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Naujoji ALB Perth’o Apylinkės Valdyba Prezidento metinis pranešimas

ALB Perth’o Apylinkės Valdyba savo posėdyje, įvykusiame šių metų kovo 28 dieną, nutarė 
į savo Valdybą, susidedančią iš pirmininko Alfonso Čižeikos, vicepirmininkės ir sekreto
rės Daivos Sicbcrtienės, iždininkės laimutės Grinevičienės, kooptuoti Valdybos minėji
mams ruošiamų pietų šeimininkes Emiliją Čižeikienę, Dalią Francienę ir Vytą Francą - 
informacijos vedėją.
Nuotraukoje iš kairės: Alfonsas Čižeika, Dalia Francienė, Daiva Siebertienė, laimutė 
Grinevičienė, Emilija Cižeikienė ir Vytas Francas.

Lietuvos įvykių apžvalga

trako 
problema ir 

Lietuvoje 
Lietuvos vi

suomenėje nėra 
susiformavusių 
aiškių prioritetų 
dėl atskirt! karinių 
misijų svarbos. 
Vyrauja pažiūra, 
kad visos misijos- 

Irake, Afganistane ir Kosove -yra vieno
dai reikšmingos (35%) arba visos verti
namos kaip nereikšmingos (38%). Visgi per 
“Spinter tyrimų” atliktą apklausą daugiau 
kaip pusė apklaustųjų (56%) pasisakė už 
Lietuvos karių išvedimą iš Irako. Už ka
rių pasitraukimą iš Irako dažniau pasi
sako moterys, vyresnio amžiaus, žemesnio 
išsimokslinimo, mažesnių pajamų gyven
tojai. 36% dalyvavimą misijose vertina 
kaip nenaudingą.

Tuo pačiu dauguma Lietuvos gyven
tojų (52 %) pripažįsta, kad Lietuva kaip 
valstybė turi naudos iš dalyvavimo įvairio
se karinėse misijose - tokiu būdu pirmiau
sia didėja šalies karių profesionalumas, 
Lietuva prisideda prie tarptautinio sau
gumo stiprinimo, tad kartu gerėja ir Lie
tuvos įvaizdis.

Reaguodamas į apklausos rezultatus, 
Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas 
pareiškė, kad tarptautines misijas Lietuva 
žada tęsti. Pasak jo, Lietuva pajėgi padėti 
kraštams, kuriems reikalinga pagalba.

„Mes galime prisidėti prie kitų šalių 
problemų sprendimo, nors ir savo šalyje jų 
turime. Tiek mūsų karių profesinis pasi
rengimas, tiek finansinės galimybės tokią 
pareigą leidžia atlikti”, - paaiškino mi
nistras. Šiuo metu apie 200 Lietuvos ka
rių tarnauja Irake, Afganistane ir Kosove.

Karius Afganistane aprūpins 
lietuviška firma

Lietuvos kariuomenė pasirašė sutartį su 
UAB “Eisis” dėl įrangos, skirtos Lietuvos 

vadovaujamai Provincijos atkūrimo gru
pės (PAG) stovyklai Afganistane. įsigiji
mo. įrangos bus įsigyta už beveik. 15 mln. 
litų. Pagal sutartį, bus įsigyjami gyvena
mieji, biuro, sanitariniai, sandėliavimo 
konteineriai, vandens valymo įrenginys, 
konteinerinė skalbykla, lauko ligoninės 
konteinerinis pastatas ir elektros genera
torius. Visa įranga turės būti sumontuota 
irparengta eksploatacijai iki metų pabaigos.

Iki šiol PAG tarnaujantys Lie tuvos, Da
nijos ir Kroatijos kariai naudojosi JAV 
kompanijos KBR įranga ir aprūpinimu. 
Kompanija KBR Čagčaranc savo įrangą 
pradės išmontuoti vasaros viduryje, ir ją 
laipsniškai keis UAB “Eisis” tiekiama 
įranga. Iš PAG stovyklos kompanija KBR 
pasitrauks iki lapkričio. KBR yra komer
cinis gigantas, sudaręs kontraktus su JAV 
vyriausybe taip pat dėl aprūpinimo Irake. 
Pastaruoju melu JAV bando mažinti savo 
karines išlaidas aštriųjų konfliktų zonose.

“Neišduokite Lietuvos!”
Balandžio 4 dieną visuomenei pristaty

ta Piliečių Santalkos ir kultūros žmonių 
pradėta pilietinė akcija „Neišduok!“ su
laukė nemažo visuomenės dėmesio. Akci
ja “Neišduok! ” skatina žmones dėl esamos 
valstybės būklės diskutuoti su draugais ir 
pažįstamais, burtis bendraminčius. Vien 
per pirmąsias dvi akcijos dienas - balan
džio 4 ir 5 dienomis - svetainėje 
www.nei.sduok.il apsilankė per 10,000 
žmonių, politikams ir valstybės pareigū
nams išsiųsta per 1700 laiškų, kviečiančių 
neišduoti demokratinės Lietuvos valstybės.

Tarp valdžios institucijų daugiausiai 
laiškų (77%) gavo Seimas, gerokai mažiau 
(7%) - Prezidento įstaiga. Daug laiškų 
pasiekė Vyriausybę, 2% - Konstitucinį 
Teismą. 1% - Generalinę prokuratūrą. 
Visuomenė taip pat siuntė laiškus su at
viruku “Neišduok” Vilniaus ir kitų miestų 
savivaldybėms, ministerijoms bei kitoms 
valdžios įstaigoms.

Nukelta į 2 psl.

Ketvirtadienį, balandžio 19 
d. Prezidentas Valdas Adam
kus Seime perskaitė savo 
metinį pranešimą. Teigdamas, 
jog praėjusieji metai tapo 
Lietuvos demokratinės sis
temos išmėginimo metais, jis 
kartu pabrėžė, jog Lietuva 
šiuo melu išgyvena valstybės 
tapatybės krizę.

„Kai viešojoje erdvėje ne
lieka vietos vertybėms, idėjoms, jų sklai
dai, įsigali visų nepasitikėjimas visais. 
Tokioje skandalų, gandų, vienas kito ir sa
vo šalies juodinimo aplinkoje labai sun
ku kurti piliečių valstybę ir plėtoti de
mokratinę politiką“, - kalbėjo Prezidentas.

Jo teigimu, formaliai sėkminga val
džių kaita anaiptol neliudija visaverčio ir 
modernaus politikos turinio. „Pastarieji 
metai mums visiems skaudžiai patvirtina 
šią tiesą - bendri; tikslų, socialinės part
nerystės, tikėjimo valstybe ir pasitikėjimo 
bendrapiliečiais stoka, pilietinis ir politi
nis susvetimėjimas privedė Lietuvą prie 
valstybės tapatybės krizės“, - sakė 
Prezidentas.

Jo teigimu, dėl politinių ambicijų, ko
vos dėl valdžios, neprofesionalumo, in
trigų. korupcijos ar populizmo nesuge
bėta išjudinti nė vienos reikšmingos ša
lies vidaus ekonominio ir socialinio gy
venimo reformos. Imtis esminių šalies po
kyčių neprivertė nei narystė Europos 
Sąjungoje bei NATO, nei įspūdinga finan
sinė parama iš ES struktūrinių fondų. 
„Tampame neišnaudotų galimybių vals
tybe, kuriai kyla kasdien vis akivaizdesnis 
pavojus tas galimybes prarasti“, - sakė jis.

Prezidento teigimu, vidaus politikos 
nesutarimai neigiamai atsiliepia ir šalies 
užsienio politikos tikslams, piliečiai pra
deda manyti, kad Lietuvai neverta imtis 
aktyvios užsienio politikos. „Nesusitvar
kius savo namuose nėra prasmės remti de
mokratiją ir pilietinės visuomenės plėtrą 
kaimynystėje ar pavyzdžiui Afganistane. 
Nors ligšiolinė mūsų užsienio politika ir 
buvo sėkminga, tokia tendencija yra grės
minga Lietuvaikaip tarptautinės bendruo
menės narei“. - pažymėjo jis.

Bandant išbristi iš minėtos krizės, pir

Apribos KGB rezervo karininkų teises
Po ilgiau nei dvejus metus užsitęsu

sių diskusijų Seimas buvusius KGB 
rezervo karininkus prilygino kadriniams 
darbuotojams ir įteisino profesinius ap
ribojimus. Priimta įstatymo pataisa yra 
nepalanki Valstybės saugumo departa
mento (VSD) vadovui Arvydui Pociui bei 
buvusiam užsienio reikalų ministrui, Sei
mo nariui Antanui Valioniui. Už pataisą 
balsavo 56 parlamentarai, prieš — 3, 
susilaikė 13.

Profesiniai apribojimai būtų taikomi 
iki 2009 m. sausio 1 d. Paliestieji negalėtų 
eiti pareigų, į kurias skiria Seimas, Prezi
dentas, Seimo pirmininkas, Vyriausybė 
arba Premjeras, taip pat viceministro, mi
nisterijos valstybės sekretoriaus, ministe
rijos sekretoriaus, valstybės institucijų ar 

miausia, anot V.Adamkaus, 
būtina keisti visuotinį dvasi
nį I .ietuvos klimatą: „Turime 
kovoti su visose grandyse 
tvyrančia nepagarba, agresi
ja. cinizmu, susvetimėjimu. 
Privalome įveikti pavojingai 
įsivyravusį visuotinį nepasi
tikėjimą. Antra - būtina kuo 
sparčiau pasinaudoti Lietu
voje sudarytomis politinėmis 

ir ekonominėmis prielaidomis kurti šalies 
gerovę ir spartinti pažangą

Dar kiti Prezidento kalbos punktai:
• Valstybės saugumo departamento 

veiklos tyrimas iškėlė ne tik daugybę klau
simų dėl parlamentinės kontrolės turinio 
ir ribų, bet ir išryškino labai svarbų Lietuvos 
nacionalinio saugumo sistemos trūkumą.

• Siūlė sumažinti gyventojų pajamų 
mokestį iki 20%.

• Reikia iš kaimynų mokytis kurti 
valstybės įvaizdį.

• “Mažeikių naftos” privatizavimas 
buvo sėkmė.

• Reikia panaikinti apskritis (dabar 
rajonai yra biurokratiškai sujungti dar į 
apskritis).

