioje York pusiasa
lio šiaurėje į Cairns, su tarpiniu nusileidi
mu Lockhart River. Jis sudužo netoli Lock
hart River, skrisdamas per smarkų lietų ir 
vėją. Tai skaudžiausia katastrofa Australi
jos aviacijoje per paskutinius 40 metų.
♦ Gegužės 7 d. grupė kalinių Risdom ka
lėjime Hobarte pagrobė vieną iš kalėjimo 
sargų bei paėmė įkaitais dar 7 kalinius. Jie 
reikalavo, kad būtų iš pareigų atleisti Tas
manijos kalėjimų direktorius Graeme Bar
ber bei Tasmanijos Attorney General Judy 
Jackson, bei kad būtų pagerintos sąlygos 
kalėjime. Čia be kitų, kalinamas Martin 
Bryant, nuteistas kalėti iki gyvos galvos už 
masines žudynes Port Arthur. Kaliniai grasi
no po vieną nupjauti pagrobto sargo pirštus. 
Kalinių sukilimas likviduotas gegužės 9 d.
♦ Pasaulio žiniasklaida plačiai komen
tavo Rusijos užsienio reikalų ministro Ser
gei Lavrov protesto laišką JAV valstybės 
sekretorei Condoleezza Rice, bandant su
stabdyti JAV prezidento George W Bush 
vizitą Rygoje, prieš vykstant į Maskvą ge
gužės 9 d. iškilmėms, bei vizitą Gruzijoje, 
tuoj po iškilmių. JAV prezidentas savo vi
zitais ir pareiškimais žiniasklaidai vizitų 
metu atsiekė, kad jo dalyvavimas gegužės 9 
d. iškilmėse nebūtų palaikytas Sovietų 
Sąjungos pokarinės Rytų Europos okupa
cijos legįtimizacija.
♦ Pakistane gegužės pradžioje buvo
suimtas Abu Faraj al-Libbi, artimas Osama 
bin Laden bendradarbis ir vienas iš svar
biausių teroristinės al-Qaeda organizacijos 
vadovų. □ 

lymus dėl įstatyminių barjerų, kurie užkirs
tų kelią oligarchinėms tendencijoms Lietu
voje, J. Razma išdėstė Antikorupcijos ko
misijos pirmininkui Petrui Baguškai.

Ar silpnumas, ar 
pragmatiškumas?

“Aš nelaukiu ir nemanau, kad dabarti
nė Rusijos vyriausybė kada nors atsiprašys. 
Tiesiog tereikia, kad ji pripažintų, jog iš 
tiesų buvo tas 50 metų okupacijos laikotar
pis, ir to tikisi Lietuvos žmonės”, - atsaky
damas į Danijos žurnalisto klausimą sakė 
Prezidentas Valdas Adamkus. Jis pakarto
jo, jog Lietuva prisijungia prie visos Euro
pos ir viso pasaulio švenčiamos pergalės 
prieš nacius dienos - Lietuvoje žuvusieji 
Antrajame pasauliniame kare taip pat bus 
deramai pagerbti.
Ar streikuos gydytojai Lietuvoje?

Likus porai savaičių iki visuotinio me
dikų streiko, sveikatos apsaugos ministras 
Žilvinas Padaiga pareiškė, kad jo greičiau
siai nebus. “Prognozuoju, kad streiko vis 
dėlto nebus”, - žurnalistams sakė minis
tras. “Nesame kokie nors laukiniai, kad 
norėtume triukšmauti. Mes tik norime ati
tinkamų rezultatų ir galvojame, kad juos 
pasiekti galima būtų derybomis”, - “Lietu
vos žinioms” sakė Lietuvos gydytojų sąjun
gos prezidentas Liutauras Labanauskas.

Į valstybės ligonių kasas jau pervesti 135 
mln. litų, nuo šio mėnesio pradžios gydy
tojų atlyginimai kyla maždaug 28%. Grei
tai taps aišku, ar gegužės 17 dieną numa
tytas gydytojų streikas bus nukeltas iki 
spalio 1 dienos.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau-

žvirt>fwij
Lietuva Putin’ėja

Vytautas Landsbergis
Kas liktų iš tariamo Darbo partijos 

Lietuvoje, jei šios vadas (V.Uspaskich. 
Red.), pavyzdžiui, išvyktų atgal į gimtąjį 
Archangelską valdyti jam pavestų Šiaurės 
naftingųjų rajonų?

Neliktų nieko, tik susiriejusi “politi
kų” minia. (Atsiprašau lietuviškų išimčių.) 
Stokojanti pagrindinio supratimo, kad 
valdžia turi tarnauti ne sau ir kad ne totali
nė valdžia yra geriausia darbo žmonėms, 
tai yra visuomenei. O ši savo ruožtu nėra 
ir neturi virsti protiškai sudorota ir moks
liškai manipuliuojama banda. Kas iš to, 
kad jos viršūnėje spindės arba Maskvos 
caras, arba Kėdainių baronas - galimas 
ano vietininkas. Banda tik didesnė arba 
mažesnė, o dvasinė kokybė būtų ta pati.

Išties galimas Lietuvos modelis - tai 
oligarchinis rusiškas valdymas bei engi
mas; girdėjome, kaip švelniai, bet ir drąsiai 
perspėjo Respublikos prezidentas. O už abie
jų posovietinių valstybių, Rusijos ir Lietu
vos, jau senokai šmėkšo Lotynų Amerikos 
tradicinių klaninių diktatūrų prototipai.

Dalykas tas, kad minėto pobūdžio ne
va politinės partijos iš tikrųjų yra didžiu
liai savanaudžių pragmatikų klanai (at
siprašau išimčių), susibėgę valdžiai ir “bab- 
kėms”, nes jų akyse tai viena ir tas pats. O 
kvailinamai liaudžiai galima numesti tai 
alaus cisterną, tai dangaus migdolų su 
degtukais, tai kokį ledų balių.

Geras ponas! Koks geras ponas!
Taip Lietuvoje tęsiasi ir įsitvirtina ne

žinia į ką pereinamasis laikotarpis. Šalį 
valdo senieji dvarininkai ir naujieji tur
čiai. Kol abeji ėjo iš nomenklatūros, dar

Susitikimas Rygoje

Pakeliui į karo pabaigos minėjimą Maskvoje, JAV prez. George W. Bush (nuotr. pirmas 
iš kairės) sustojo Rygoje. Ta proga jis susitiko susitiko su Baltijos valstybių preziden
tais: Vaike Vyke-Freiberga (antra iš kairės), Arnold Ruutel (trečias iš kairės) ir Valdu 
Adamkum (pirmas iš dešinės).

Kaunas mini
(ELTA). Pergalės prieš vokiečius 60- 

mečiui skirti renginiai Kaune prasideda 
jau gegužės 3 dieną ir tęsis iki gegužės 9 d.

M. Žilinsko dailės galerijoje gegužės 3 
dieną buvo rodomas “Belarusfilm” su
kurtas vaidybinis filmas “Dar apie karą”. 
Pergalės dienos renginių ciklą pratęsė 
pramoninės grafinės miniatiūros paroda 
“Prisiminimai”.

Pagrindiniai renginiai Kaune vyko 
gegužės 8-ąją. Tądien Kauno miesto va
dovai padėjo gėlių ant taiybinių karių 
kapų Karių kapinėse. IX forto muziejuje 
buvo atidaryta paroda “Antrojo pasaulinio 
karo relikvijos”, o Vytauto Didžiojo uni
versitete (VDU) - meninės fotografijos 
paroda “Mūsų ve-teranai”. Tą pačią dieną 
Vytauto Didžiojo universitete vyko šven- 

geriau sutardavo. Problema, kuri pasta
ruoju metu kelia didesnių įtampų, tai 
medžioklės plotų ir Europos derlių persi- 
dalįjimas. Šalies vidinė pažanga, visuomenės 
kokybė (bet kuri niekšybė ir demoraliza
cija, deja, žmonių nebestebina), net Lietu
vos ateitis po to, kai būsim godžiai suvalgę 
fondus, - dabarties valdžiai nulio vertės 
problemos. Prarandamas Lietuvos laikas? 
Na, ne visi ji praranda, yra guviai pasinau- 
dojančių. Dar reikia suspėti “Mažeikių 
naftą” perduoti bičiuliui “Lukoilui”.

Ir per visą nupilietintų protų sumaiš
tį didinga vorele rikiuojasi vis nauji 
gelbėtojai Tik jų agitpropo schema ta pati.

Pirmiausia reikalingi garsiakalbiai Jie 
skelbia ir griaudėja, ir graudina jautrią 
lietuvio (-ės) širdį kiekvieną: kaip viskas 
blogai, nuo nepriklausomybės atkūrimo 
nieko nepasiekta, ir kokie anie buvo 
niekdariai, kaip jumis nesirūpino, o štai 
“aš-mes” pasirūpinsim, nes esam geresni, 
dar ligi šiol nevaldėm!

Ir sugraudintos širdys balsuodamos 
pasikviečia juos pavaldyti. Kad tik pasi
vadinusius naujais. Po to žmonės spjau
dosi ir laukia dar naujesnių žadėtojų. Tie 
vėl dergia, kas buvo ligi jų, vėl dėsto apie 
dangaus migdolus.

Tai įdirbis, kurį leidžiame kartotis, kuriam 
pasiduodame, kaip antai sovietinių keiks
mų ir šlagerių brovimuisi į ausis, o kagėby- 
no kadrų ir agentų, pasidariusių net įstatymą 
dėl uodegų įslaptinimo 70 metų, -brovimui- 
siįvaldžią. Rusijoje pastarieji jau valdančioji 
partija, tad gal išgelbės ir Lietuvą nuo lie
tuvių. Vargšų, praradusių valią ir savigarbą. 
Linkusių net į nelaisvės praeitį veidužemyn 
pulti ar į kokios “Medved” partijos glėbį.

Stabtelėk, broli. Susimąstyk, pilieti. 
Garbė svarbiau negu saldainiai. O kai 
perkiesi saldainių, tikrai geriau lietuviška 
karvutė, negu meškutė Šiaurėje.

(“Veidas” Nr. 17)

“išlaisvinimą”
tinis koncertas “60 metų be karo”. Gegužės 
9-ąją buvo dedami vainikai ant žuvusiųjų 
kapų Karių kapinėse bei prie VI forto.

Minėjimo renginius organizavo Kauno 
miesto savivaldybė, Kauno rusų klubas 
“Nadiežda”, M. Dobužinskio rusų kultūros 
centras bei Rusų kultūros centras “Moks
las-Šviesa”.

» * ♦
Vilniuje, gegužės 8 d. ryte Lietuvos va

dovai Antakalnio kapinėse padėjo gėlių ant 
karo aukų kapų bei prie laisvės gynėjų me
morialo “Pieta”. Vėliau jie lankėsi Pane
riuose, Pirčiupyje ir prie kitų memorialų. 
Vakare buvo surengtas karo pabaigos minė
jimas Operos ir baleto teatre.

Kaip žinoma, Prez. Valdas Adamkus į 
minėjimą Maskvoje nevyko. □

2



Bendruomenės baruose
Motinos Dienos minėjimas Geelonge

Pagal lietuvišką tradiciją, Motinos 
Diena minima gegužės pirmą sekmadienį. 
Šiais metais taip pasitaikė, kad gegužės 
pirmas sekmadienis buvo ir gegužės 1 
diena. Minėjimo programą pravedė ALB 
Geelongo Apylinkės Valdybos vicepirmi
ninkas Kaja Starinskas.

ALB Geelongo Apylinkės Valdybos 
pirmininkas Stasys Šutas pasveikino visas 
susirinkusias motinas. Tylos minute buvo 
pagerbtos mirusios motinos.

Šiai dienai pritaikytą paskaitą skaitė 
viešnia iš Melboumo, “Dainos Sambūrio” 
administratorė Dana Lynikienė. Susirin
kę atidžiai išklausė įdomią paskaitą, ku
rią paskaitininke užbaigė jaudinančiai

Dainuoja Ąlana Bindokaitė, Loreta Tiga- 
ni laiko mikrofoną.

Laimingoji Adelaidė
Nei ledų krušos, nei lietaus liūtys 

nenusiaučia Adelaidės. Jei “ponas Celsi
jus” kartais ir parodo savo rūstybę - žino
me, kad šviesi saulutė neužilgo sušvelnins 
jo užgaidas.

Aksominis rudens oras primena, kad 
ne vien duona esame gyvi. Dvasiai peno 
sulaukėme sekmadienį, balandžio 17 
dieną, kai Lietuvių Namų bibliotekos 
“švieselės” nustebino visus ypatingu ren
giniu. Tai jaunesnės kartos poniutės - 
gražios ir protingos. Jos sudaro “Renatos 
komandą”. Tai Marytė, Dana, Albina, 
Danutė ir Kristina. Apie būsimą kultūrinę 
popietę sužinojome išgirdę pranešimą per 
lietuvišką radijo valandėlę.

Lietuvių Namų salėje suskaičiavau 
apie šimtinę smalsuolių. Visi stebėjosi 
gausiai nukrautu “Švediško" stalo” ska
numynų vaizdu. Nuošaliau ant stalelių 
buvo padėta rankdarbių pigiomis kaino-mis 
- tinkamų į svečius einant padovanoti. 
Petriukas ir čia suspėjo padėti.

Likusi renginio dalis buvo skirta 
pagerbti lietuvį mokslininką, profesorių 
Igną Domeiką, kuris ir po daugelio metų 

gražiu eilėraščiu, kurį parašė a.a Stasys 
Čižauskas savo mamai.

Sekė meninė prcfgrama, kurią šiais 
metais išpildė vietiniai geelongiškiai. 
Pradžioje solo padainavo Stasė Lipšienė - 
dainą “Švelnumas”. Tris dainas angliškai 
padainavo Janelle - tai Danos ir Aldo 
Kovacs duktė. Aldo yra labai gabus mu
zikas ir jau daugelį metų yra Geelongo 
choro “Viltis” ir Geelongo grupės “Ai
dai” akompaniatorius. Po solisčių ketu
rias dainas padainavo grupė “Aidai”. 
Dainos buvo skirtos visoms motinoms ir 
neseniai iškeliavusiai anapilin “Aidų” 
grupės narei a.a Irtai Mikėnienel

Meninę programą užbaigė jaunieji 
tautinių šokių grupės “Gegutė” šokėjai. 
“Gegutei” vadovauja Regina Bindokienė. 
Loretos Tigani ir Reginos paruošti vai- 

Viešnia iš Melbourno Dana Lynikienė 
skaito paskaitą.

nepamirštas Čilėje. Keli Lietuvos geolo
gai panoro pabuvoti ten, kur mūsų tautie
tis daug nuveikė. Jie ne tik pavaikščiojo 
tais takais, bet ir nuostabų filmą apie jo 
gyvenimą sukūrė. Jį mums pademonstra
vo šaunusis Antanas Pocius. Pamatėme 
Čilės gamtovaizdį, jos kalnus ir per 
milijonus metų susukinėtas uolų viršūnes. 
Garsinis filmas, įkalbėtas tokia gražia 
lietuvių kalba. Malonu pastebėti, kad 
apsieita be svetimžodžių priemaišų. Fil
mą iš Lietuvos parvežė dr. Pacevičienė.

Adelaidėje gyvena profesoriaus Igno 
Domeikos giminaičių - pvz., Greg Do
meika, kuris kalba lietuviškai, su šeima 
lankosi Lietuvių Namuose ir, esant rei
kalui, techniškai talkina lietuviškai radijo 
valandėlei

Buvo paruoštas lankstinukas, kuris 
suteikė informaciją apie prof. Igno Do
meikos asmenybę. Už lankstinuką ir visą 
renginį adelaidiškiai dėkingi bibliotekai. 
Pelnas paskirtas Hermano Šulco vaikų 
namams Lietuvoje.

(Surinkta, berods, iš viso $500)
K. Vanagienė

Dainuoja Geelongo grupė “Aidai”. Iš kairės: Kaja Starinskas, Julius Lipšys, Stasė 
Lipšienė, Genovaitė Valaitienė ir Aldona Scano.

kučiai nupiešė savo mamoms po paveiks
liuką ir parašė po lietuvišką sakinį apie 
savo mamą. Žinoma, visos buvo geriausios, 
brangiausios ir gražiausios mamos.

Staigmeną padarė 6 metų Alana 
Bindokaitė, padainuodama “Du gaide
liai”. Visi programos dalyviai buvo klau
sytojų įvertinti gausiais plojimais.

Padėkos žodį ALB Geelongo Apylin
kės Valdybos vardu tarė programos vedėjas. 
Džiaugėmės, kad atvyko kun. Algirdas 
Šimkus. Ypatinga padėka buvo išreikšta

Melbournas džiaugiasi pirmokėliais

Nuotraukoje - Melbourno pirmokai. Iš dešinės: Tomas Adamavičius, Tomas Brokas, 
Kirk Stanwix, Claire Stanwix, Justinas Brokas, James Raiskin, Gintas Žilinskas. 
TYūksta Pauliaus Sadausko ir Elaina Soliman.

Šių metų vasario mėnesį Melbournas 
atvėrė duris savaitgalio lietuviškai mo
kyklai. Pamokos vyksta šeštadieniais, 
Lietuvių Namuose nuo 11.30 vai. ryto. 
Išradingai pamokas veda Gaila Adama
vičius. Klasėje - ne tik pirmos klasės 
mokiniai, bet ir vyresni vaikai, kurie su 
malonumu ateina išmokti savo senelių 
kalbos. Tai Claire ir Kirk Stanwix Smagu 
juos išgirsti sveikinantis ir tariant pirmus 
išmoktus lietuviškus žodžius, susipažįs

mūsų akompaniatoriui Aldo Kovacs ir 
Romui Zenkevičiui, kuris dabar vadovau
ja “Aidų” grupei

Suaugusieji buvo Geelongo Apylinkės 
Valdybos apdovanoti gėlėmis ir dovano
mis, o vaikučiai - saldumynais.

Po programos sekė pietūs, kuriuos 
kepė ir virė “Židinio” vyrukai o skanius 
pyragus iškepė židinietės.

Nuoširdus ačiū visiems, kurie prisidėjo 
prie šio pasisekusio minėjimo.

Geelongo Apylinkės Valdyba

tant su Lietuvos istorija ir tradicijomis.
Klasėje 9 mokiniai: Elaina Soliman, 

James Raiskin, Paulius Sadauskas, Tomas 
Brokas, Justinas Brokas, Tomas Adama
vičius, Claire Stanwix, Kirk Stanwix ir 
Gintas Žilinskas. Tai tikrai gera pradžia 
lietuvių mokyklos išlaikymui!!!

Noriu padėkoti Gailai, kad sutiko 
mokyti tokį gražų pulką vaikų. Jei norite 
mus pamatyti- ateikite!

Aida TUčiūtė

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje
mūsų visų reikalas

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

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 

Foundation Inc. 44 - 50 Errol St, North Melbourne, Vic. 3051. 
Turint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tel. (03) 9578 4319.

When's the last time you went to 
www.ALJS.org ?
The young'uns have been busy! AUS Nuotraukoje - klasė: mokytoja Gaila Adamavičius ir mokiniai.
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Lietuviai pasaulyje
Knyga apie Argentinos lietuvius

Iš užsienio kalėjimų į Lietuvą - nėra noro

Kovo 12 d. Berisso mieste (Argentina) 
įvyko nepaprastas minėjimas, į kurį susi
būrė daugiau nei 500 žmonių.

J. Klimaitis, Ona Semenas ir S. Borba 
Klimaitienė - tai dviejų tomų knygos “ Be
risso miesto lietuviai” autoriai, kuriems 
knygos prezentacijos metu, Berisso miesto 
mero vardu buvo įteikta lentelė ir diplo
mas už vertingą darbą ir nuopelnus Berisso 
miestui. M. Amat buvo pakviesta knygą 
apipavidalinti tautiniais motyvais. Ji net 
nėra lietuvė, bet ėmėsi šio darbo, padėdama 
savo draugams įgyvendinti jų idėją.

Ona Semenas pasakojo apie pirmuo
sius knygos rengimo žingsnius, draugų pa
galbą, apsilankymus pas tautiečius, ren
kant informaciją ir nuotraukas. Ponia S. 
Borba Klimaitienė išreiškė padėką visiems, 
prisidėjusiems prie knygos išleidimo. Ponas 
J. Klimaitis sakė, kad į kiekvieną knygos 
puslapį įdėjo daug šilumos ir lietuviškos 
pagarbos bei jausmo, todėl ir knyga susi
deda iš dviejų dalių: pirmoji - per 400 Be
risso miesto liet, šeimų biografiniai pasa
kojimai; antroji-informacija apie ameniš- 
kus rūpesčius ir išgyvenimus vyrų bei mo

Anglijos lietuviai protestuoja
Išeiviai iš Lietuvos Didžiojoje Britani

joje gegužės 8 d. syrengė piketą prie Rusi
jos ambasados Londone, kuriame ragino 
Kremlių pasmerkti Baltijos šalių sovieti
nę okupaciją. Kaip skelbiama lietuvių išei
vių intemetinėje svetainėje “lietuvos.net”, 
policija davė leidimą piketui. Lietuviai 
susirinko su tautinėmis vėliavomis bei 
plakatais su užrašais “Rusija! Pripažink 
savo nusikaltimus! ”, “Nuo 1945 metų - 50 
metų Rusijos okupacijos” ir panašiais.

Vasario 16-osios Gimnazijoje
Trečiasis Europos lietuvių krepšinio turnyras

Balandžio 9 d. Vasario 16-osios Gim
nazijoje vyko trečiasis Europos lietuvių 
krepšinio turnyras.