* * #
Kaip pagrindinių partijų atstovai Įver

tino Prezidento metinį pranešimą?
Andrius Kubilius (Tėv. Sąj.): “Kalboje 

pasigedau, kad Prezidentas pakartotų tai, 
ką sakė prieš metus - apie oligarchines 
tendencijas Lietuvoje, o tokias juk labai 
aiškiai atskleidė parlamentinis Valstybės 
saugumo departamento veikos tyrimas”. 
Gediminas Kirkilas (Premjeras, soedem.): 
“Prezidentas sakė, kad mažumos Vyriau
sybė rūpinasi tik tuo, kaip jai išsilaikyti. 
Aš asmeniškai tuo tikrai nesirūpinu”. 
Kazimira Prunskienė (valstiečiai): “Apie 
žemės pardavimo sritį Prezidentui, matyt, 
nebuvo pateikta visa naujausia informa
cija”. Kęstutis Daukšys (Darbo p.): “Tas 
pačias bėdas Lietuvoje matome ir mes, ir 
Prezidentas. Mes tikrai išgirdome,ką sakė 
V.Adamkus”. Petras Auštrevičius (Lib. 
Sąj.): “Pirmiausia mūsų partija siūlo grįž
ti prie nepasitikėjimo Seimo Pirmininku 
Viktoru Muntianu”.

Pagal Liet, spaudą

įstaigų vadovų, jų pavaduotojų pareigų.
Buvę KGB kadriniai darbuotojai ir 

rezervininkai negalėtų eiti prokurorų, 
valstybės kontrolės pareigūnų, statutinių 
valstybės tarnautojų, valstybės tarnautojų 
ar civilių statutinių valstybės tarnautojų 
pareigų krašto apsaugos sistemoje, atlikti 
tikrosios karo tarnybos.

Be to, jiems būtų draudžiama dirbti 
valstybės tarnautojais VSD, būti diplo
matais, eiti pareigas, susijusias su įslap
tintos informacijos naudojimu ar tokios 
informacijos apsauga, vadovauti saugos 
tarnyboms, strateginę reikšmę naciona
liniam saugumui turinčių įmonių ir įren
ginių bei kitų nacionaliniam saugumui 
užtikrinti svarbių įmonitĮ įstatyme nuro
dytų įmonių vadovais. LGITIC
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patalus Trumpai iš visur
♦ Maskvoje ba
landžio 14 d. de
monstravo kelių 
tūkstančių žmo
nių minia, reika
laudama prezi
dento Vladimir 
Putin atsistatydi
nimo. Policija mi
nią išvaikė. Su
imtųjų tarpe atsi

dūrė ir buvęs pasaulio šachmatų čempio
nas Garry Kasparov. Blandžio 15 d. po
licija išvaikė panašią protesto demons
traciją Saint Peterburge. Garry Kasparov 
buvo paleistas, sumokėjęs piniginę pa
baudą, bet jis vėl balandžio 19 d. buvo 
saugumo policijos pasišauktas ir keturias 
valandas tardytas dėl “viešo ekstremizmo 
rėmimo” per pareiškimus žiniasklaidai.
♦ Arkivyskupas Antonio Franco, Vatika
no nuncijus Jeruzalėje, pakeitė savo anks
tesnį nusistatymą ir balandžio 15 d. da
lyvavo Holokausto atminimo iškilmėse 
Yad Vashemmuzicjuje.
♦ Balandžio 16 d. JAV gyventojus su
krėtė žudynės Virginia Tech universitete 
Blacksburg mieste Virginijoje. 23 metų 
amžiaus studentas Cho Seung - Hui nužudė 
32 žmones ir nusižudė pats. Ligoninėse pa
guldyti dar 28 sužeistieji, ar tai peršauti, ar 
susižeidę šokdami per langus, bėgdami nuo 
žudiko.
Cho Seung-Hui buvo su tėvais emigravęs 
į JAV iš Pietų Korėjos, studijavo anglų 
kalbą. Virginijos valstijos įstatymai ne
draudė jam legaliai įsigyti šaunamus 
ginklus, nors jis jau anksčiau buvęs skųstas 
policijai dėl savo keisto elgesio ir jo raši
niai gąsdinę jo mokytojus ir kolegas.
♦ Balandžio 16 d. prieš JAV nusistatęs 
įtakingas Irako musulmonų dvasiškis 
Moqtada al-Sadr atšaukė savo 6 ministrus

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
Nauja “Respublikos” redaktorė 

- moteris
Buvusi didžiausio tiražo Baltijos šaly

se leidinio “TV publika” redaktorė Ra
munė Vaičiulytė pradėjo vadovauti dien
raščiui “Respublika” ir šiose pareigose 
pakeitė Raimundą Celencevičių.

Pirmą kartą “Respublikos” komandai 
vadovaus moteris. R. Vaičiulytė patikino, 
kad yra pasiryžusi nuversti kalnus, atiduo
ti visas savo jėgas, energiją, grožį ir sveika
tą, kad jos “Respublika” taptų geriausiu 
dienraščiu pasaulyje.

Naujoji “Respublikos” vyriausioji 
redaktorė Šiaulių universitete yra įgijusi 
lietuvių filologijos bakalauro bei lite
ratūrologuos magistro laipsnius, taip pat 
baigusi žurnalistikos kvalifikacines stu
dijas.

Siūloma palikti Q, W, X
Vardų ir pavardžių įstatymo projektą 

parengusi darbo grupė Vyriausybei siūlo 
dokumentuose vardus ir pavardes leisti 
rašyti ne tik lietuviškais, bet ir kitais lo
tyniško pagrindo rašmenimis. Jei Vyriau
sybė ir Seimas pritars šiam siūlymui, as
menvardžiai, kuriuose yra, pavyzdžiui, 
raidės x ar q ar bus rašomi nekeičiant 
šių raidžių į lietuviškas k ir v.

.Atsižvelgiant į tai, kad Europos Sąjun
gos gyventojai nuolat keliauja, ilgiau ar 
trumpiau gyvena ir dirba vis skirtingose 
šalyse, toks pavardžių perrašinėjimas ke
lia daug keblumų”, - sakė darbo grupės 
narė. Siūloma tvarka būtų aktuali asme
nims, sudarantiems santuoką su užsienie
čiais, tokių asmenų vaikams, tautinėms 

da,EITA,BNS,LGmCir“Bemanlinai”.
Nr. 16, 2007.04.25, psl. 2Musų Pastogė

iš Nouri al-Maliki ministrų kabineto, 
reikalaudamas, kad Irako ministras pir
mininkas išgautų iš JAV jų kariuomenės 
atitraukimo iš Irako tvarkaraštį.
♦ Balandžio 18 d. Irako min. pirmininkas 
Nouri al-Maliki pareiškė, kad Irako vy
riausybės pajėgos perims visą krašto 
apsaugą iš užsienio karių prieš šių metų 
pabaigą. Vos kelioms valandoms praėjus po 
šio pareiškimo Bagdade šiitų gyvenamuo
se rajonuose sprogų kelios bombos užmu
šė bent 179 žmones, daug sužeistų. Nuo 
bombų sprogimų visame Irake šią dieną 
žuvo virš 230 žmonių.
♦ Kad sustabdyti nuolatinę sunitų savi
žudžių infiltraciją irsusisprogdinimą šiitų 
rajonuose, JAV kariuomenės brigada Bag
dade pradėjo skubiai statyti 3.6 metrų 
aukščio ir 5 kilometrų ilgio betono sieną. 
Ši siena atskirs pačias neramiausias sunitų 
apgyventas miesto sritis nuo jas supančių 
šiitų dominuojamų Bagdado rajonų.
♦ D. Britanijoje kaip politinis pabėgėlis 
gyvenąs turtuolis Boris Berezovsky gyrėsi 
žiniasklaidai, kad jis Rusijoje kursto re
voliuciją jėga iš pareigų pašalinti prezi
dentą Vladimir Putin.
Balandžio 18 d. Rusijos ambasadorius 
Londone Juri Fedotov raštu kreipėsi į D. 
Britanijos vidaus reikalų sekretorių John 
Reid, reikalaudamas, kad Berezovsky bū
tų sudraustas. Rusija reikalauja, kad jis bū
tų suimtas ir atiduotas Rusijos teismui.
♦ Europos Sąjunga reikalauja, kad Fidži
pravestų rinkimus ir grąžintų demokratinį 
valdymą, priešingu atveju bus sustabdyta 
Europos Sąjungos parama. Frank Baina- 
marama dominuojama Fidži vyriausybė 
nusileido šiems reikalavimams ir sutiko 
pravesti demokratinius rinkimus dviejų 
metų laikotarpyje, vietoj anksčiau numa
tyto diktatoriško trijų metų valdymo pe
riodo. □ 

mažumoms.
Tačiau įstatymo priėmimui gali truk

dyti 1999 m. Konstitucinio Teismo 
sprendimas, pagal kurį asmens vardas ir 
pavardė piliečio pase turi būti rašomi 
Lietuvos valstybine kalba, o ten w, q, x nėra.

Mitingavo žemių savininkai
Vilniuje balandžio 18 d. prie Vyriau

sybės rūmų susirinkę mitinguotojai iš 
Vilniaus, Kauno, Širvintų, Utenos, Ig
nalinos, Panevėžio ir kitų vietovių reika
lavo nebevilkinti žemės grąžinimo. Lie
tuvos žemės savininkų sąjungos orga
nizuotame mitinge reikalauta sustabdyti 
visų neužstatytų miesto teritorijų ir kai
mo vietovių žemių privatizavimą bei 
pardavimą fiziniams ir juridiniams as
menims tol, kol nebus atkurtos nuosa
vybės teisės teisėtiems savininkams.

Mitinge aiškinta, kad žemės grąžini
mo miestuose situacija esanti katastro
fiška. Vilniuje iki šiol savininkams grą
žinta tik 11 %, Kaune - 22 %, Palangoje - 
apie 30% žemės. Siūlomos kompen
sacijos už valstybės reikmėms paimamą ir 
savininkams negrąžinamą žemę yra 
šimtus kartų mažesnės už realią vertę.

LŽSS parengta rezoliucija buvo įteik
ta Premjerui. Atsakydamas jis priminė, 
kad dabartinė Vyriausybė ėmėsi labai 
sunkaus įsipareigojimo - šiemet baigti 
žemės reformą.

Šiuo metu tokie procesai susikom
plikavo, pirmiausia dėl nuosavybės į tu
rėtą žemę perkėlimų į kitas teritorijas. 
Tai labiausiai būdinga Vilniui ir kitiems 
didiesiems šalies miestams.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos span-

Beveik kaip laikrodžio švytuoklė Lietu
vos vidaus politikoje kartojasi [tampa tarp 
“vakariečių” ir “rytiečių”, tarp sovietinės pra
eities kritikų ir jos simpatikų. Pastaruoju me
tu spaudos ir žmonių dėmesin krito kandi
datas į Vilniaus merus, (A. Brazausko) so
cialdemokratų partijos veikėjas bei Seimo 
narys Algirdas Paleckis. Apie jo pasaulėžiū
rą rašo politikos komentatorius Tomat 
Baranautkat - perduodame 
sutrumpintai iš DELFI 2007.04.12 sve
tainės. Red.