Jau penktadienį, balandžio 8 d. vakare, 
suvažiavo komandos. Jų atvyko iš viso 10: 
Kopenhagos, Londono, Paryžiaus, Punsko, 
Hamburgo, Berlyno, Nuembergo, Frank
furto-Main Taunus, Frankfurto - Kėdainiai 
ir Heidelbergo/Mannheimo “Žalčiai”. 
Vienuolikta komanda buvo patys Vasario 
16-osios Gimnazijos mokiniai.

Krepšininkai ir jų atsivežti sirgaliai, iš 
viso apie 120 žmonių, penktadienį vakare 
Gimnazijos salėje šventė neilgai, nes norėjo 
pailsėti prieš lemtingą dieną. O šeštadienį 
nuo pat ryto iki 8 vai vakaro vyko žaidimai 
Gimnazistai, deja, pirmame rate iškrito, 
tačiau buvę gimnazistai, Heidelbergo/ 
Mannheimo studentai “Žalčiai”, laimėjo 
taurę. Antrą vietą užėmė Punsko, o trečią - 
Londono krepšininkai.

Naujų moksleivių registracija
Naujiems mokslo metams į penktą kla

sę priimame 10 vokiečių mokinių. Liku
sios vietos paliekamos lietuviams. Vokie
čių mokinių registracijos terminas baigėsi 
kovo 31 d. Į šias 10 vietų atsirado 39 
kandidatai. Jie visi savo pažymiais tinka 
gimnazijai, yra geri mokiniai. Jų tarpe yra 
ir kaimyninių gimnazijų mokytojų vaikai 
ir net kaimyninės mokyklos direktoriaus 
sūnus. Tai reiškia, kad vokiečiai mūsų 
Gimnaziją ir jos darbą labai aukštai verti
na. Esame prestižinė Gimnazija.

Vokiečiai mokiniai reikalingi dėl pa
ramos. Valstybinis pripažinimas mokyklai 
suteikiamas tik tada, jei jos mokytojai pa
kankamai kvalifikuoti ir jei bent pusė mo
kinių yra iš Vokietijos ir tuo pačiu bent 
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terų, kuriems XX a. pradžioje likimas lėmė 
apsigyventi ir sukurti šeimas, toliau tęsti 
savo gyvenimus sunkiomis ekonominė
mis sąlygomis, kurti draugijas, ieškoti ge
rovės ir draugų lietuvių.

Abu knygos tomai yra labai kokybiškai 
parengti: juos sudaro 580 puslapių, kuriuo
se rasite 415 lietuvių šeimų biografijų, 372 
anekdotus, 660 fotografijų, kurių daugelį 
reikėjo šiuolaikiškai pertvarkyti, „Nemu
no“ ir „Mindaugo“ draugijų istoriją, geo
grafines, politines ir socialines apybraižas, 
lietuvių tautos tradicijas, burtus, dainas, 
patarles, pasakas iš gausaus lietuviško re
pertuaro, vardus bei pavardes. Visa tai -14 
mėnesių nenuilstamo ir sąžiningo darbo.

Daugžmonių jau nėra gyvųjų tarpe, bet 
ši knyga liks ne vien kaip prisiminimas 
sunums, anūkams, proanūkiams, drau
gams. Tai didelis žingsnis ir istorinis pasa
kojimas ne vien apie lietuvius, bet ir apie 
kitų tautų imigrantus, kurie dėl įvarių prie
žasčių turėjo palikti savo tėvynę. Tai kilni 
idėja, kuri, ačiū Dievui, galėjo išsipildyti.

Juan Ignacio Fourment Kalvelis,
Argentinos Liet. Jaunimo S-gos atstovas

Įvairiais duomenimis, Londone dabar 
gyvena apie 70,000 lietuvių.

Išeivių organizacijos išsiuntė Di
džiosios Britanijos premjerui Tony Blair 
memorandumą, kuriame primenama, jog 
Sovietų Sąjungos teisių ir įsipareigojimų 
perėmėja Rusija nepripažįsta savo kaltės 
dėl beveik 50 mętų trukusio prievartinio 
daugumos Vidurio Europos žmonių pa
vergimo bei atsisako atlyginti okupacijos 
žalą. □

Taures įsteigė Lietuvos Užsienio reika
lų ministerija ir Lietuvos ambasada Berly
ne. Buvo ir kitų dovanų iš ambasados: taik
liausiam žaidėjui Mindaugui Jacinevičiui, 
geriausiam žaidėjui Vitalijui Nikitinui, 
Jaunimo Sąjungos taurė vyriausiam žai
dėjui Edmundui Jankūnui, vyriausiam tur
nyro sirgaliui R. Baliuliui ir t.t.

Po pietų turnyrą aplankė Seimo Pirmi
ninkas Artūras Paulauskas su Seimo de
legacija. Dalyviai juos pasitiko audringais 
plojimais. Paulauskas pasveikino turynyro 
dalyvius ir pagyrė organizatorius. Seimo 
nariai būtų mielai įsijungę į turnyrą kaip 
dvyliktoji komanda, bet nebuvo laiko: jie 
turėjo skubėti į Frankfurto oro uostą.

Po turnyro sportininkai šoko ir links
minosi gimnazijoje vos ne iki ryto. Tik 
punskiečiai turėjo dar naktį išvažiuoti, 
prieš tai spėję su Heidelbergo “Žalčiais” 
susitarti, kad sekantis turnyras vyks Punske.

20 % iš apkrities. Tačiau ne vien dėl pinigų 
reikalingi vokiečiai. Dar svarbiau yra, kad 
jie padeda mokinius iš Lietuvos greičiau 
išmokyti vokiečių kalbos. Vokiečiai moki
niai susidraugauja su lietuviais, čia daug 
sužino apie Lietuvą. Lietuviai mokosi 
lietuvių kalbos ir literatūros, Lietuvos is
torijos ir geografijos, visose klasėse lietu
vių kalba dėstoma tikyba ir muzika, o kai 
kuriose klasėse ir istorija, geografija, bio
logija dėstoma lietuviams lietuvių kalba.

Naujų lietuvių mokinių registracija 
prasidėjo tik dabar. Ji tęsis tol, kol dar bus 
laisvų vietų. Lietuviai mokiniai priimami į 
visas klases. Tikriausiai bus vėl apie 20 
naujų lietuvių, tad bendras mokinių skai
čius nesumažės.

Vasario 16-osios Gimnazijos inf.

Lietuviams nusikaltėliams tenka kraus
tytis iš Vakarų Europos kalėjimų, kurie 
jiems primena viešbučius ar sanatorijas. 
Anksčiau daugelis Lietuvos piliečių, nu
sikaltusių Skandinavijos valstybėse, čia ir 
atlikdavo bausmę. Bet pastaruoju metu 
skandinavai nuteistus užsieniečius stengia
si išsiųsti kalėti į jų tėvynę. Per keletą pas
tarųjų mėnesių iš Švedijos į Lietuvos įka
linimo įstaigas atkeliavo 14 nuteistųjų, iš 
Danijos, Austrijos, Čekijos, Latvijos ir Ru
sijos - po vieną.

„Dauguma iš Skandinavijos kalėjimų 
išsiųstų Lietuvos piliečių ten ir norėjo atlikti 
bausmę. Bet jų nuomonės niekas neklausė“, 
- „Lietuvos rytui“ sakė Vilniaus Lukiškių 
kalėjimo direktorius Aleksandras Davidonis.

Dabar Švedijos ar Danijos teismai nu- 
sikaltusiems lietuviams paskelbtuose nuo
sprendžiuose įrašo, jog jie turi būti depor
tuoti į tėvynę atlikti bausmės.

„Iš Švedijos mes net nuosprendžius 
gauname lietuvių kalba, todėl nereikia 
leisti pinigų ir ieškoti vertėjo. Tuo tarpu kitų 
valstybių teismai siunčia nuosprendžius 
savo gimtąja kalba“, - sakė A.Davidonis.

Dauguma iš Skandinavijos šalių į Lie
tuvą išsiųstų kalinių yra nuteisti už narko
tikų prekybą. Vietiniai teismai jiems skiria 
laisvės atėmimo bausmes nuo kelerių iki 
10 metų.

Kalint Švedijos įkalinimo įstaigose, 
galima užsidirbti Pinigus deportuotas nu
teistasis atsiveža į Lietuvą, švediškos kro
nos konvertuojamos į litus. Šie pervedami 
į nuteistojo sąskaitą įkalinimo įstaigoje.

„Buvo atvejis, kai nuteistasis Švedijoje 
dirbo ir į Lietuvą atsivežė 10,000 kronų 
(apie 4,000 litų), kiti nuteistieji iš Švedijos 
atsivežė mažesnes sumas“, - pasakojo 
A.Davidonis. Lietuvos teismai nedeportuo
ja čia nusikaltusių ir įkalintų užsieniečių.

Šiuo metu Lukiškėse gyvena apie 20 
užsienio šalių piliečių - dauguma iš 
buvusių Sovietų Sąjungos respublikų. 
„Tiktai vienintelis nuteistasis - prancūzų 
dainininkas Bertrand Cantat norėjo grįžti į 
tėvynę. Toks jo prašymas buvo patenkintas. 
Kiti nori kalėti Lietuvoje“, - tvirtino A.Da- 
vidonis.

Lukiškių direktorius neseniai šnekėjo 
su lietuviu, atsiųstu iš Rusijos atlikti baus
mės tėvynėje. Jis džiaugėsi ištrūkęs iš Ru
sijos kalėjimų ir juos vadino pragaru. Jis 
labai nustebo, kai Lukiškių kalėjime per 
pietus gavo dešrelių. Apie tokį maistą Ru
sijoje jis net negalėjo pasvajoti.

Kol kas neaišku, ar į Lietuvą bus grąžin
ti kalėti Vidmantas Varkalis ir Gintarė Bak- 
šaitytė, kurie praėjusių metų vasarą Švedi
joje nužudė kalėjimo psichologę Heleną 
Berig. Lietuvos teisingumo viceministras 
Gintaras Švedas „Lietuvos rytui“ teigė, kad 
kalinių išsiuntimą iš vienos valstybės j kitą 
atlikti bausmės numato Europos Tarybos 
konvencija. Šio dokumento atskirame pro
tokole teigiama, kad nuteistasis iš vienos 
valstybės siunčiamas kalėti į kitą ir be jo 
sutikimo. Prie šio protokolo yra prisijun
gusios ir Švedija su Lietuva.

Prieš mėnesį iš Švedijos Kumlos miesto 
kalėjimo į Marijampolės pataisos namus 
atlikti 10 metų laisvės atėmimo bausmės 
buvo pargabentas 27 metų šilutiškis Al
vydas Šimkus. Maždaug metus Švedijoje 
automobilių prekyba vertęsis A.Šimkus 
2003 metų pavasarį įkliuvo Stockholme.

Lietuvių automobilyje bei dviejuose 
butuose Švedijos pareigūnai aptiko 10 kg 
hašišo, daugiau kaip 3000ekstazio tablečių, 
0.5 kg amfetamino, 800 ampulių augimą 
skatinančių hormonų bei dopingo prepa
ratų ir pistoletą. A.Šimkui teismas paskyrė 
10 metų laisvės atėmimo bausmę, o ben
drininkui - ketverius.