Neblėstanti Tėvynės 
išdavikų šlovė

Lemtingąją 1940-ųjų vasarą, kai Lie
tuvos sieną kirto sovietinii; tankų kolo
nos, Lietuvoje jų jau laukė būrys kolabo
rantų. Viskas buvo paruošta iš anksto -so
vietinė pasiuntinybė Kaune atliko namų 
darbus, todėl marionetinės „Liaudies vy
riausybės“ ir „Liaudies Seimo“ kūrimas ne
užtruko. Reikalingi žmonės buvo po ran
ka. Jų tarpe - nemažai žinomų to meto 
kultūros veikėjų: žurnalistas Justas Pa
leckis, rašytojai ir poetai Vincas Krėvė- 
Mickevičius, Salomėja Nėris, Petras 
Cvirka, Antanas Venclova, Liudas Gira...

Iki šiol skaičiuojame okupacijos pada
rytus nuostolius ir gydome jos žaizdas. 
Reikalaujame, kad Rusija sumokėtų už 
okupacijos žalą ir piktinamės, kai ši apie 
tai nė nenori girdėti. O kaip mes patys 
vertiname savo kolaborantus - žmones, 
kurie sąmoningai tapo okupantų talki
ninkais, džiaugsmingai griovė Lietuvos 
valstybę ir savo bendrapiliečių likimus? 
Marionetinės „Liaudies vyriausybės“ na
riai, kloję pamatus okupacijos įteisinimui 
ir klusniai vykdę kiekvieną Vladimiro De
kanozovo nurodymą, dvidešimt Liaudies 
Seimo įgaliotinių, vežusių į Maskvą dek
laraciją dėl Lietuvos įstojimo į Sovietų 
Sąjungos sudėtį, o atgal parvežusių „Stali
no saulę“, - šie ir kiti okupantų paranki
niai turbūt jau seniai pasmerkti kaip Tė
vynės išdavikai? Anaiptol...

Mes jau pripratome, kad minėtųjų li
teratų padorumu abejoti tiesiog nepado
ru... Tačiau einama ir toliau. Pasirodo, la
bai geras žmogus buvo ir visų šių kola
borantų vadeiva Justas Paleckis, Tėvynę 
pardavęs už galimybę mėnesį tituluotis 
Lietuvos prezidentu, o vėliau ilgai mėga- 
vesis „garbingu“ Lietuvos TSR Aukščiau
sios Tarybos prezidiumo pirmininko titulu 
bei privilegijomis.

Buvęs dabartinio Seimo narys Algir
das Paleckis, Justo Paleckio anūkas, ne
seniai pareiškė: „Ypač norėčiau būti vertas 
senelio, nes visada lygiuojuosi į senelį J. 
Paleckį. Jis turėjo reikalų su Stalinu. Aš 
labai norėčiau pamatyti R. Juknevičienę 
arba A. Sakalą derybose su šiuo diktato
riumi, kitoje pusėje laukiant Hitleriui. 
Turbūt, tokie vaikinai ir merginos ne tik 
pridėtų į kelnes, bet ir pabėgtų iš Lietuvos... 
O juk reikėjo likti Lietuvoje ir kažką da
ryti“ (Laisvas laikraštis, 2007-03-22).

Teisybės dėlei reikia paminėti, kad 
Aloyzas Sakalas niekur nebėgo, o 1949- 
1954 m kalėjo Sibiro lageriuose. Tuo tar
pu Lietuvoje likęs ir šį bei tą darantis Jus
tas Paleckis 1957 m. pasirašė įsaką, ku
riuo Sibiro tremtiniams uždrausta grįžti į 
Lietuvą, o ncpaklu.susiems numatyta pri
dėti dar 5 metus tremties. Tai buvo vieti
nių kolaborantų, bijančių savo tautos, 
iniciatyva. Tuo metu Sovietų Sąjungoje 
prasidėjo vadinamasis Chruščiovo atši
limas ir iš Sibiro lagerių buvo masiškai pa- 
leidinėjami tremtiniai. Dėl to lietuvių 
procentas GULAG’o kalinių tarpe išaugo 
nuo 3.5% 1953 m. iki net 29% 1957 m. 
liepos 1 d.

Į Lietuvos politikos elitą besiveržiantis 

Justo Paleckio anūkas Algirdas atvirai 
žavisi savo senelio „liaudiškumu“. „Noriu, 
kad politika būtų liaudiška, - porina anū
kas. - Tas žodis, manau, nepelnytai yra 
išstumtas iš mūsų leksikono. Politika turi 
būti liaudiška ir paprasta (dėl to ir mano 
senelį mylėjo, kad jis buvo liaudiškas)“.

Senelio pėdomis žengiantis anūkas 
dabartinėje Lietuvoje ieško klasių kovos, ir 
tą kovą apibūdina tipišku sovietiniu žar
gonu: „Landsbergizmas tai yra ne tiek pel
no siekimas, kiek vadinamųjų dešiniųjų 
politinių jėgų ekstremizmas ir radikaliz
mas. paremtas kraštutiniu nacionalizmu 
ir priešų kūrimu viduje, tai yra, aštrėjančia 
klasių kova viduje bei priešprieša tarptau
tiniu mastu“ (Laisvas laikraštis, 2007-03- 
22). Neverta abejoti, kad šių žodžių au
toriaus smegeninėje senelio-išdaviko idė
jos rado palankią dirvą ir gerai suvešėjo. 
„Mano dabartinė laikysena yra autentiš
ka, natūrali, primenanti mano senelio lai
kyseną,“ - giriasi A. Paleckis. Neverta tad 
stebėtis, kad jaunasis politikas, kaip ir jo 
senelis, išdavystės nelaiko didele blogybe. 
Iškart po rinkimų pasirinktus koalicijos 
partnerius Vilniuje jis netruko pakeisti Ro
landu Paksu. „Tai yra politinė prostituci
ja,“ - sako Aloyzas Sakalas. „Prostitucine 
blake“ profesorius Mykolas Biržiška yra 
pavadinęs ir Justą Paleckį...

„Iš tėvo ir senelio Justo Paleckio supra
tau, kad žmogus privalo daryti kuo daugiau 
gerų darbų visuomenei“, - dėsto Algirdas 
Paleckis 2007 m Vilniaus savivaldybės rin
kimų lapelyje. Ką gi, „geri“ Tėvynės išda
viko darbai kalba patys už save.

Kadaise, liūdnai pagarsėjusios delega
cijos į Maskvą sudėtyje dalyvavo žinomi 
rašytojai ir poetai Salomėja Nėris, Petras 
Cvirka, Antanas Venclova, Liudas Gira. 
Kaip jie vertinami šiandien, aštuonioliktai
siais atkurtos Lietuvos valstybės metais?

Konferencijoje, skirtoje A. Venclovos 
veiklai, istorikas Česlovas Laurinavičius 
neseniai padarė tokią išvadą: „Po šiek tiek 
gilesnės pažinties su Venclovos gyvenimo 
raida bei jo asmenybe tenka prisipažinti, 
kad prie jo nesinori klijuoti nei išdaviko, 
nei netgi kolaboranto etiketės“.

Žinoma, nelimpa ši „etiketė“ ir prie Sa
lomėjos Nėries, „Poemos apie Staliną“ ir 
daugelio sovietinius okupantus bei bolše
vizmą aukštinančių kūrinių autorės. Ji ir 
toliau daugeliui tebėra mūsų poezijos „lakš
tingala“. Išliko jos vardu pavadintos gat
vės ir mokyklos. S. Nėries gatvės - dabar 
jau ne tik neliečiamas sovietmečio pavel
das. Neseniai paskelbta, kad Vilniaus savi
valdybės nutarimu Ukmergės gatvės atšaka 
pervadinta S. Nėries vardu. Tiesą sakant, 
naujoji gatvė gerai derės prie netoliese 
esančios L Giros gatvės. Pastarasis „Stalino 
saulės“ atvežti vykęs poetas tais pačiais 
1940-aisiais džiaugsmingai skelbė „Lietu
vos senos nebėr, Lietuva dabar - LTSR! “

Nciškcliavo į Grūto parką ir Vilniuje 
stovintis didingas Petro Cvirkos pamink
las. Jo vardu pavadintos gatvės šiandieni
nėje Lietuvoje taip pat - neliečiamybė.

„Ši situacija simboliškai apibendrina 
Lietuvos tapatybės krizę,“ - neseniai pa
stebėjo Vytautas Ališauskas, priminęs apie 
Vilniaus centre S. Nėries vardu vis dar te- 
.bęsivadinančią gimnaziją. „Salomėja Nėris 
buvo banali išdavikė. Gal net pardavikė. 
Teisinimai, kad vargšė moterėlė išsigando, 
nesuprato, ką daranti ar buvo aklai įsimy
lėjusi kurį nors iš tuometinių komunizmo 
pakalikų jos nedaro nei kilnesne, nei pa
trauklesne. Tikrai ji nėra nei pilietiškumo, 
nei dorybės pavyzdys mokslus einančiai 
jaunuomenei,“ - rašo V. Ališauskas.

Lietuvoje daugkalbama apie pilietinės 
visuomenės kūrimą. Bet ar gali būti pilieti
nė visuomenė, kurios didvyriai -Tėvynės 
išdavikai? Pilietinė visuomenė, puoselė
janti Tėvynės išdavikams pastatytus pa
minklus, vadinanti jų vardais gatves?Tai- 
turbūt juodasis humoras, o drauge - ir šių 
dienų realybė. □
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Bendruomenės baruose
Rekolekcijos Geelonge

Lietuvai atgavus nepriklausoomybę, 
dažnai mus Geelonge aplanko giminės, 
draugai bei verslininkai iš I Jetuvos. Gal 
kiek rečiau mus aplanko dvasiškiai. Šių 
metų Gavėnios susikaupimo Rekolekci
jas pravedė pranciškonas iš Vilniaus -ku
nigas Astijus Kungys.

Kiekviena Geelongo lietuvių šeima 
apie tai gavo pranešimą, kad nebūtų 
pasiteisinimo, jog nežinojo apie garbingo 
svečio apsilankymą.

Kovo 23 dienos rytą Melbourne lietu
vių parapijos klebonas Algirdas Šimkus 
svečią atvežė į Geelongo Šv. Petro ir Po
vilo bažnyčią Rekolekcijoms.

Abu jauni kunigai atrodė kaip milžinai 
tarp vietos lietuvių. Kun. Astijus išklausė 
išpažinčių, aukojo šv. Mišias ir per pa
mokslą vaizdžiai nušvietė pasiruošimo 
kelią Gavėnios metu, šv. Velykų šventėms 
- Kristaus prisikėlimui.

Auką atnešė svečias iš Canbcrros - 
Liudas Budzinauskas su dukterėčia, 
atvykusia iš Lietuvos, mokytoja Jūrate 
Tupikiene, kuri man papasakojo, kad jos 
jaunimas Lietuvoje stebi ir seka Astijaus 
gražiai vedamas programas televizijoje.

Po palaiminimo bažnyčios maršalka 
Juozas Gailius padėkojo abiems kuni
gams ir perdavė svečiui vokelį nuo su
sirinkusių bažnyčioje.

Mišioms pasibaigus, visi vykome ben

Geelongo St. Patrick’s pradžios mokykloje mokiniai susipažino su iš Lietuvos atvykusia 
mokytoja Jūrate Budzinauskaitc - 'liipikiene (nuotraukoje viršuje, kairėje), šalia stovi 
Birutė Gailiūtė - Liebich.

Šv. Velykų Mišios
Geelongo lietuvių kolonijoje vyresnio

sios kartos gretoms retėjant galima jausti 
ir maldininkų retėjimą. Kaip jau įprasta 
Australijos lietuvių tarpe, Geelonge pri
sikėlimo pamaldos prasideda anksčiau
siai - 8.30 vai. lyto, kad kunigas Algirdas 
Šimkus suspėtų grįžti į Mclbourną.

Tą dieną pasitaikė gražus ir malonus 
oras. Nenuostabu, kad prisikėlimo pa
maldose apsilankė gražus būrelis tikin
čiųjų, kai kurie a įvyko net iš Brisbanės.

Aišku, tai tėvų nuopelnas, kad į 
pamaldas ateina visa šeima - su vaikais, 
anūkais ir proanūkiais.

Prie velykinės žvakės prasidėjo šv. 
Mišios, kurias atnašavo kun. Algirdas 
Šimkus. Savo pamokančiame pamoksle 
kunigas perkėlė mus j Kristaus prisikėlimo 

driems pietums į Pettitt Park, kur Lietu
vių kambarėlyje ALB Apylinkės Valdyba 
suruošė oficialų svečio sutikimą Geelonge. 
Kun. Astijui sukalbėjus maldą, prasidėjo 
vaišės. Pasitaikė Gavėnios penktadienis ir 
dar karšta diena, bet mūsų darbščios 
šeimininkės sugebėjo prigaudyt! ir iškepti 
skanios žuvies patiekalų, o unguriai būk 
tai vyrų buvo pagauti ir skaniai išrūkyti. 
Na. o mes visa tai nuplovėme vyneEu. Ži
noma, netrūko ir gardžių pyragų su kava.

Nuraminus alkį, prabilo ALB Geelon
go Apylinkės Valdybos pirmininkas Sta
sys Šutas, kuris nuoširdžiai padėkojo kun. 
Astijui už Geelongo lietuvių aplankymą 
ir įteikė turistinę knygą su vokeliu nuo 
Apylinkės Valdybos.

Svečias kun. Astijus savo padėkos žo
dyje gėrėjosi ir stebėjosi mūsų veikla, pa
aiškino, kad Lietuvoje nors ir labai pa
lengva, bet gyvenimas gerėja. Svečias dau
giausia kalbėjo žemaitiškai ir su maloniu 
humoru sakydamas, kad būsi nematęs 
Australijos, jeigu neapsilankysi svetinga
me Geelonge. Galbūt vyriausias pobūvio 
vyras Vincas Aukšticjus įteikė “sunkų” 
asmenišką vokelį, kad svečias sugrįžęs j 
Lietuvą prisiminti; jo mirusią šeimą šv. 
Mišių aukoje.

Padarę nuotraukų ir paspaudę rankas, 
atsisveikinome su svečiais iš Lietuvos.

Juozas Gailius

reikšmę mūsų gyvenime.
Auką atnešė jaunasis Romas Liebich ir 

Emily Wade.
Šv. Velykų skaitymą “Iš apaštalų darbų 

knygos” aiškiai ir visiems suprantamai 
perskaitė Stasė Lipšienė, o “Tikinčiųjų 
maldą” paskaitė Juozas Gailius. Dauguma 
priėmė šv. komuniją, o Birutė Liebich iš 
juostelės pagrojo giesmių, paįvairinant 
šventės nuotaiką.

Po palaiminimo bažnyčios maršalka 
padėkojo kunigui bei apsilankiusiems pa
maldose ir perdavė vokelį nuo bažnyčioje 
dalyvavusių. Kun. Algis visiems tarė ačiū 
ir palinkėjęs linksmų šv. Velykų, išskubėjo 
į savo parapiją Melbourne.

Juozas Gailius
Bažnyčios maršalka

Nuotraukoje - bendras vaišių stalo vaizdas Lietuvių kambarėlyje. Dešinėje susėdę svečiai, 
o kairėje - vietiniai.

Iš kairės: mokytoja Jūratė Titpikienė, Irmgarda Gailiuvienė, Juozas Gailius, Stasys Šutas, 
kun. Astijus Kungys ir kun. Algis Šimkus. T. Šutienės nuotrauka.

Hobarto liet, sporto klubui “Perkūnas” - 50
1957 m. Tas manijoje 

gyveno apie 300 lietuvių, 
dauguma Hobarto mieste. 
ALB Hobarto Apylinkės 
Valdyba tuo metu jau veikė 
ir kovo 14 d. lietuvių hen
ri ru o menės susirink i me 
įkūrė sporto klubą, pava
dindami jį “Perkūnu”. Bu
vo išrinkta Valdyba, kurią 
sudarė: A. Rederis-pirmi
ninkas, A. Andrikonis - 
sekretorius, A. Jakštas - 
iždininkas. Buvo nutarta 
suorganizuoti krepšinio komandą ir 
dalyvauti sporto šventėse. Vėliau atsirado 
keli stalo ir lauko teniso mėgėjai, o 1961 
m. Petras Šiaučiūnas, būdamas klubo 
pirmininku, suorganizavo ir merginų krep
šinio komandą.

Klubas aukščiausiai buvo iškilęs, kai 
pirmininku buvo išrinktas Peter Slanwix 
(vedęs lietuvaitę). Jo trys sūnūs žaidė 
krepšinį. 1973, 1977 ir 1983 m. jis suren
gė sporto šventes Hobarte, kuriose žaidė 
vyrų, berniukų ir moterų krepšinio ko
mandos, tinklinio komanda, pavieniai 
sportininkai žaidė stalo ir lauko tenisą, 
golfą, biliardą ir šachmatais.

Peter Slanwix išėjus, klubas neužgeso, 
jo veiklą perėmė Mindaugas Kozikas. Jis 
turi 4 vyrų krepšinio komandas, 1 moterų, 
bet sporto šventėse negali žaisti, nes ko
mandų sąstate nėra lietuvių.

PARDUODAMOS
XXIV Australijos Lietuvių Dienų DVDs

Kainos:
Tautinių Šokių Šventė - $25.
Dainų Šventė - $25.
Atidarymo/Švenlės trumpas montažas - $10.

(Į kainą įeina persiuntimas)

Čekius arba “Money Order” rašyti LINAS DANCE GROUĘ P.O. Box 620, Belmont 
3216, Vic.

Dėl klausimų prašom skambinti arba rašyti:
Aldonai Scano tel.:03-52482493, e-mail: aldona@pipeline.com.au
Loretai Tigani e-mail: cldti@yalioo.com.au
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Mindaugas iš klubo 
nežada pasitraukti ir 
“Perkūno” vardas dar ilgai 
bus minimas tarp australų ir 
lietuvių.

* >?■ *
Ilgas pasiruoStmas mi

nėjimui neapvylė klubo 
“Perkūnas” pirmininko 
Mindaugo Koziko. Į minė
jimą kovo 17 d. apsilankė 
apie 80 žmonių. Tai buvę 
įvairių sporto šakų žaidėjai 
su šeimomis, Garbės nariai

(jų susirinko 10), dabartiniai krepšinio 
žaidėjai australai ir keletas valdžios atsto
vi;. Buvo pakviesti ir atvyko parlamentaras 
Terry Martin ir jo sekretorė, Deputy Mayor 
of Glenorchy Jim Manson su žmona, iš 
National Fitnes Council J. Jury ir t.t.

RSL salėje buvo išstatytos nuotraukos, 
supažindinančios su lietuvių sporto klubo 
“Perkūnas” veikla. Buvo prekiaujama tai 
progai pagamintais medaliais, marškinė
liais ir stiklinėmis.

Po trumpo atvykusiųjų pasveikinimo 
sekė pietūs, loterija, išgirdome dar keletą 
pasisakymų.

Pabaigoje “Perkūno” Valdybos pirmi
ninkas Mindaugas padėkojo asmenims, 
prisidėjusiems prie šio vakaro surengimo, 
už dovanas loterijai. Minėjimą baigtas 
sugiedant Australijos ir Lietuvos himnus.

J. Paškevičius

Sydney Lithuanian Information Centre [ SLIC ) now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@slic.org.au

AR JAU SUMOKĖJAI “MŪSŲ PASTOGĖSTRENUMERATĄ?
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| Lietuva iš arti
Moterys Lietuvoje tampa turtingos - ir kodėl?

Romane - tikroviška Mindaugo Lietuva

Pirmosios lietuvės milijonierės, apie 
kurių turtus visuomenė pradėjo kalbėti - 
tai politikės ar politikų žmonos. J turtin
giausių lietuvių moterų sąrašą įtraukta 
Algirdo Brazausko žmona Kristina dekla
ruoja turinti daugiau nei 3 mln. I ,t siekian
čio turto. Sąraše taip pat yra buvusi Seimo 
narė Rūta Rutkelytė, kuri buvo viena pir
mųjų Seimo narių milijonierių. Milijoniere 
tapo ir Seimo nario Algimanto Matulevi
čiaus žmona, kuriai į politiką išėjęs vyras 
perleido visą nekilnojamąjį turtą ir verslą.

Milijonierė yra ir (seimūno) Jono Ra
mono žmona Vilija, kuriai priklausančio 
turto vertė - 2.5 mln. Lt. Dar turtingesnė 
(seimūno) Jono Jagmino žmona Audronė, 
kuriai priklausantis turtas siekia 6 mln. Lt.

L.atvijos turtuoles paskelbęs žurnalas 
padarė išvadą, kad apie pusė visų turtin
giausiųjų šimtuke esančių moterų už tai 
turėtų dėkoti savo vyrams ar tėvams. Bet 
panašiai ir Lietuvoje.”Veido” sudarytas 
dvidešimtukas rodo, kad pirmoje vietoje 
atsidūrusi Jolanta Blažytė, į Maskvą spru- 
kusio susikompromitavusio Darbo parti
jos įkūrėjo Viktor Uspaskich’o žmona, pra
turtėjo po to, kai Kėdainių “kniaziumi” 
tituluotas verslininkas nusprendė eiti į po
litiką ir perrašė jai didžiąją dalį turto. Vy
ro dėka praturtėjo ir Zofija Milaknienė, 
kuriai po skyrybų atiteko daugiau nei 40% 
bendrovės “Alna” akcijų.