Iš pradžių sulaikytieji tris paras pralei
do centriniame Stockholmo kalėjime. 
Vėliau jie buvo išgabenti į Goeteborgą.

„Mano draugas buvo nuskraidintas į 

Goeteborgą lėktuvu, o mane vieną 500 km 
vežė automobiliu.

Po teismo šilutiškis pateko įvadinamąjį 
skirstymo punktą. A.Šimkui buvo pateiktas 
penkių kalėjimų sąrašas ir leista pasirinkti. 
Jis pasirinko Kumlos kalėjimą, kuris yra 
arčiau Švedijos sostinės. „Aš patekau į 
pirmos klasės - griežčiausio režimo - įka
linimo įstaigą, nes buvau nuteistas daugiau 
neiketveriems metams“,-paaiškino jis.

Jis buvo įkurdintas šiuolaikinio pastato 
vienutėje. „Koridoriuje buvo dvylika vien
viečių kambarių. Septynių kvadratinių 
metrų patalpoje stovi lova, stalas, spinta, 
praustuvė ir televizorius. Pro nedūžtančio 
stiklo langą matyti pasivaikščiojimų 
kiemas. Vienutės duryse nėra nei langelio, 
nei skylutės - prižiūrėtojai nuteistųjų ne
seka“, - kalbėjo A-Šimkus.

Sienoje įrengtas telefonspynę prime
nantis radijo ryšio pultas. Paspaudę myg
tuką nuteistieji galėdavo pasikviesti pri
žiūrėtoją tuomet, kai vienutės būdavo užra
kintos nakčiai. Tenykštę tvarką jis greitai 
perprato. A.Šimkui nebuvo kalbos barjerų 
nes galėjo susikalbėti angliškai bei šve
diškai „Vienutės būdavo atrakinamos pusę 
septynių ryto. Prižiūrėtojas visada pasisvei
kindavo. Nuteistasis privalėdavo atsakyti į 
pasveikinimą nors rankos mostu - turėda
vai parodyti, jog esi gyvas. Pakilti iš patalo 
reikėdavo kuo greičiau, nes 7 vai. turėda
vome pusryčiauti bendrame koridoriuje 
įrengtoje virtuvėje. Maisto atsargų virtuvė
je - gausybė. Produktais aprūpindavo ka
lėjimo darbuotojai Visuomet turėdavome 
įvairių daržovių, kruopų, miltų, cukraus, 
sviesto, kelių rūšių kavos ir arbatos, net 
ikrų“, - pasakojo A.Šimkus. Jo teigimu, 
pernelyg apsidžiaugę sočiu gyvenimu 
Kumlos kalėjime kai kurie nuteistieji pri
augdavo svorio.

Po pusryčių kaliniai eidavo į darbą. „Ta
čiau dirbtuvėse nebūdavo ką veikti. Triūs
ti niekas neversdavo. Dažniausiai lošdavo- 
me kortomis“, - pasakojo jis Apie vidur
dienį nuteistieji sugrįždavo į gyvenamąją 
patalpą pietauti „Atveždavo pietus, tačiau 
valdiškai ruoštas maistas būdavo neskanus. 
Mes patys išsikepdavome ir vištą, ir pyragą, 
nes produktų niekada netrūkdavo“, - 
prisiminė A.Šimkus.

Kumlos kalėjimo gyventojai grynu oru 
kvėpuodavo tik vieną valandą per dieną. 
„Kas antrą dieną būdavo didieji pasivaikš
čiojimai. Turėjome galimybę rinktis arba 
futbolo, arba tinklinio aikštę, arba baseiną. 
Valanda pralėkdavo labai greitai Kitomis 
dienomis - mažieji pasivaikščiojimai už
darame kieme, nors kalėjimo teritorija yra 
didžiulė“, - sakė A.Šimkus. Po pasivaikš
čiojimo kaliniai vėl grįždavo į dirbtuvę. 
Šilutiškis, supratęs, jog darbo patalpoje 
veltui gaišta laiką, nusprendė mokytis. Iš 
universiteto ateidavę dėstytojai A.Šimkų 
mokė anglų, švedų bei ispanų kalbų, 
matematikos ir informatikos. Jamskaudu, 
jog pargabentas į Marijampolės pataisos 
namus jis prarado galimybę tobulėti. Ši
lutiškis bei dar keli nuteistieji pasirengę 
patys sumokėti už kursus, jei tik adminis
tracija rastų dėstytojų.

Kumlos nuteistųjų laisvalaikis - 4 va
landos po darbo - nebūdavo išskirtinis. 
„Vaikščioti koridoriais nesinorėdavo, nes 
su kitais nuteistaisiais - lietuviais, lenkais, 
vengrais - būdavo nemalonu bendrauti 
Aštrių kampų vengdavau, todėl dažniausiai 
laiką leisdavau savo vienutėje“, -pasakojo 
jis. Vyras iš bibliotekos užsisakinėdavo 
knygų: „Gavau vienintelę lietuvišką knygą, 
buvusią Stockholmo bibliotekoje, - Edvino 
Kalėdos romaną „Auksaviriai“. Daugiausia 
skaitydavau rusų kalba“.

Nuteistųjų vienutės Kumlos kalėjime 
būdavo užrakinamos 19 vai. 45 min. Po to 
nebebūdavo išleidžiami iki ryto.

Loreta Juodzevičienė, 
Audrius Kutrevičius, “L.r.”
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Bendruomenės baruose
Prisimenant praeitį ir Geelongo 

lietuvių bendruomenės veiklą
Ach-jau metai, ach- tas laikas -bėga 

mūsų dienos... Aiškiai tai suvokiame ati
džiai peržiūrėję senus pageltusius lapus. 
Prieš 55-erius metus (daugiau ar mažiau) 
nemaža grupė mūsų lietuviškų DP gyven
tojų pasiekė Australijos krantus ir pradė
jo kurti nežinomą, naują gyvenimą. Pri
valomą dvejų metų darbo sutartį atlikda
vo įvairiais darbais. Buvo sunkių dienų, 
kuomet šeimai reikėjo įsigyti nuosavą 
žemės sklypą ir pastogę. Kiti dirbo net 
dvejose darbovietėse. Pinigą “gaudė” įvai
riais būdais iki atidavė skolas. Bet visa tai 
jau praėjo. Užsimiršta praėję laikai ir buvę 
rūpesčiai. Dabar yra gera proga atsigręžti 
atgal ir pasižiūrėti, kas padaryta, kas ne, 
kaip ta gyvenimėlio dalis praleista. Pa
žvelgęs į praeitį, padarai tam tikras išva
das: kokių klaidų nekartoti, kaip toliau 
gyventi įdomiau;

Organizacinis Geelongo Lietuvių Drau
gijos skyrius įsteigtas 1949 metais. Jo 
pirmininku buvo išrinktas Ve. Raginis. 
1950 metais šis skyrius persiorganizavo į 
Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Geelongo Apylinkę. Pirmieji organizaci
nio gyvenimo metai buvo labai sunkūs, 
tačiau darbas buvo našus. ALB Geelongo 
Apylinkė sugebėjo padėti tvirtus pagrin
dus lietuvių organizaciniame gyvenime. 
Rengdama susirinkimus ir minėjimus, ji 
subūrė lietuvius į darbingą tautinę Apy
linkę. Svarbiausia, Apylinkės Valdyba 
pirmoji Australijoje įsigijo nuosavybę - du 
žemės sklypus Separation gatvės rajone, 
Maple Crs. Nr. 330 ir 331. Netrukus 
Corio Shire atsisakė, nes ant turimų 
sklypų, kurie yra gyvenamajame rajone, 
viešam naudojimui namus statyti buvo 
neleidžiama. Viską apsvarsčiusi, Valdyba 
sklypus pardavė ir nupirko kitus du skly
pus DouroStr. Nr. 14,15, North Geelong. 
Valdybos ir Statybos komitetų bendrame 
posėdyje buvo parašytas atsišaukimas į 
Geelongo lietuvius. Po to pradėtos rinkti 
aukos statybai bei paskolos. Pirmasis 
Statybos komitetas buvo pakviestas 1954 
m vasario 16 d. Visuotinam bendruome
nės susirinkimui patvirtinus, buvo išrinkti: 
S. Slavickas - pirmininkas, S. Šutas - vice
pirmininkas, M. Kymantas - sekretorius, 
J. Račkauskas - iždininkas, J. Plečkaitis - 
darbo jėgos tvarkytojas. J. Pelenauskas ir 
V. Vaitkus paruošė bendruomenės namų 
planą. Visuotinis narių susirinkimas jį pa
tvirtino ir vietos įstaigos pripažino. Tbomet, 
1954 m rugsėjo 23 dieną prasidėjo statybos 
darbai

Metams bėgant, Statybos komiteto na

Prie buvusių (vėliau sudegė) Geelongo Lietuvių Namų, 1997 m. ALB Geelongo Apylinkės 
Valdybos pirmininkas Stasys Šutas (centre) su Vincentu Šalavėjum ir Vic Brener.

riai keitėsi. Sumažėjus Statybos komiteto 
sąstatui, 1958 m piniginių reikalų tvarky
mą perėmė Apylinkės Valdyba. 1958 
metais gruodžio 24 d. gautas leidimas 
naudotis namais. 1959 m kovo 15 dieną, 
lankydamas Geelongo lietuvius, J.E. vys
kupas V. Brizgys pašventino lietuvių ben
druomenės namus ir šiam pašventinimui 
atsiminti atidengė marmurinę lentą su įra
šu “Tėvų kalbai ir papročiams palaikyti, 
šie namai Geelongo lietuvių aukomis 
pastatyti ir J. E. V. Brizgio pašventinti 15. 
03.1959 m.”

Vyskupas savo kalboje pasidžiaugė 
dideliu, tautiniais rūbais apsirengusių 
jaunimo ir suaugusių būriu, ko, sakėsi, 
kitose lietuvių kolonijose nematęs. Pagyrė 
prasmingą įrašą lentoje ir davė naudingų 
patarimų.

Namų atidarymas įvyko 1959 m. 
gegužės 9 dieną, 2.45 vaL p.p., 14 Douro 
Str., North Geelong, Victoria. The Corio 
Shire President Mr. Gr. A.B. Wood, 
paveiktas lietuvių darbštumo ir gražios 
meninės programos, paaukojo Lietuvių 
Namams 5 svarus. Iškilmingo atidarymo 
metu gauta daug pasveikinimų asmeniš
kai ir per spaudą. Štai keli, dar neskelbti 
pasveikinimai: “ALB Krašto Valdyba linki 
sėkmės tolimesniuose darbuose, 16.2.57 
m” (pasirašė Stepas Kovalskis). “LKF 
Adelaidės Skyriaus Valdyba, 1957 m. 
vasario 16 d. (pasirašė L. Žygas). LAS Org. 
Komitet. Australijai pirmininkas (pasirašė 
Šerelis), inž. Riauba, sekret. parašas ne
įskaitomas), Lietuvių Skautų Sąjungos 
Australijos rajono vadas (pasirašė A. 
Krausas) ir kt.