Ne viena lietuvė praturtėjo pardavusi 
savo akcijas. Tai ypač akivaizdu pažvelgus 
į siuvimo sektorių. Štai į dvidešimtuką 
patekusi buvusi “Utenos trikotažo” vadovė 
Nijolė Dumbliauskienė šios įmonės akci
jas pardavė už 7 mln. Lt.

Į sąrašą nepatekusi Gražina Jašinskie- 
nė su šeima turėtą 37.8% “Lėvens” akcijų 
paketą pardavė “MG Baltic” koncernui, už 
kurį, kaip spėjama, sumokėta 7.3 mln. Lt. 
Ir šiandien tarp “Lėvens”, kurio rinkos ver
tė siekia 40 mln. Lt, akcininkių yra ne vie
na moteris. Juozapotai Šemberienei, “Lė
vens” generalinio direktoriaus pavaduotojo

Lietuvių Mokslo Draugijai - šimtmetis
Šįmet minima viena iš reikšmingiau

sių sukakčių lietuvių tautinio atgimimo 
istorijoje. Balandžio 7-ąją sukako šimtas 
metų, kai Vilniuje buvo įsteigta Lietuvių 
mokslo draugija. 1907-1940 metais vei
kusi kultūros, mokslo ir švietimo organi
zacija turėjo didelės įtakos vėliau įkurtai 
Lietuvos mokslų akademijai ir įvairių 
mokslo šakų institutams.

Lietuvių mokslo draugijos šimtmečiui 
skirtoje mokslinėje konferencijoje ba
landžio 5 dieną Vilniaus Signatarų na
muose žymūs mokslininkai, istorikai ap
žvelgė ir įvertino Lietuvių mokslo draugi
jos įkūrimo, veiklos ir palikimo reikšmę 
tautos ir valstybės gyvenime.

1907 metų balandžio 7 d. Vilniaus 
“Kanklių” draugijos salėje susirinkęs lie
tuvių inteligentijos branduolys, susibūrė į 
Lietuvių mokslo draugiją. Steigiamajame 
susirinkime buvo apibrėžta draugijos 
veiklos programa, išrinkta pirmoji valdy
ba. Valdybos pirmininku buvo išrinktas dr. 
Jonas Basanavičius, šias pareigas ėjęs iki 
pat mirties 1927-aisiais.

Lietuvių mokslo draugija tyrinėjo lie
tuvių kalbą bei tarmes, rinko tautosaką, et
nografinę medžiagą, atliko lietuvių kal
bos ir jos tarmių, taip pat antropologinius, 
archeologinius, istorinius tyrimus, kaupė 
biblioteką, archyvą ir muziejinius ekspona
tus, rūpinosi kultūros paveldo išsaugojimu.

Pirmieji eksponatų rinkiniai draugijos 
muziejui radosi iš dovanotų kolekcijų. Pvz., 
Amerikos lietuvių susivienijimas Lietuvių 
mokslo draugijai padovanojo 1900 m. 
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Vaclovo Šembero žmonai, bei Brigitai 
Vaislevskienei priklauso po 10%, Ievai Da- 
libogaitei, įmonės vadovo Juliaus Dalibo- 
gos dukrai - 7% “Lėvens” akcijų.

Į dvidešimtuką pateko ne viena mote
ris, po privatizavimo vajaus tapusi sparčiai 
augančių bendrovių akcininke. Tarp tokių 
- kelių milijonų turtą valdanti daugiau 
nei tris dešimtmečius bendrovėje “Audi
mas” dirbusi Ona Balžekienė. Tarp turtin
gųjų yra ir ne viena mėsos perdirbimo įmo
nės akcininke. Tiek “Nematekas”, tiek 
“Biovela” bei “Agaras” - šeimos įmonės, ku
rių bendrasavininkiaiyra vyrai su žmonomis.

Pasirodo, didelėmis turtuolėmis tapo ir 
Lietuvos milijonierių motinos. Vieno tur
tingiausio lietuvio T.Barščio motinai pri
klauso 40 mln. Lt vertas “Kauno grūdų” 
akcijų paketas. Milijonieriaus, Edinburgh’o 
futbolo klubo “Hearts” savininko Vladimi
ro Romanovo motinai priklauso 60 mln. 
Lt vertės Ūkio banko akcijų paketas. 
Bendrovės “Linas” valdybos pirmininko 
Ramūno Lcnčiausko motinai priklauso 
daugiau kaip 40% “Lino” akcijų, kurių ver
tė siekia 10 mln. Lt. Akcijų, vertų ne vieną 
milijoną, “Klaipėdos medienoje” turi ir 
“Vakarų medienos” grupės prezidento bei 
pagrindinio akcininko Sigito Paulausko 
motina.

Pasak analitikų, įmonių akcijų išskai- 
dymas tarp šeimos narių gali būti susijęs 
su mokestiniais dalykais. Pavyzdžiui, tėvai 
gali dovanoti vaikams akcijas - ir Lietu
voje tai nėra apmokestinama.

Be to, nuo šių metų vasario įsigaliojan- 
tis naujas Vertybinių popierių įstatymas 
išlaisvina daugelį į biržos sąrašus nepa
tenkančių akcinių bendrovių nuo iki šiol 
joms taikytų reikalavimų. Iš 500 Lietu
voje esančių bendrovių daugiau kaip 400 
akcinių bendrovių nebereikės pranešti 
VPK apie bendrovės akcijų pirkimą ar 
pardavimą. Tada bus dar sunkiau tiksliai 
pasakyti, kas ko vertas turtuolių rikiuo
tėje... (“Veidas”, sutrumpinta)

Paryžiuje vykusioje pasaulinėje parodoje 
rodytus lietuviškos etnografijos rinkinius, 
Petras Vileišis padovanojo senų pinigų 
kolekciją, kiti nariai dovanojo fotografijos, 
archeologinių radinių, paleontologijos 
rinkinius. Iki Pirmojo pasaulinio karo 
muziejuje buvo sukaupta per 600 meta
linių dirbinių, per 230 namų apyvokos ir 
žemės ūkio įrankių, žirgų papuošalų, di
delė auksinių ir sidabrinių monetų ko
lekcija, Etnografijos skyrius turėjo liau
diškų juostų, prijuosčių, įvairių liaudies 
meno audinių, mezginių pavyzdžių, 
muzikos instrumentų. Draugija rinko ir 
meno kūrinius - paveikslus, skulptūras, 
biustus. Lietuvių mokslo draugija daug 
nuveikė ir švietimo srityje, leido mokyk
linius vadovėlius.

Pasak istorikų, Lietuvių mokslo drau
gija tapo lietuvių tautinio ir kultūrinio 
sąjūdžio centru, lietuvybės židiniu,padė
jo pagrindus valstybės kūrimui, suvienijo 
lietuvių inteligentiją, subrandino pirmuo
sius krašto politikos valstybininkus. Net 
aštuoniolika draugijos narių tapo 1918 
metų Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklau
somybės Akto signatarais.

1938 m. lenkų valdžia Lietuvių mokslo 
draugiją uždarė. Ji savo veiklą trumpam 
atkūrė 1939 m. Lietuvai atgavus Vilnių. 
1940 m. visas draugijos sukauptas turtas 
buvo perduotas įkurtai Lietuvos mokslų 
akademijai. Vėliau Mokslų akademija dau
gelį eksponatų perdavė Lietuvos istorijos 
ir etnografijos muziejui (dabar Lietuvos 
nacionalinis muziejus), didžiąją dalį numiz
matikos - Lietuvos dailės muziejui.(ELTA)

Lietuvos rašytojų sąjungos klube ne
seniai buvo pristatytas rašytojo Jono 
Užurkos istorinis romanas “Mindaugas - 
karališkasis kraujas”.

Dviejų dalių romane pirmą kartą lie
tuvių literatūroje vaizdžiai atkuriama 
Mindaugo laikų Lietuvos Didžioji Kuni
gaikštystė, atskleidžiama, kaip Mindaugas 
negailestingomis kovomis, išmintingumu 
bei įžvalgiu gudrumu sujungė baltų žemes 
į vieningą Lietuvos karalystę.

Teigiama, kad ši beveik 500 puslapių 
knyga yra pasididžiavimo ir patriotizmo 
senąja Lietuvos istorija kupinas kūrinys. 
Pasak istoriko Algimanto Liekio, autoriui 
teko nelengvas darbas, mat istorinių šalti
nių apie pirmojo Lietuvos valdovo Min
daugo laikus yra išlikę itin mažai, jie ra
šyti kitų tautų metraštininkų ir istorikų, 
tačiau knygoje aprašomi charakteriai ir 
įvykiai mokslininkui nekėlę didelių abe
jonių.

“Parašyti romaną didžia dalimi paska
tino tai, kad apie mūsų valdovą daugiau 
yra rašę kiti, o ne mes, lietuviai. Rašė sla
vų metraštininkai, Livonijos raštininkai, 
lenkų istorikai. Juk mes patys turime kal
bėti apie savo valdovus, o ne vartoti tai, ką 
apie mus rašė kiti, dažnai atstovavę mūsų 
valstybės priešams”, - aiškino savo pasi
rinkimą J. Užurka.

Profesionalus karininkas, Lietuvos ra
šytojų sąjungos narys Jonas Užurka li
teratūrinę kūrybą pradėjo prieš dešimtį 
metų kaip publicistas, parašęs knygi] apie

Ar trūksta laivams vardų?
Buvo staigmena sužinojus, kad Klai

pėdos universitetas įsigijo mokomąjį 
burlaivį. Kadaise tai buvo svajonė turėti 
jūreivystės mokyklą ir atitinkamą burlai
vį. Svajonės pildosi: sovietmečiu buvo 
įkurta mokykla, o atstačius nepriklau
somybę, po eilės metų atsirado ir burlai
vis, kuris Klaipėdoje jau stovi prisišvarta
vęs prie krantinės.

Būsimiems laivavedžiams burlaivis yra 
geriausia mokykla ir auklėjimo priemo
nė. Ten išmokstama kartu dirbti, draus
mės, įprantama vienas kitu pasitikėti, jaus
ti atsakomybę. Žmogus stiprėja fiziškai ir 
įgyja jūreiviui būtinų žinių bei patyrimo.

Viskas gražu ir malonu, tik užkliuvo 
universiteto rektoriaus V. Žulkaus pasa
kymas, kad galbūt burlaiviui “Brabander” 
bus patiktas senas kažkokios Olandijos 
vietovės vardas. Burlaivių gadynėje se
nieji jūrų vilkai, kadangi laivininkystė 
buvo nelabai saugi, tikėjo j įvairius prie
tarus, nes galvojo, kad tai atitolindavo ne
laimes. Jie buvo įsitikinę, kad laivas, kaip 
ir pakrikštytas asmuo, vardą gaudavo visam 
laikui. Dabartiniais laikais į prietarus ir 
nereikšmingas tradicijas nekreipiama dė
mesio, vertinant tai kaip pasakas. Dabar 
žvilgterėkime į neperseniausius įvykius.

1922 m. dar Klaipėdą valdant pran
cūzams, kad ir su mažai kapitalo, Lietuva 
įsigijo du škunos tipo burlaivius ir pakei
tė jų vardus į “Jūratė” ir “Kastytis”. Jie 
buvo užregistruoti upių uoste Jurbarke, 
bet išplaukė ir daugiau Lietuvoje nepa
sirodė. 1937 m. vokiečiai nupirko buvusį

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 S L, North Melbourne, Vic. 3051. 
Turint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tel.: (03) 9578 4319.

karą Afganistane, kuriame pats dalyvavo 
1980-1989 metais.

Pasak romaną išleidusios “Eugrimo” 
leidyklos direktorės Eugenijos Petrulie
nės. J. Užurka yra užsibrėžęs įgyvendinti 
įdomų ir mūsų literatūrai svarbų projektą 
“Lietuvos istorija romanuose”. Už 2004 
metais tos pačios leidyklos išleistą istori
nį romaną “Gediminas - nevainikuotas 
karalius” J. Užurkai paskirta Lietuvos 
tūkstantmečio minėjimo direkcijos skelb
to konkurso pirmoji premija.

Taip pat rašytojo bibliografijoje -1999 
m. išleistas istorinis trijų dalių romanas 
“Karaliaus karūna ir mirtis”, 2005 m. - 
romanas “Vytautas Didysis - nuo bėglio iki 
monarcho”.

Rašytojas puoselėja planus parašyti ir 
daugiau romanų apie Lietuvos praeitį, jos 
iškilius žmones. LGIT1C 

belgų mokomąjį laivą “L’Avenir” ir jį 
pavadino “Admiral Karpfanger”. Po karo 
amerikiečiai perėmė vokiečių mokomąjį 
laivą “Horst Wessel” ir jį pavadino “Eagle”. 
Rusai gavo iš suomių burlaivį “Padua” tapu
sį “Krusenstern”. Kitas rusų burlaivis 
“Mir” anksčiau turėjo lenkišką vardą. 
Vokiečių mokomasis burlaivis “A.L. 
Schlageter” parduotas Portugalijai gavo 
“Sagres” pavadinimą.

Teko ir man trumpai plaukioti burlai
viais. Vienas buvęs norvegų mokomasis 
burlaivis buvo amerikiečių pavadintas 
“Regina maris”, antras brigantina “Bella 
blonde” perstatytas iš švieslaivio (laivo 
švyturio), anksčiau turėjo vienos Kanados 
vietovės vardą.

Tai tik keli pavyzdžiai, kurie rodo, kad 
dauguma tradicijų yra atgyvenos. Taip pat 
ir jachtos bei motorlaiviai dažniausiai 
keičiantis savininkams pakeičia ir vardus. 
Netikiu, kad Lietuvoje trūksta burlaiviams 
vardų. Kodėl nepavartyti aprašymus apie 
mitologiją kur minimas jūrų ir audrų vieš
pats Bangpūtys, vėjų deivė Laima, arba iš 
raštijos žinomi “Jūratė”, “Kastytis”, “Žil
vinas”. Įdomūs būtų vėjų, bangų, žvaigž
džių ir oro atmainų pavadinimai. Nepa
mirštini ir mažosios Lietuvos veikėjai, bu
vę jūrininkai, Mėlynis Šaltenis, kapt. Stul
pinas, gen. Daukantas, pajūrio vietovės 
Nerija, Ventė ir kitos. Prieš karą latvių 
mokomasis burlaivis, berods škuna, va
dinosi “Jurnieks”.

Bronys Stundžia
Kanada
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Į Menas ir kultūra
Australijos rašytojų tinklalapyję - 

Jūratės ir Ted Reilly poezija

Gauta maloni žinia iš Flinders Universiteto Adelaidėje, kad Jūratės Vitkūnaitės - 
Reilly ir dr. Edward (Ted) Reilly poezija ir kūriniai yra patalpinti naujame Australijos 
rašytojų tinklalapyję www.austlit.cdu.au

(Atsidarius tinklalapį reikia spausti BROWSE, tada spausti R raidę ir įrašyti šiuos 
kodus: User ID: abc ir Password: guestSl).
Nuotraukoje - Jūratė Vitkūnaitė - Reilly ir dr. Ted Reilly.

Iš Redakcijos pašto
Jei lietuviais esame gimę

Algimantas Zolubas, Vilnius

“Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais turime ir būt.
Tą garbę gavome užgimę, 
Tą ir neturim leist pražūt. ”

Jurgio Zauerveino 1879 metais para
šytas ir pirmą kartą laikraštyje “Lietuviška 
ceitunga” paskelbtas eilėraštis „Lietuv
ninkai mes esam gimę“ laikomas Mažo
sios Lietuvos himnu. Jo sutrumpintas va
riantas su kompozitoriaus Šimkaus 1908 
m. parašyta melodija, buvo siūlomas ir 
kaip Didžiosios Lietuvos himnas.

Nors oficialiu Lietuvos himnu tapo 
Vinco Kudirkos „Tautiška giesmė“, 
Zauerveino eilėraštis neprarado populia
rumo. Kaip himnas labiau žinomas su
trumpintas, visai Lietuvai pritaikytas, jo 
variantas, kur dainuojami tik pirmasis, 
ketvirtasis ir paskutinysis posmai, etno- 
nimas „lietuvninkai“ pakeistas i „lietuviai“, 
o pats himnas pavadintas “Lietuviais esa
me mes gimę”. Himnu virtusi tautiškumo 
nuostata įsitvirtino lietuvio savimonėje ir 
širdyje, tačiau...

Tačiau yra tokia „šventoji karvė“, 
demokratija vadinama, kuri leidžia daryti 
tik tai, ko nedraudžia įstatymas. O įsta
tymas gali uždrausti bet ką, ką nuspręs 
dauguma. Pasirodo, demokratija gali 
uždrausti... būti lietuviu. Mat demokrati
jos akiratyje nėra tautos, nėra tautybės, o 
vietoj jų yra valstybė ir pilietybė. Taip 
demokratija iš mūsų pasų jau ištrynė 
tautybę, gali ištrinti ir pilietybę, nors ir 
lietuviu esi gimęs.

Sovietų okupuotoje Lietuvoje tautybė į 
pasus buvo rašoma ne kokiam tautiniam 
pamaloninimui, o kad būtum paženklin
tas „jaunesnio brolio“ ženklu (vyresnis 
buvo rusas), kad į tave galima būtų žiūrė
ti iš aukšto ar persekioti kaip nelojalios 
tautos atstovą. Nepriklausomoje Lietuvoje 
įpasus neberašoma tautybė, nes taip „de
mokratiškai“ nusprendė dauguma, kuriai 

When's the last time you went to 
www.ALJS.org ?
The young'uns have been busy! AUS

galbūt gėda, kad būdami lietuviais 
pataikavo okupantui.

Turbūt niekas net neįtarė, kad pri
imant Kovo 11-osios Lietuvos Konstitu
ciją, joje „demokratiškai“ bus nupilietinti 
užsienyje gyvenantys lietuviai. Pradžioje, 
regis, j tai nebuvo kreipiamas ypatingas 
dėmesys. Tačiau mokant is skaityti ir raštą 
aiškinti Lietuvos Konstitucinis Teismas 
Konstitucijoje aptiko vartus, per kuriuos 
lietuvių, kaip Lietuvos piliečių, įsileisti 
nevalia. Kaip tarė, taip padarė, vartus 
uždarė.

Kai Lietuvoje ir ypač užsienyje visuo
menė pasipiktino tokiu akibrokštu, 
valstybės vadovai, scimūnai, teisininkai, 
politologai bci„rašto aiškintojai“ nebežino 
ką daryti: keisti Konstituciją, skelbiant 
referendumą, taisyti Konstitucinio Teis
mo klaidą ar Pilietybės įstatymą? Penkis 
dešimtmečius sovietų, po nepriklauso
mybės atgavimo 17 metų, prisidengus 
depolitizavimu, nupilietinama Lietuvos 
visuomenė, vargu, ar pajėgi ką nuspręsti 
referendumu.

„Rašto aiškintojai“, saugodami mundu
ro garbę, klaidos pripažinti vengia. Lieka 
padaryti pataisą Pilietybės įstatyme. O tai 
gali ir privalo padaryti Seimas. Gali ir 
privalo, jei ten lojalių Lietuvai lietuvių ir 
kitataučių dauguma.

Demokratijos mechanizmą galima ne 
tik valdyti, bet, jei jis išklibęs, privalu tai
syti. Kelios, ne iš gero gyvenimo, lietuvių 
emigracijos bangos valstybę nuskurdino.

Demokratinės valstybės pamatą ir 
pačią valstybę sudaro ne jos valdžia, o 
pilietinė visuomenė, todėl piliečių prara
dimas prilygsta valstybės nukraujavimui. 
Tokio pavojaus akivaizdoje, valstybinių 
institucijų priedermė, atsisakius ambi
cijų bei vilkinimo, nedelsiant taisyti tai, 
kas kenkia tautos ir jos valstybės būčiai. 
Jei lietuviais esame gimę, lietuviais tu
rime ir būt.

□

PRAEITIES TURTAI

Gyvendama nepastebėjau 
kaip ateitį man atėmė iš rankų 
ir į delnus jo vieton praeitį įdėjo; 
miglotai matės horizontai, 
o diena dingusi stovi stovi šalia

Matau pavasarį kažkur už metų 
ir sodą žydintį baltai — — 
supuoklėje vaikai ten supas 
lyg muzika žavi balsai jų skamba ... 
tyriau negu kokie varpeliai ...

Grįžtu gatve atostogom iš kito miesto 
šunelis šuoliais bėga pasitikt mane 
kaip šventėj einant viskas man

atrodo;

Padėka
Šauniai atšventėme “Gintaro” 5O-mečio sukaktį. Senai bebuvo taip gera ir 

smagu. Už taidaugkam norime padėkoti.
Pirmiausia ačiū koncerto pranešėjai Alenai Karazijienei, kuri taip įdomiai mus 

pristatė ir savo straipsniu spaudoje mus pagarsino ir pakvietė į mūsų Jubiliejaus 
šventę. Nuoširdžiausias ačiū VytuiKrivickui už paruoštą video, Giriui Antanaičiui 
už garsų tvarkymą ir Dennis Gaylard už puikias šviesas.