Tuo laikotarpiu susiformavo beveik 
visos organizacijos. Valdybos sąrašuose 
galima užtikti daug organizacijų, bet lai
kui bėgant jų sumažėjo.

Atėjo 1970 metai. Daug laiko teko su
gaišti besiaiškinant su geelongiškių gru
pe, pasivadinusia “Namų Taryba” (vėliau 
“Lith. Ass.”). Ji viską darė, kad lietuvių 
bendruomenės namus įteisintų savo, t.y. 
“Ass.” vardu. Nežiūrint daugumos lietu
vių pritarimo, kad liet, bendruomenės 
namai išliktų bendruomenės nuosavybe, 
Apylinkės Valdybai (daugiausia pirm. Alg. 
Jomantui) teko aiškintis su advokatu ir 
Fidelity Trust, kad galėtų sutvarkyti nuo
savybės dokumentus. Čia sužinota, kad 
lietuvių bendruomenės namų dokumentų 
sudaryme niekas nepadaryta, nors per 11 
metų buvo tvirtinama, kad viskas tvar
koje. Asmuo, per eilę metų tvirtinęs, kad 
lietuvių bendruomenės namų dokumen-

Padėka
Melboumo Katalikių Moterų Draugijos mamos ir močiutės dėkoja buvusiai 

Melboumo tautinių šokių vadovei Dabai Antanaitienei už 29-erių metų mūsų 
vaikų, anūkų globą.

Dalia savo gabumais, švelnumu, šypsena sugebėjo suburti apie 100 jaunimė
lio po savo stipriais sparnais. Jiems vadovavo 29 metus, paaukodama savo 
šeštadienius ir kitas dienas. Kiek daug jaunimo prie Jos užaugo, subrendo. Kokį 
nepaprastai brangų dvasinį ir fizinį lobį Daba padovanojo jiems savo švelnumu, 
gerumu, pavyzdingu elgesiu bei gyvenimu.

Kiek daug džiaugsmo patirdavome, kai matydavome savo gražų jaunimėlį, 
pasipuošusį tautiniais rūbais, sveiku kūnu, sveika dvasia taip gražiai šokant 
scenoje.

Dėkingos esame Dabai, kad keturis kartus nuvežė jaunimą j Lietuvą. Ten jie 
susipažino su savo tėvų, močiučių tėvyne Lietuva ir taip sėkmingai reprezentavo 
Austrahjos betuvius. Kokia didelė atsakomybė kebauti į tokį tolimą kraštą su 
didele grupe. Bet Jūs, Daba, visas khūtis nugalėjote!

Lietuva praėjo ir dar tebeina kančių išvagotą kebą. Mūsų Sibiro kankiniai, 
partizanai, pogrindžio spauda prikėlė Lietuvą.

Nepriklausomybės atgavimas tai stebuklinga Dievo dovana ir šios dovanos 
mes neturime prarasit Jūs, Daba, sėkmingai perdavėte tą stebuklingą Dievo do
vaną jaunesnei kartai Už tai mes, mamos ir močiutės, nuo širdies tariame Jums 
ačiū.

Melbourne) Katalikių Moterų Draugija

tai sutvarkyti, aiškinosi negalėjęs jų su
tvarkyti, nes dirbęs farmoje. (Žiūr. Geelon
go Liet. Biuletenis Nr. 20,1970 m) Tuo ir 
baigėsi kebų asmenų sukeltas ir porą me
tų trukęs ginčas. Tas ginčas gibai įvarė 
kylį į mažą lietuvių koloniją ir buvo 
jaučiamas dar ilgus metus. Gruodžio 24 
dieną Valdyba gavo iš Fidebty Trust trijų 
direktorių pasirašytą galutinį dokumen
tą, kuriuo įteisinami betuvių bendruo
menės namai ir kitas turtas.

Pabrėžtina, kad keb šimtai tautiečių, 
paaukodami savo laisvalaikį, daug prisidėjo 
savo darbais. Norisi supažindinti skaity
tojus su buvusiais Geelongo betuvių Apy
linkės Valdybos pirmininkais nuo pat 
įsikūrimo iki 2005 metų.

Pirmininkai - Alg. Grigaitis, Ve. Ra
ginis, J. Pelenauskas ir vėl Alg. Grigaitis, 
Pr. Zenkevičius, A Skėrys, P. Šileris, L. 
Bertašius, VI Ivaškevičius, Alg. Šimkus, D. 
Pabulis, Vyt. Bindokas, J. Gaihus, dr. S. 
Skapinskas (11 metų), Alg. Jomantas, M. 
Kymantas, dr. R. Šarkis, VL Stuikevičius, 
M. Davalga, O. Schrederis (dirbo 11 metų), 
St. Šutas (nuo 1994. XI. 27 eina Geelongo 
Apybnkes Valdybos pirmininko pareigas). 
Nuo sporto klubo “Vytis” įsisteigimo 1953 
m jis yra ir šio klubo valdybos pirminin
kas. Ilgus metus dirbo krepšinio koman

Iš Redakcijos pašto
Gerb. Redaktore,

Aš labai noriu padėkoti už paramą 
statant ūkinį pastatą, kuris beveik sugriu
vo 2004 m pavasarį. Tik nuostabiai gerų 
žmonių dėka, jį pasistatėme per vasarą. 
Negabu nepaminėti iš Austrahjos p. An
tano Laukaičio, Dabos Gordon ir kt. Iš 
Kanados - p. Zitos Vainauskas, iš Čikagos 
- Elenos ir Mečislovo Krasauskų, Irenos 
ir Eugenijaus Slavinskų ir kt.

Taip pat siuntiniais mūsų šeimą parė
mė p. Adolfas Griškauskas, Nata Liuti- 
kaitė, Milda Karpavičienė, Valė Laukai
tienė, Vera Kaminskienė, Margarita Kava- 
hauskas iš Austrahjos.

Mūsų šeimai daug padeda leipalin- 
gietis kun. Robertas Grigas.

Labai džiaugiamės, kad dar yra gerų 
žmonių. Nors ir taip toh už Atlanto esan
čių, bet labai jautrių kitų bėdoms. Mes be 
Jūsų, mieheji, nebūtume galėję pradėti 
statybų, o juo labiau baigti ir dar per tokį 
trumpą laiką (20041110 d.).

Tai erdvus ir šiltas pastatas. Statėmės
savo jėgomis. Vyras su vaikais. Vaikai la
bai noriai dirbo. Justinas su Mindaugu 

dos treneriu ir 1.1. Per XXII Austrahjos 
Lietuvių Dienų atidarymą LR Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamento prie LR 
Vyriausybės gen. direktorius įteikė jam 
garbės aukso ženklą “Už nuopelnus” 
(“M.P.” Nr. 1-2,2005.01.19). Taigi, Ben
druomenės baruose ateityje laukia dar 
daug darbų, nes 2006 metais įvyks XXIV 
Austrahjos Lietuvių Dienos.

1997 m bepos 23 dieną sudegė betuvių 
bendruomenės namai 14 Douro Str., North 
Geelong, Victoria, kurie buvo išnuomoti 
miesto pohcijai. (Apie tai rašė Geelong 
Advert. 1997 m bepos 25 d.). Tais pačiais 
metais buvo išnuomoti namai Beauford 
Ave, Beh Post Hill, Geelong, Victoria. Tai 
dideh ir patogūs namai kuriuose vyksta 
visi renginiai.

Buvusius Lietuvių Namus pardavė 2001 
m spaho 27 dieną. Tai buvo istorinė diena 
hetuviams. (Taip buvo nutarta per pra
ėjusių metų ALB Geelongo Apylinkės 
susirinkimą). Šiandien galime pasidžiaugti 
erdvesniais savo namais ir atšvęsti 8 metų 
jubfliejų.

Bėgant metams, atsiranda žymių kul
tūros veikėjų, įnešančių neįkainuojamą 
indėlį į betuvių tautos kultūrą.

Žinias surinko
R. Skerienė

nusprendė pasirinkti statybininko profe
siją. Šiemet Mindaugas baigė stahaus 
specialybę įsigyti ir šiuo metu sėkmingai 
dirba statybose. Darbu patenkintas. 
Justinas baigia 10-tą klasę, irgi eina dirb
ti. Tam turėjo daug įtakos darbas namuo
se prie statybų, renkantis statybininko 
profesiją.

Keletą dienų prie sunkiausių darbų 
padėjo kaimynai, draugai ir giminaičiai 
Tiesa, šiai dienai stogas yra laikinas, dar 
yra keletas tūkstančių skolos, bet viskas su 
laiku bus grąžinta. Už statybines medžia
gas baigiame išsimokėti

Pas mus jau pavasaris. Ir bundanti 
Lietuvos gamta lai atneša Jums giedrią 
nuotaiką, nesenkančios sveikatos bei Die
vo palaimos į Jūsų širdis bei namus. Su 
didžiausia pagarba Jums dėkoja dau
giavaikė

Grušauskų šeima iš Leipalingio 
P.S. Šį laišką buvau parašiusi prieš šv. 

Kalėdas, su kuo ir sveikinau, bet blogai 
užrašiau adresą, tai laiškas ilgai klaidžio
jo, kol prieš keletą dienų sugrįžo.

Mūsų Pastogė Nr. 18, 2005.05.11, psl. 5
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Kas - kur - kaip?
Antanai 
Laukaitis

Baltieji 
rūmai

Skaitant apie Ame
riką, jos politiką ir prezidentą, labai dažnai 
sutinkame “Baltųjų rūmų” vardą. Tai rū-
mai, kuriuose gyvena Amerikos preziden
tai ir taip vadinamas Amerikos “Olimpas”. 
Thomas Jefferson, trečiasis Amerikos pre
zidentas, yra pasakęs, kad šie rūmai yra 
pakankamai dideli dviems imperatoriams. 
Tai - Romos Popiežiui ir Didžiajam La
mai (Dabar gal būtų per maži.) Vietą šių 
rūmų statybai išrinko pirmasis Amerikos 
prezidentas George Washington.

Iš pateiktų 9-ių projektų geriausiu bu-
vo pripažintas Azijos imigranto J. Hoban 
darbas. Šiame konkurse dalyvavo, žinoma, 
slapyvardžiu, gerai architektūrą išmanąs 
būsimas prezidentas T. Jefferson, bet ne
laimėjo. Laimėtojo projektas buvo neo- 
klasicizmo stiliaus ir buvo panašus į pas
tatą Dubline, kur ir dabar dar yra dalis 
parlamento.

Šie rūmai buvo statomi aštuonerius 
metus ir kai įjuos 1800 metais įsikėlė an
trasis Amerikos prezidentas J. Adams, tai 
jo žmona skundėsi kad pastatas yra dar 
nebaigtas ir audiencijoms skirtose patal
pose ji kurį laiką džiovindavo baltinius.