Dėkojame “Talkai” ir Melbourno Lietuvių Klubui už paramą. Ačiū Zigmui 
Mackevičiui už $1OO auką, Dariui Šalkfinuiir panelei Imke Beutmann, taip pat 
parėmusiems “Gintarą” $1OO. Dėkojame Lilijai ir Mykolui Kozlovskiams už 
skanaus maisto paruošimą svečiams, visiems kepėjams ir kepėjoms už pyragus.

Ačiū muzikantams, linksminusiems visus. Dėkojame Rūtai Skeivienei, kuri 
originaliai išpuošė salę, Snieguolei Žemkalnienei, kuri visus maloniai sutiko su 
šampano taure, tuoj pakėlusia visų nuotaiką. Ačiū Rūtai Kenny, Aldonai Butku
tei ir Aidai Gogelytei, kurios per spaudą pasidalino šventės prisiminimais.

Tačiau svarbiausia, ačiū Melbourno lietuvių bendruomenei, kad taip gausiai 
susirinko į mūsų šventę ir dosniai parėmė “Gintarą”.

Nuoširdžiai dėkingi gintariečiai

Gerbiamieji,
Pranešame įvykusios pilietinės akcijos 

dėl dvigubos pilietybės rezultatus.
Pirmiausiai norime pasidžiaugti ir pa

dėkoti visoms Apylinkėms už aktyvų 
dalyvavimą, iniciatyvas renkant parašus 
ne tik per bažnyčias bei klubus, bet ir va
žinėjant per pažįstamų namus. Ačiū vi
siems. kad per tokį gana trumpą laiko
tarpį atsiliepėte į mūsų šaukimą prisidėti 
prie šios svarbios akcijos, kuri gali turėti

Gerb. Redaktore,
Nuoširdžiai dėkoju dr. Genovaitei 

Kazokienei už išsamų straipsnį „Mūsų 
šviečiantis žiburys“ (“Mūsų Pastogės” nr. 
14, psl. 3).

Tačiau norėčiau įnešti keletą patiks
linimų:

1. Jau treti metai veikliam ir gy
vastingam „Dainos Sambūrio“ 
chorui vadovauja Rita Mačiu- 
laiticnė ir Gražina Pranauskienė.

Naujas bendravimo portalas užsienio lietuviams
Balandžio 14 d. startuoja portalas, 

skirtas lietuviams, gyvenantiems užsie
nyje arba tiesiog esantiems „away” - 
wmv.away.lt. Tai pirmas tokio pobūdžio 
portalas Lietuvoje, kurio tikslas - kiek
vienoje pasaulio valstybėje (o jų iš viso 
193) rasti bent po lietuvaitį, sujungti juos 
į vieną bendruomene ir skatinti komu
nikaciją tarpusavyje.

Portalo svarbą suvokti nesunku - juk 
pagal emigrantų skaičių tūkstančiui gy
ventojų esame pirmaujanti šalis visoje 
Europos Sąjungoje, o Statistikos depar
tamento duomenimis nuo 1990 m. emig
ravo 404,000 lietuvių.

Mūsų tikslas - pasiekti ne tik Statis
tikos departamento surašytus emigrantus,

Aldona Prižgintaitė

aš pasilenkusi jį glostau - - 
iš ilgesio jis visas virpa ...

Mama ten virtuvėj prie stalo sėdi 
ramybe dvelkia veidas jos šviesus, 
nors neramus pasaulis buvo jau už 

durų 
aš nežinojau tuokart — — 
kad tą minutę dar ilgai nešiosiu 

širdyje!

Rytojus ... ką gi jis dar gali duoti 
nerasiu ten jaunų dienų svajonių 
nebus ten vakaro ano žvaigždėto 
kur laumė pirmus meilės pažadus 

išgirdusi 
kelius gyvenimo kita kryptim 

pasuko?

įtakos ne tik mums, bet ir mūsų vaikams 
bei vaikaičiams. Norime pasidalinti su
rinktų balsų rezultatais:

Brisbane - 22 Canberra -12,
Melbourne -159 Gold Coast - 5
Perth - 22 Sydney -135

Viso - 355 parašai
Jūsų atsiųstos parašų kopijos išsiųstos 

e-paštu į PLB būstinę Vilniuje, kuri vie
ningai pristatė kreipimasį į LR Seimą ba
landžio 16 d. posėdyje. Edviną Utemiseva

ALB KV sekretorė

2. Gražina yra baigusi Deakin 
Universitetą Geelongo mieste.

3. Laimėjusi konkursą profesionalių 
dirigentų tarpe, nuo 2007 sausio 
17 dienos ji vadovauja „Mel
bourne Welsh Male Voice” chorui, 
kuriame dainuoja 74 vyrai.

4. Jau septinti metai Gražina dirba 
Viktorijos Universitete.

Su pagarba
Gražinti Pranauskienė

bet ir visus, kurie turi bent kruopelę lie
tuviško kraujo ir nėra pamiršę lietuvių 
kalbos, neišskiriant nei amžiaus, nei ly
ties, nei gyvenamos šalies. Vienintelė są
lyga - noras bendrauti tarpusavyje ir 
didžiavimasis tuo, kad esame kilę iš 
Lietuvos.

Portale www.away.lt visiems lankyto
jams suteikiama galimybė skelbti infor
maciją, susijusią su lietuvių gyvenimu 
užsienyje, organizuoti susitikimus, ben
drauti forume ar pasinaudoti skelbimų 
lenta ieškant darbo, būsto, draugo ar pan.

Monika Scrapinaitč 
wwwjiway.lt 

Tel: (8-683) 25880, E-mail: info@away.lt
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Kas- kur - kaip?
Antanas 
Laukaitis

Oi grybai, grybai...
Prieš porą savaičių, anksti) šeštadienio 

rytą, šeši pilnai pakrauti automobiliai 
paliko Sydnėjų ir patraukė vakarų link. 
Nuvažiavę maždaug 100 km jie sustojo 
gražiame didžiuliame pušyne. Milijonai 
pušų į Australiją buvo atvežti iš Europos ir 
pasodinti įvairiose vietovėse, nes čia labai 
trūko minkštos medienos. Šiuose pušynuose 
auga Lietuvoje mėgiami kazlėkai ir rud
mėsės, bet grybų karalių - baravykų Aus
tralijoje nerasi. Matyt jiems Australijos kli
matas netinka. Australai nei rudmėsių, nei 
kazlėkų nerenka ir nevalgo, tačiau mes, lie
tuviai, ir apskritai europiečiai, šiuos gry
bus laikome delikatesu, juos kepam, ma
rinuojant, džiovinant, sūdom.

Taigi, aną šeštadienį, pakviestas grybau
tojų grupės vadovo Gintaro su žmona Rita, 
kartu su dar 14 draugi) atsiradome gražiame 
pušyne. Pavažinėję siaurais miško keliukais, 
suradome gražią aikštelę ir pradėjome ten 
moderniškai įsirengti. Atsirado sudedami 
stalai, kėdės, suoleliai ir net nedidelė BBQ 
virtuvėlė. Gintaras supažindino ir pristatė 
naujus svečius. Patys garbingiausi buvo 
Gintaro tėvai, tik prieš mėnesį atvykę iš 
Lietuvos. Tai malonūs dzūkai - Bronius ir 
Anelė. Atvyko ir didelis mėgėjas grybauti 
konsulas Viktoras su žmona Juta su trimis 
nenuoramomis mažais šuneliais. Jau Aus
tralijoje pilnai įsikūrusi Alvyda su vyru 
Gintaru atvežė ir mane. Buvusi mūsų senųjų 
Bankstown’o Liet. Namų šeimininkė Darija

“Šitą paimkite gyvą”
Doc. Kazys Blaževičius, Kaunas

Šių metų vasario 27 dieną gausus ben
dražygių ir vienminčių būrys į Jonučių 
kapines šalia Garliavos išlydėjo LLKS 
Pietų srities vadą dim. pik. Įeit., Vyčio 
kryžiaus kavalierių, buvusį Tauro apygar
dos Birutės rinktinės partizaną Povilą 
Pečiulaitį - Lakštingalą (g. 1923 m.). 
Velionis buvo vienas iš tų anos Lietuvos 
paskutiniųjų mohikanų, kurių vertybių 
skalės viršūnėje visad buvo pareiga tautai 
ir meilė Tėvynei.

Pas miško brolius
Į ankstyvą laisvės kovą Pečiulaitis 

įsitraukė vos kntvinoji Kremliaus ranka 
antrą kartą pasiekė Lietuvą. Jam tada bu
vo 21-eri. Pečiulaitis - unikali asmenybė. 
Apvaizdos specialiai sergėta tam, kad sa
vo gyvenimo pavyzdžiu. - bekompromi- 
sine kova su pavergėjais, okupanto teisės 
teisti Lietuvos patriotus nepripažinimu, 
atsisakymu prašyti okupantų malonės, kai 
šie reikalauja jo mirties, 20-ties metų gu
lagų katorgininko kančiomis su daugybe 
akistatų su mirtimi bei savųjų okupantų 
talkininkų patyčiomis ištrūkus iš vergijos 
Sibire, - paliudytų istorijai nenumaldo
mą mūsų tautos laisvės siekį ir doro lietu
vio dalią kruvinajame bolševizmo siausme.

Lakštingala turėjo nepaprastai patiki
mą Angelą Sargą - laisvės kovose jis da
lyvavo nuo pat pirmųjų pasipriešinimo 
būrių organizavimosi 1944-ųjų vasarą iki 
partizaninio karo saulėlydžio 1952-aisiais 
ir per visą tą laiką nebuvo nei karto rim
tai sužeistas! Visą laiką jis kovojo savo 
gimtinės - Tvarkiškių kaimo Garliavos 
valsčiuje - apylinkėse. Kauno, Zapyškio, 
Veiverių, Kazlų Rūdos, Prienų rajonuose, 
priklausiusiuose Tauro apygardos Birutės 
rinktinei.

Pečiulaitis aštuonerius metus ėjo nc-
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su draugu Jack’u atsivežė neseniai Sydnė- 
juje įsikūrusius lietuvius Daivą ir Tomą. 
Malonu buvo sutikti ir karo laivyno ko
mandorą Algį su žmona Kristina. Negali 
gi visą laiką kvėpuoti jūros vandeniu, reikia 
kariais pasigėrėti ir sveiku pušų oru. Čia 
susipažinom ir su neseniai į Australiją at
vykusiu kompiuterių specialistu Sauliumi 
ir jo žmona Daiva. Susidarė tikrai puiki ir 
graži kompanija, o pridėjus prie trijų mažų 
šunelių dar du didelius - vilkinį ir me
džioklinį - šunis, tai net tokiam dideliam 
miške nebuvo baisu.