Ketvirtojo prezidento J. Madison žmona 
1812 metais per karą su buvusia metropo
lija Anglija, bandžiusia atkurti savo val
džią, iš šių rūmų gabeno paveikslus ir ki
ltis vertingus dalykus. Karas truko trejus 
metus.

1814 metais anglai užgrobę 
Washington?}, padegė prezidento apleistus 
rūmus. Vėliau pastatas buvo atstatomas, 
remontuojamas. Aprūkusios sienos buvo 
nudažytos baltai. Nuo to laiko ir buvo 
pradėta šį pastatą vadinti “Baltaisiais 
riimais”.

Šie rūmai ne vieną kartą buvo per
statomi ir plečiami. Iš dviaukščio pastato
jie virto triaukščiu. Didžiausi darbai buvo 
atlikti 1949-1952 metais, valdant prezi
dentui H. Truman. Pirmasis ir dalis antro
jo aukšto yra naudojama reprezentacijai. 
Pagal apmušalų spalvą yra vadinamos 
svetainės ir priėmimų salės: raudonoji, mė
lynoji ir žalioji Pastatą perstatydavo pagal 
prezidentų norus, o interjero pertvarky
mui vadovavo prezidentų žmonos. Didelius 
pakeitimus viduje padarė prezidentų J.F.
Kennedy ir R. Reagan žmonos.

Dar prezidento T Roosevelt laikais bu
vo atskirta Baltųjų rūmų, kaip prezidento 
rezidencijos, ir Baltųjų rūmų, kaip pre
zidento biuro, darbo vietos. Tam buvo 
pastatytas vieno aukšto priestatas, kuria
me buvo atliekamos visos administracijos 
funkcijos. Čia yra Ovalinis kabinetas, 
ministrų posėdžių salė, iš kurios atsista-
tydinęs ministras atsiminimui gali pasi
imti savo vardinį krėslą. Dabar Baltuo
siuose rūmuose yra 132 salės ir įvairaus 
dydžio kambariai.

Rūmų rūsyje yra įrengta didelė slėp
tuvė nuo bombų. Rūmai su gėlynais užima 
7.3 hektarus. Labai gražus rožių sodas yra 
po Ovalinio kabineto langais. Toliau yra 
graži pieva, kur leidžiasi malūnsparniai.

Gyvėjimas rūmuose yra gana uždaras, 
nes visur yra didelė apsauga. Daug kas 

priklauso ir nuo prezidentų žmonų.

Į kitą pasaulio kraštą...
Baigiantis žiemai Lietuvoje prasideda 

pasiturinčių žmonių kelionės į gražiuo
sius pasaulio kraštus. Paskutiniu metu, ypač 
kai atšala oras Lietuvoje, kaip sako Lietu
vos kelionių kompanijos “Veroturas” va
dovė Aušra Jesiškienė, jie atrado Austra
liją -seniausią pasaulio žemyną. Jie aplan
ko gražius didžiuosius miestus, krokodilų 
fermas, ananasų plantacijas, mokosi 
bumerangų svaidymo, stebi aborigenų 
ritualinius šokius ir povandeninius rifus.

Bilietas į Australiją 17 dienų kainuoja 
5,399 litai o 30 dienų - 8,599 litai. Kaip 
sako vadovė, norinčių važiuoti į kitą pasau
lio kraštą ir ten ieškoti stebuklų, atsiranda 
vis daugiau. Kelione į Australiją žmonės 
buvo patenkinti Kelionėje matyti vaizdai 
ir patirti pergyvenimai liko visam gyve
nimui

Ramunė Žukauskienė įdomiai aprašė 
Aušros Jesiškienės įspūdžius, patirtus 
pabuvojus Australijoje. Ji rašo, kad Austra
lija pagal dydį yra šešta pasaulio šalis ir 
pusantro karto viršija Europą. Pagal gy
ventojų tankumą vienam kvadratiniam 
kilometrui, kuriam tenka 2 gyventojai, yra 
paskutinėje vietoje. Dėl izoliuotos pietinės 
geografinės padėties, australai savo žemy
ną vadina “Down under”. Kosmopolitinė 
civilizacija ir laukinės gamtos derinys kas
met į Australiją sutraukia daugiau nei 5 
milijonus turistų. Tai didžiausia pasaulio 
sala, bet mažiausias žemynas. Australijoje 
galima pamatyti laukinės gamtos grožį, 
priešistorinius roplius, šokinėjančias ken
gūras, aborigenų gyvenamas vietoves, labai 
gražią augmeniją, įvairiaspalvius paukščius, 
retesnių rūšių žuvis. Australijos dykumose 
yra paslaptingas gamtos stebuklas - di- 

džiausiąs pasaulyje akmuo, arba viena 
didžiausių uolų. Tai - Uluru, kurios aukštis 
siekia 348 m. Apie 6 kilometrus šio ak
mens leidžiasi po žeme. Aborigenams tai 
yra šventa vieta - dievų buveinė, labai 
gražiai vadovė pasakoja apie Didįjį barjerinį 
rifą, vadindama jį net pasaulio stebuklu, apie 
puikius miestus ir kitas vietoves, buvusias 
aukso kasyklas, sostinę ir apie puikų Aus
tralijos klimatą. Sydnėjų su jo puikia įlanka 
vadina vienu iš gražiausių pasaulio miestų.

Lietuvoje kylant gyvenimo lygiui žmo
nėms vis daugiau keliaujant po pasaulį. Po 
gražių atsiliepimų iš čia gyvenusių ir ap
lankiusių šį kraštą žmonių (jeigu dar 
palengvėtų gauti įvažiavimo ir turistines 
vizas), turėtume sulauktume daug daugiau 
svečių iš Lietuvos.

Ar žinai
• Didžiausi pasaulyje karo laivai yra 

lėktuvnešiai Tai plaukuojantys oro uostai. 
Šių laivų denis padvigubėja ir naudojamas 
karo lėktuvams kaip kilimo ir leidimosi 
takas. Amerikos “Nimitz” klasės lėktuv
nešiai yra patys didžiausi pasaulyje. Jų il
gis 333 metrai, svoris - 104,000 tonos. 
Kiekvienas laivas varomas branduoliniais 
(atominiais) varikliais ir pasiekia 56 km 
greitį per valandą.

• Didžiausi krovininiai laivai pasauly
je yra supertanklaivial kurie gabena naf
tą aplink pasaulį. 1999 m. didžiausias 
tanklaivis “Jahre Viking” 458 m ilgio, 69 m 
pločio, pakrauto laivo korpusas nugrims- 
ta 25 metrus žemiau vandens lygio. 
Pakrautas tanklaivis svėrė 565,000 tonų.

•Vaikas žiūri pro langą ir staiga nu
sigandęs bėga pas motiną. -” Mama, mama, 
- šaukia jis,- tėtė pareina! Ką jam mes pir
ma rodysim: ar mano pažymių knygutę, ar 
tavo suknelę?” "XT

Kas svečiuojasi Lietuvoje?
Su Phil iš viso į Vilnių skrido 15 jaunuo

lių, planavusių čia linksmintis keturias 
paras. Pasiteiravus, kodėl pasirinko Vilnių, 
paaiškino, kad Didž. Britanijos turizmo 
agentūra jiems pasiūlė labai gerą sandėrį 
(skrydis į Lietuvą ir atgal + 3 naktys “Ra- 
dison SAS Astorija” viešbutyje atsiėjo po 
300 svarų (1500 Lt) kiekvienam). Britams 
tai nebrangu, nes vidutiniškai per mėnesį 
jie uždirba 7-10,000 Lt. Be to, Phil patvir
tino girdėjęs daug gerų atsiliepimų apie 
Vilnių iš jame jau buvusių draugų.

Tokie ir panašūs pokalbiai lėktuvuose,
skrendančiuose iš Londono j Vilnių, toli 
gražu ne retenybė, o kasdienis reiškinys. 
Mat per šiuos metus, tai yra Lietuvai įsto
jus į Europos Sąjungą, labai suaktyvėjo 
atvykstamasis turizmas, ypač iš jau minė
tos D.Britanijos, taip pat Airijos, Skandi
navijos šalių, Italijos, Prancūzijos, Austrijos, 
tačiau daugiausiai turistų, kaip ir anks
čiau, vis dėlto atvyksta iš Vokietijos. Per 
pastaruosius metus Lietuvos viešbučiuose 
svečių iš užsienio sulaukta trečdaliu dau
giau nei ankstesniais metais, o svečių iš ES 
padaugėjo net 70%.

Kaip spėjama, daugiau svečių iš senų
jų ES šalių čia ėmė važiuoti todėl, kad 
įstojusi į ES Lietuva užsieniečiams ėmė 
atrodyti saugesnė ir labiau civilizuota ša
lis. Gali būti jog įtakos turėjo ir cunamis, 
prieš pusmetį nusiaubęs Pietryčių Aziją. Po 
šios katastrofos vykstančiųjų j šį regioną 
stipriai sumažėjo, tačiau tai nereiškia, kad 
žmonės ėmė mažiau keliauti, tiesiog jie 
vyksta į, jų nuomone, saugesnes šalis, tarp 
jų ir į Lietuvą. Tačiau didžiausio užsienio 
turistu srauto pagausėjimo sulaukė ne ES 
naujokės, o Bulgarija, dar tik žadanti tokia 
tapti Užsieniečiai skundžiasi, kad nors 
Lietuvoje gyventi ir pramogauti jiems pigu, 
tačiau atvykti - brangu: tarkime, pran
cūzams į Lietuvą atskristi kainuoja panašiai 
kaip į Niujorką.
i,_____________________________________ organizatoriai 2003 m. nuvežė 17,800
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“Nemažą dalį mūsų šalies svečių tik
riausiai sudarė užsieniečiai, kuriems bu
vo labai smalsu pamatyti, kaip atrodo tos 
naujosios Europos Sąjungos narės. Anks
čiau jie į mūsų šalį nevažiavo todėl, kad 
buvo girdėję daug negatyvios informaci
jos apie dideles eiles pasieniuose. Dabar 
eilių nėra, niekas netikrina, egzistuoja re
alus, o ne tariamas laisvas asmenų judė
jimas, todėl sulaukiame vis daugiau tu
ristų. Mano nuomone, dar vienos ES turis- 
tų bangos sulauksime, kai įeisime į euro 
zoną”, - prognozuoja Turizmo departa-
mento darbuotoja dr. RimaJakytė.

Tiesa, svečių iš Rusijos, Ukrainos, Iz
raelio pastaraisiais metais Lietuvoje ženk
liai sumažėjo ir gali dar mažėti. Dėl šių ir 
kitų priežasčių sunkūs laikai ateina Lie
tuvos kurortams. Pastaraisiais metais 
užsieniečių tiek Druskininkuose, tiek 
Birštone gerokai sumažėjo ir mažėja to
liau. Tiesa, šie kurortai guodžiasi tuo, kad 
lietuvių dabar atvyksta apie tris kartus 
daugiau nei anksčiau.

Užsieniečiams priimtiniausias laikas 
vykti į Lietuvą - vasara. Karščių išvar
gintiems italams, graikams, portugalams 
ar prancūzams mūsų vasaros - tikra at
gaiva. Kaip rodo apklausos, patinka čia ir 
skandinavams, tuo tarpu vokiečiams di
desnis privalumas ne klimatas, o ramybė. 
Kaip liudija išvykstančių turistų apklau
sos, dauguma jų savo kelionėmis į Lietuvą 
lieka patenkinti. Ypač maloniai nustemba 
į Lietuvą atvykstantieji pirmą kartą, nes 
dauguma jų iki vizito apie mūsų šalį turėjo 
labai menką supratimą ir dažniausiai 
neigiamą nuomonę.

Kita vertus, Lietuvai įstojus į ES buvo 
galima stebėti ir šiek tiek kitokią, bet 
taip pat įdomią tendenciją. Kalbant apie 
išvykstamąjį turizmą, pastebėta, jog jis 
taip pat didėjo, tačiau ne į ES šalis, o į 
Turkiją. Egiptą (tarkime, {Turkiją kelionių 

lietuvių, o 2004 m. - jau net 32,000).
“Paprastai lietuviai važiuoja ten, kur 

pigiausia. O poilsiauti pigiausia Turkijoje 
ir Egipte. Tai ir yra populiariausios šalys 
tarp Lietuvos turistų. Į ES šalis turistauti ir 
poilsiauti Lietuvos gyventojai nevažiuoja 
būtent dėl didelių kainų. Tarkime, išvyka 
ir gyvenimas kurioje nors iš Skandinavi
jos šalių trigubai brangesnis nei Turkijoje, 
todėl lietuviai į Skandinaviją ir nesiveržia. 
Taip pat kainos “kandžiojasi” ir D.Brita- 
nijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Olandijoje bei 
kitose ES senbuvėse”, - pastebi RJakytė.

Na, o į kurias naująsias ES šalis lietu
viai vyksta mieliausiai? Pirmoje vietoje, 
regis, Čekija, antroje - Vengrija ir Bulgarija, 
jei valstybes vertintume kaip kelionės 
tikslą, o ne kaip tranzitinę valstybę (tuomet 
pirmoje vietoje atsidurtų, žinoma, Lenkija).

Beje, nors gali pasirodyti keista, daugiau 
nei pusė Lietuvos gyventojų per visus 15 
metų nėra kirtę vakarinės ar pietinės 
Lietuvos sienos. Nors šiuo metu kiekvienas 
lietuvis po Europos Sąjungą gali važinėti 
taip pat laisvai, kaip anksčiau važinėjo po 
Sovietų Sąjungą, vyresnės kartos Lietuvos 
gyventojai keliauti vis dėlto nesiryžta. Daž
niausiai dėl kalbos barjero ir per menkų 
pajamų.

Senesnės kartos pasyvumą kompensuo
ja didžiulis jaunosios kartos noras keliau
ti. Gana daug žmonių iki 45-50 metų jau 
išmaišę visą Europą ir dabar “atradinėja” 
Aziją, Lotynų Ameriką ir kitus žemynus.

Iš esmės tiek išvykstamąjį, tiek atvyks
tamąjį turizmą per pastaruosius dvylika 
mėnesių labai skatino pingantys lėktuvų 
bilietai (pernai užfiksuota nemažai atvejų, 
kai kelionė lėktuvu kainavo pigiau nei 
autobusu). Juk dabar į Londoną du žmonės 
(bilietus užsisakę iš anksto) nuskristi ir 
parskristi gali už 900 Lt, į artimesnius 
Europos miestus vykstant akcijoms gali
ma nusipirkti dar pigesnių bilietų.

“Aš manau, jog “airBaltic” atėjimas į 
Lietuvos rinką lėmė ženklių permainų. Dėl 
mūsų kainų politikos sumažėjo bendros 

aviabilietų kainos. Todėl oro kelionės iš ir į 
Lietuvą tapo daug prieinamesnės bei; 
patrauklesnės. Šis veiksnys, žinoma, labai 
prisidėjo prie keleivių skaičiaus didėjimo. 
Nuo tada, kai “airBaltic” pradėjo savo 
veiklą Lietuvoje, keliaujančiųjų Vilniaus 
oro uoste padidėjo apie 40%”, - dėsto 
“airBaltic” korporacijos prezidentas 
Bertold Flick.

Neseniai į Lietuvą sugrįžusi “British 
Airways” taip pat giriasi, jog parduoda vis 
daugiau bilietų skrydžiams iš Londono į 
Vilnių ir atgal. Jos atstovų teigimu, Lietu
va tampa vis įdomesnė šalis užsienio 
turistams, nes čia jau susiformavo pramo
gų ir poilsio rinka. Anksčiau “British 
Airways” apie 80% bilietų parduodavo 
Vilniuje ir juos pirkdavo norintieji skristi į 
Londoną, o dabar didžioji dalis bilietų 
parduodama D.Britanijoje.

Gintaras Sarafinas
“Veidas”

♦ ♦ ♦
Svečių skaičius visuose Lietuvos vieš

bučiuose ir kitose apgyvendinimo įstai
gose 2004 metais:

Iš viso 1,12 mln.
Lietuvių 529,000. Užsieniečių 590,000.
Vokiečių 114,000. Lenkų 85,000.
Rusų 49,000. Latvių 36,000.
Suomių 27,000. Italų 23,500.
Estų 23,500. Britų 23,000.
Baltarusių 22,000. Amerikiečių 19,500.
Švedų 17,500. Prancūzų 17,000.
Danų 16,500.
Šalys, į kurias dažniausiai vyksta 

lietuviai: 1. Turkija, 2. Egiptas, 3. Ispanija.
Į Lietuvą, nelygu metai, atvyksta nuo 3.5 

iki 4.4 mln. užsienio piliečių. Apie trečdalį 
jų - iš kaimyninių šalių. Atvykstamojo tu
rizmo pajamos per metus sudaro apie 2 
mlrd. Lt. Keturi penktadaliai užsienio 
lankytojų į Lietuvą atvyko keliu, 12% - 
geležinkeliu, o 5.3% - oro transportu. Apie 
80% į Lietuvą atvykusių užsieniečių pa
prastai apsilanko Vilniuje, 27% - Kaune, 
23% - Klaipėdoje.
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Grants for community organizations 
to preserve their cultural heritage

The National Library of Australia is calling for applications for the 2005 
Community Heritage Grants (CHG).

Grants of up to $10,000 are provided to community groups around the country 
to preserve their nationally significant cultural heritage collections.

Community organisations from culturally and linguistically diverse and 
indigenous backgrounds, historical societies, museums, public libraries, and 
community archives are encouraged to apply. Applications close on Friday 10 June 
2005.

Over the past 12 years the program has provided over $1.2 million in funding to 
350 projects. These have included: preservation surveys; rehousing of collection 
items in archival storage containers; reformatting through microfilming or digitising; 
conservation treatment and environmental control, for items such as business 
records, journals, letters, photographs, drawings, sketchbooks, maps, sound 
recordings and films. This year organisations can also include the preservation of 
artefacts and objects in their project proposals.

The 2005 Community Heritage Grants Program is funded by the Australian 
Government through the National Library of Australia; the Department of 
Communications, Information Technology and the Arts; the National Archives of 
Australia; the Australian Film Commission and the National Museum of Australia. 
Information, guidelines and application forms are available at www.nla.gov.au/chg/

Media enquiries: James Halligan (Communications and Marketing 
Coordinator) Ph.: (02) 6262 1160 or jhalligan@nla.gov.au

Brisbane Lithuanians Online
We now have a website up and running and and would like to invite you to have a look 

at some of the exciting activities that we have planned this year.
www.brisbanelithuanians.coni

We currently have an exhibition at the Queensland Southbank Museum until the 5th 
June 2005. It is titled “Refuge Under a Southern Cross - The Lithuanian Migrant 
Experience in Queensland”

http://www.brisbanelithuanians.com/Events/events.htinl
We are also hosting the first Sporto Šventė in Brisbane in the 55 year history of the 

games. This is from the 26th -31st December 2005. This is truly going to be an exciting 
time as there are many sports and events planned. Watch this webpage for all the latest 
updates on accomodation, flights and timetables.

Also; the first Sunday of every month Lithuanian House is open at 49 Gladstone Rd, 
Highgate Hill, from noon, so come and meet us there. This next lunch on April 3rd we are 
having an Easter hunt for the kids, so come and enjoy the fim.

-So please come and visit our site and we look forward to seeing you in Brisbane this 
year! On behalf of the Brisbane Lithuanian Community

Internete - apie Lietuvos kiną
(ELTA). Išsamią informaciją apie pasaulyje ir Lietuvoje sukuriamus ir rodomus kino 

filmus galima sužinoti naujoje lietuviškoje interneto svetainėje www.kinas.info
Pasak projekto vadovo Simono Bartkaus, naujosios svetainės tikslas - pateikti lanky

tojams tikslią informaciją apie JAV, Europoje ir Lietuvoje sukuriamus ir rodomus filmus.
Svetainėje pateikiami visų Lietuvoje veikiančių kino teatrų repertuarai, naujausių filmų 

aprašymai ir recenzentų vertinimai, pelningiausių filmų sąrašai, būsimų premjerų 
tvarkaraštis ir kita informacija kiekvienam kino mėgėjui Taip pat interneto svetainėje 
kasdien skelbiamos žinutės iš kino pasaulio.

Šiuo metu kino informacijos bazėje sukaupta duomenų apie bemaž 1000 filmų, per 
2000 aktorių bei 600 kino režisierių. Be to, archyve sukaupta daugiau negu 3000 nuo
traukų - kadrų iš kino filmų, epizodų iš filmavimo aikštelių ir kt.

Australijos 
Lietuvių 
Fondui 
aukojo:

s.o. Antano Šimkaus atmi- 
nimui:

$10 - B. Prašmutaitė ($765)

a.a. Juozo Keblia atminimui:
$10 - B. Prašmutaitė ($775)

a.o. Julijos Kllmlenėo atmi
nimui:

$10- J&RDagys ($150)
o-o. A. Gvildžio atminimui:

$25 - Geelongo Liet. Apyl. Valdyba
a.a. I. Mlklenlenėa atminimui:

$25 - Geelongo Liet. Apyl. Valdyba
Valdybos vardu dėkoju už aukas

Audrius Bolboto
ALF iždininkas

Identifikuoti Radvilų giminės palaikai
(ELTA). Nors turimi duomenys apie 

Dubingiuose surastų didikų Radvilų 
palaikų identiškumą yra dar nepatikrin
to pobūdžio, archeologai ir istorikai vien
balsiai teigia, kad tarp surastų aštuonių 
žmonių palaikų tikrai yra kunigaikščio 
Mikalojaus Radvilos Juodojo, jo žmonos 
Elžbietos Šidloveckos-Radvilienės ir Jo
nušo VI Radvilos palaikai

Nors didikų kaukolės ir kaulai buvu
sios Dubingių evangelikų reformatų 
bažnyčios vietoje buvo surasti dar praėju
sią vasarą, Vilniaus universiteto archeo
logai šią žinią budriai saugojo, nes nenorė
ję šios sensacijos pateikti neįsitikinę pa
laidotųjų tapatybe, kurią dabar vertina be
veik šimtu procentų.

Tyrinėtojų teigimu, 1577-1626 m. Du
bingiuose neabejotinai palaidoti septyni 
kunigaikščiai Radvilos - be jau minėtų tri
jų asmenų, čia ilsisi Mikalojus Radvila 
Rudasis, jo sūnus ir vaikaitis Mikalojai 
Radvilos, taip pat Kristupo Radvilos Per
kūno pirmoji žmona Ana Sobkovna.

Kasinėjimams vadovavusio archeologo 
dr. Albino Kuncevičiaus teigimu, Dubingių 
piliavietė yra bene didžiausia Lietuvoje, 
minima jau nuo XIII amžiaus, o nuo XVI 
amžiaus čia buvo Radvilų rezidencija. Gar
siausią šios giminės šaka, dar vadinama 
Dubingių-Biržų atšaka, čia turėjo pasista
čiusi rūmus ir evangelikų reformatų baž
nyčią, kurią XVII amžiaus pradžioje siekė 
paversti savo giminės mauzoliejumi. 1621 
m. Kristupas Radvila suremontavo baž
nyčią, sutvarkė jos rūsius ir užsakė septy
nis sarkofagus savo giminės palaikams. Šių 
sarkofagų fragmentų - juodo marmuro 
gabalų su iškaltomis raidėmis - rasta kasi
nėjant palaidojimus.

Tyrinėtojai neabejoja, kad pačioje gar
bingiausioje bažnyčios vietoje - centrinėje 
dalyje po buvusiu altoriumi galėjo būti 
perlaidoti arba paslėpti tik labai garbingi 
asmenys. Tarp vyriškos ir moteriškos ly
ties suaugusių individų nėra nei vaikų 
palaikų, nei jokių įkapių, o tai kad palaikai 
apgraužti žiurkių, rodo juos buvus sarko
fage arba kriptoje.

Dubingiuose rastų palaikų antropolo
ginius tyrimus atlikęs dr. Rimantas Jan
kauskas sugretino kaukolių nuotraukas su 
negausia ikonografine medžiaga - išli
kusiais Radvilų portretais. Kadangi ly

ginant nustatyta nemenkų neatitikimų net 
tarp pačių portretų, istorikai skeptiškai 
vertina ne visada tikslų portretistų darbą 
ir mano, kad kaukolių struktūra iš esmės 
atitinka didikų atvaizdus. Elžbietos Šid
loveckos-Radvilienės tapatybę patvirtino ir 
gausių gimdymų paliktos žymės dubens 
kauluose - žinoma, kad Mikalojaus Rad
vilos Juodojo žmona gimdė devynis kar
tus. Keturios kaukolės - trijų vyrų ir vie
nos moters - išoriškai labai panašios, daug 
žinių teikia ir išlikę ligų, kuriomis Radvi
los sirgo, aprašymai

* * *
Molėtų rajone esanti Dubingių pilia

vietė - viena didžiausių piliaviečių Lie
tuvoje. Nuo XVI amžiaus tai buvo Radvi
lų šeimos rezidencija. Radvilos vadinosi 
Dubingių ir Biržų kunigaikščiais, nes vie
ninteliai turėjo kunigaikščių titulą.

Mikalojus Radvila Rudasis (1512- 
1584) ėjo aukštas etmono pareigas, garsė
jo kaip karvedys. Ūlos mūšis (1564), kai 
buvo išblaškyta dešimteriopai skaitlinges- 
nė Rusijos caro Ivano Rūsčiojo kariuome
nė, išgarsino Radvilos Rudojo vardą Euro
poje. Mikalojus Rudasis visuomet gynė 
Lietuvos savarankiškumą. Liublino seime 
1569 metais dalyvavo kaip vienas LDK de
legacijos vadovų ir nepasirašė unijos akto.

Mikalojus Radvila Juodasis (1515- 
1565), Rudojo pusbrolis, buvo LDK mar
šalka, kancleris, Vilniaus vaivada. Derybo
se su Lenkija reikalavo, kad didysis kuni
gaikštis nuolat gyventų Lietuvoje, nesuti
ko su unijos projektu. Jis buvo vienas ga
lingiausių Lietuvos kanclerių, buvo labai 
gerbiamas - pavėlavus Juodajam į senato 
posėdį, Žygimantas Augustas sveikinda
mas jį atsistodavo.

Abu Radvilos rėmė reformacijos idėjas, 
daug padarė reformacijos labui - kūrė re
formatų mokyklas, statė bažnyčias.

Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 
Radvilų giminė iškilo XVI amžiuje. Tur
tinga ir įtakinga ji buvo iki XVII amžiaus 
antrosios pusės, savo vaidmens politinia
me ir kultūriniame Lietuvos gyvenime ne
prarado ir vėliau - ligi pat XVIII amžiaus 
pabaigos.

Radvilos turėjo dideles žemių valdas, 
šimtus dvarų. Gausus turtas leido laikyti 
atskirą kariuomenę, pajėgesnę kartais už 
viso krašto. □

Nuoširdžiai dėkojame visiems, palydėjusiems mūsų Tėvelį, Senelį-Jurgį 
Reisgį įamžiną gyvenimą. Dėkojame už užuojautas laikraštyje, užuojautas 
raštu, aukas, gėles ir malonius raminančius žodžius šioje didelio skausmo 
valandoje.

Esame labai dėkingi visiems, kurie Tėvą lankė, parėmė Jį darbuose, įvertino 
ir platino jo atsiminimus, idėjas ir darbus. Ypač didelis ačiū dr. Genovaitei 
Kazokieneų Mažosios Lietuvos enciklopedijos redakcinei kolegijai ir Mažosios 
Lietuvos fondui “Romuna”.

Mes esame labai dėkingi savo Tėvui Seneliui kad jis ne tik paliko mums 
labai brangius atminimus, bet kartu ir savo meninius darbus bei rašinius, kurie 
liks kitoms kartoms.

Daina, Gintas ir Jūratė Reisgytė

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

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

A'frA Jurgiui Reisgiui
mirus, nuoširdžiai užjaučiu brolį Anskį, dukteris Gražiną ir Jūratę, sūnų 

Rimantą.
Nijolė Zdanienė

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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ALB KV kreipiasi į Bendruomenę
ALB Krašto Valdyba buvo įgaliota panagrinėti galimybes išleisti istorinės 

apžvalgos pobūdžio anglų kalba knygą apie lietuvių įsikūrimą ir dabartinį 
gyvenimą Australijoj.

Knyga, susidedanti iš maždaug 200 puslapių, turėtų būti taikoma daugiau 
' demografams ir politinių bei socialinių mokslų tyrinėtojams, taip pat sve

timšaliams, norintiems susipažinti su lietuvių gyvenimu ir veikla šiame krašte.
ALB Krašto Valdyba prašo pagalbos šiame projekte ir kviečia suinteresuo

tus asmenis išreikšti savo nuomones ir susisiekti su vicepirmininku specialiems 
projektams - Linu Kubilium:

telefonu: (08) 82761693. e- paštas: kublav@micronet.net.au
Yra numatomi atitinkami honorarai ir su projektu susijusios išlaidos bus 

padengtos. ALB Krašto 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

Sibiro tremtinių raštai
Apžvalga - Isolda Poželaitė-Davis AM.
Pristato- dr. Liuda Apinytė-Popenhagen.
Skaito - MargaritaKavaliauskienė, Onutė Maks vytienė, Darius

Popenhagen, Jonas Šarkauskas, Vytenis Šliogeris, Henrikas 
Šliteris.

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

Bibliotekos Bičiulių Būrelis

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, NSW 2200 

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

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

Sydnėjaus Lietuvių Klubas kVlBCIB visus narius ir jų svečius lankytis 
savo Klube.
DARBO LAIKAS:
Savaitės dienomis Lietuvių Klubas atidarytas nuo 5.00 vai.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vaL
Uždarytas pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais.

DARIA’S restoranas dirba:
• šeštadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro ir
• sekmadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro.
Kviečiame visus lankytis ir ragauti skanius lietuviškus patiekalus, pagamintus 
Darijos Meginienės - Lietuvių Klubo šeimininkės.
Meniu platus, o patiekalų kainos labai prieinamos.
Stalus ir vietas galima užsisakyti iš anksto, skambinant Darijai 
tel.: 0414 218 633.

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

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Vakarinės Australijos Lietuvių Sąjungos 
narių ir paskolininkų dėmesiui!

Pranešame, kad š. m. gegužės 29 dieną, sekmadienį, 3 vai. po pietų kviečiamas 
Sąjungos narių ir Paskolos lakštų (Debenture Deeds) savininkų susirinkimas, 
kuris įvyks Lietuvių N amuose, 258 Mill Point Road, South Perth. ,,

Bus svarstomi Lietuvių Namų skolos atidavimo atjos pratęsimo bei kiti su 
Namais ir Sąjunga susiję reikalai.

Vakarinės Australijos Lietuvių Sąjungos (Ine.) 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 tel.: 9871 2524 
arba pas Jadvygą Burokienę tel.: 9522 8275.

Įėjimas - $5. Choro “Daina” Valdyba

Melboumo “Dainos Sambūris” kviečia visus Bendruomenės narius į buvusios 
chorvedės Birutės Prašmutaitės

Padėkos pietus
šeštadienį, birželio 4 dieną, 1 vai. po pietų Melbourne Lietuvių Namuose.
Pietų kaina - $10
Norintys dalyvauti pietuose, prašomi pranešti iki birželio 1 dienos G. Statkui 

tel.: 9859 9160; arba Reginai tel.: 98418133.
“Dainos Sambūrio” Valdyba

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

Geelongo sporto klubo “Vytis“ pranešimas
Šeštadienį, gegužės 14 dieną, 6 vai. p.p. Lietuvių Namuose, Beauford Avė., 

Bell Post Hill, sporto klubas “Vytis” ruošia

J$leisluviu( J esminę
išvykstantiems į VII Pasaulio Lietuvių Sporto ŠventęLietuvoje. Iš Geelongo 

Australijos sportininkus reprezentuos: krepšinyje - Lee-Anne Koszela, Edis 
Obeliūnas, Greg Bindokas ir Steve Wiasak, o žūklėje ir bilijarde - Stasys Šutas.

BBQ kaina $5, gėrimai - BYO. Valdyba kviečia gausiai dalyvauti ir palinkėti 
visiems geros kelionės ir sėkmės Lietuvoje.

GLSK “Vytis” Valdyba

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 ajn. - 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@senet.com.au
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 ajn. - 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 ajn. - 5.00 pan. e-mail: litconmelb@bigpond.com

Mūsų Paatagė
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: wwwusersJ>igpondxom/mpastogę 
Redaktorė Dalia Doniela

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

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

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

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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