Patys aistringiausi grybautojai, pasiėmę 
didžiules pintines ir skardines dėžes, grei
tai pasklido miške. Vadovas įspėjo, kad 
visi turi grįžti po pusantros valandos. Gi 
mes likusieji - Algis, Gintaras (ne vado
vas) ir aš, vadovaujami šuniukus vyrui 
atidavusiai Jutai, pradėjome kraustyti visų 
atvežtas gėrybes ir jomis dengti stalus, pa
ragaujant ir pirmojo alaus, ar jis ir pušyne 
yra toks skanus ir gaivinantis?

Pagaliau po geros valandos pasirodė 
nelabai patenkintos pirmosios dvi grybau
tojos. Matyt netoli buvo tenuėję, rado ne
daug grybų, bet matė daug nupjaustytų 
kotų; matyt jau kas nors anksčiau viską 
nugrybavo. Neužilgo pasirodė ir dalis kitų 
grybautojų, jau su pilnom pintinėmis ir 
skardinėmis. O gi visų čempionai buvo 
svečiai dzūkai - Gintaro tėvai. Ne tik jų 
pintinės buvo pilnos, bet ir patys grybai 
švieži ir rinktiniai.

“- Tai kaip gi tu, Broniau, radai liek 
daug ir lokių gražių giybų,” - paklausiau jo.

Aš čia pasijutau kaip savo gimtinėj 
Dzūkijos pušynuose, viskas las pats. O 
Lietuvoj aš, nesigiriant, buvau grybavimo 
čempionas. Tai ir čia kaip ir namuose: po 

paprastai sunkiais ir erš
kėčiuotais partizano ke
liais, kiekvieną akimirką 
laukd amas susidūrimo su 
priešu, išdaviku ar provo
katoriumi. Ar suprantame 
mes, ką reiškia, spau
džiant 25 laipsnių šalčiui, 
gyventi miške laukiant 
šimteriopai galingesnio 
okupantų antpuolio, al
kaniems žygiuoti per 
lietų, audrą, neišbrenda
mais keliais, klausantis, 
kur trakšteli šakelė, įspė
janti apie priešo buvimą 
pasaloje? Nesuprantame, 
netgi netikime, kad taip 
buvo. O visgi taip metai iš 
metų kentėjo tūkstančiai 
idealistų, pasiryžusių ge
riau mirti, o ne tarnauti pa
vergėjams ir mūsų tautos 
naikintojams. Todėl kiek
vienas asmuo, tuo metu pa-
ėmęs ginklą į rankas, privalo būti laikomas 
didvyriu! Jei nesugebame mes, gyvieji, savo 
didvyrių deramai gerbti, tikėkime, kad 
jiems danguje nupinti deimantų vainikai...

Liudijimas istorijai
Laisvės kovų istorijai Pečiulaitis pali

ko prisiminimų knygą “Šitą paimkite gyvą” 
(pirmoji laida 1993 m., antroji-2003 m.).

Pečiulaitis buvo artimas Juozo Lukšos 
- Daumanto bendražygis. Šiam antrą kar
tą grįžus iš Vakarų, tapo aišku, kad para
mos iš Vakarų tikėtis negalima. Kaip ne
paprastai giliai reikėjo tikėti savo reikalo 
teisumu žinant, jog vienui vieniems reikės 
kovoti su siaubinga raudonojo teroro ma
šina, užsimojusia palikti Lietuvą be lietu
vių. O kova buvo nepaprastai sunki. Iš
likdavo tas, kas pirmas iššaudavo arba ką 
.Apvaizda globojo. Kovą sunkino priešų 
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Smagūs iškylautojai su pilnais krepšiais grybų.

samanėlėm, po krūmeliais radau tuos gra
žius grybus, o jų čia labai daug”, - atsakė jis.

Kai grįžo beveik visi grybautojai, pra
sidėjo pirmieji lengvi užkandėliai. Bet 
praėjus net gerai valandai po nustatyto su
grįžimo laiko, vis nėra ir nėra Viktoro su 
savo šuniukais. Jau ir Juta pradėjo nekan
trauti. Pagaliau neiškentusi patraukė miško 
keliuku ieškoti vyro. Sakom jai, kad ir ji ne
dingti) kur miške. Tačiau palaukę valandėlę, 
jau iš tolo išgirdome šuniukų lojimą. Po kiek 
laiko pasirodė ir Viktoras su Juta bei pilna 
skardine grybų.

“- Tai paklydai, Viktorėli,” - sakau jam.
Tačiau jis teisinasi, kad tik ilgiau gry

bų ieškojo, nes senas skautas, nors ir ilgo
kai jau nestovyklavęs, miške nepaklysta.

Saulutei švelniai šildant, vaišinantis 
atsivežtomis šaltomis bei karštomis gėry
bėmis ir artimiau susidraugavus su nau
jais jaunais draugais, net nepastebėjom 
kaip pavakarys atėjo ir reikėjo rengtis ke

2004 metų rugpjūčio 22 <1. (Juodojo kaspino dienos 
išvakarėse) Garliavoje atidengta paminklinė lenta (žiūr. 
nuotr. viršuje) nužudytiems partizanams atminti. Viduryje iš 
kairės: tremtinys Mindaugas Balionas ir partizanas Povilas 
Pečiulaitis - lakštingala

rezgamas šnipų, išdavikų ir provokatorių 
tinklas, partizanų atramos bazės - kaimo 
naikinimas: sodybų deginimas, nekaltų 
žmonių žudymas, tremtys, nebaudžiamas 
okupacinis teroras. Labiausiai stebina ne
turtingų valstiečių visokeriopa parama 
laisvės gynėjams, nors už tą paramą jie buvo 
žudomi ir tremiami.

Pečiulaičio tėvai, JAV piliečiai, ir trys 
sūnūs - Vytas, Jonas ir Zigmas bei dvi 
dukros - Elena ir Kazė 1945 m. liepos 24 d. 
buvo ištremti. Povilas partizanavo, vyriau
siasis sūnus Pranas gyveno JAV. Tų pačių 
metų rudenį tėvas Mikas Pečiulaitis, bu
vęs visų gerbiamas kaimo seniūnas ir Lie
tuvos Seimo narys, mirė badu Komijos 
ASSR. Jonas Pečiulaitis - Žvangutis 1947 
m. pabėgo iš tremties, įsitraukė į laisvės 
kovą ir 1951 m. balandžio 19 d. Kazlų Rū

lionei j namus, nors dar taip nesinorėjo pa
likti pušyno ir puikios kompanijos. Aš 
manau, kad dabar su naujai atvykusiais 
jaunais lietuviais ir jų šeimomis reikėtų 
dažniau gamtoje padaryti susipažinimo va
karus, nes mes daug atvažiavusiųjų nepa
žįstame, o ta pažintis būtų labai naudinga 
mums visiems.

Atsisveikinant Gintaras (vadovas) visų 
paklausė, ar gerai žinom kelią atgal ir ar 
nepaklysim. Palinkėję visiems gero kelio į 
namus, visi išvažinėjom. Tačiau tik kitą die
ną sužinojau, kad laivyno komandoras Algis 
miške pasijuto ne taip kaip vandenyne ir, 
nematydamas žvaigždžių, pagal kurias jūroj 
sužino kelią,žmonos Kristinos patariamas 
gerą valandėlę pasivažinėjo po pušyną, dar 
pakvėpavo sveiku pušyno oru, kol išvažiavo 
į pagrindinį kelią ir į namus.Kelionė buvo 
puiki, kompanija labai gera, o skaniausiais 
grybais dar ir dabar vaišimtosi.

Tęsinys kitame MP nr.

dos miškuose žuvo. Šiandien Jono žūties 
vietą žymi akmuo su užrašu “Žvangutis”.

Partizanų sesuo Elena iš tremties 1948 
metais pabėgo, gerų žmonių globojama 
slapstėsi, tapo partizanų ryšininke. 1952 - 
alsiais okupantų suimta.

Stribai
Stribų būriai Lietuvoje buvo organizuo

jami siekiant sudaryti iliuziją, jogLietuvo- 
je vyksta klasių kova: liaudis kovoja su 
buržuaziniais išnaudotojais. 1944.12.03 
Lietuvos komunistų partijos nutarimu 30
- 40 asmenų stribų būriai buvo sudaryti 
kiekviename valsčiuje. 1945 metais buvo 
267 valsčiai.

Stribų organizavimosi pradžioje pas 
juos ėjo ir padorūs jaunuoliai, nes stribai 
buvo atleidžiami nuo tarnybos okupaci
nėje armijoje. Tačiau po pirmųjų baudžia
mųjų akcijų, kai paaiškėjo, kokie uždavi
niai keliami stribams,- šnipų, skundikų ir 
žudikų. - padorūs žmonės paliko st ribų bū
rius. Vieni nuėjo j miškus, kiti stojo į aukš
tąsias mokyklas, geležinkelio tarnybas, o 
kam to padaryti nepavyko, liko stribais iš 
reikalo. Tokie stribai padėdavo miško 
broliams išsiaiškinti šnipus. įspėdavo apie 
ruošiamus trėmimus, planuojamas bau
džiamąsias akcijas ir pan. Deja, tokių bu
vo nedaug ir jie visi anksčiau ar vėliau 
skaudžiai nukentėjo. Absoliuti dauguma 
likusių stribų buvo žvėrys žmonių kaily
je. Tai buvo mažaraščiai, alkoholikai, va
gys, sadistai, patys ištikimiausi okupantų 
tarnai ir pastumdėliai.

Tautos atmintyje žodis “stribas” išliko 
niekšybės sinonimu. Knygos “Stribai” (V, 
LGGRTC, 2001, 615 p.) autoriaus Juozo 
Starkausko nuomone, daugumą stribų 
galima teisti už šalies išdavimą arba už 
karo nusikaltimus, o visus juos be išimties
- už nusikaltimus žmoniškumui. Šiems 
nusikaltimams nėra senaties termino. Mat 
visi iki vieno stribai aktyviai dalyvavo tre
miant taikius mūsų krašto žmones.

Tęsinys kitame “M.H” numeryje
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Pinigų pervedimai iš Lietuvos į 
“Talkos” narių sąskaitas

Pinigų pervedimai iš Lietuvos į “Talkos” narių sąskaitas gali būti 
vykdomi tik per “Vilniaus banką”.

Siuntėjams reikia kreiptis j artimiausią “Vilniaus banko” filialą nurodant, kad 
norima suma pinigų būtų siunčiama tiesiog 

į Lietuvių Kredito Draugiją “Talka” Australijoje.
PASTABA: Kai kurių mažesnių “Vilniaus banko" skyrių darbuotojai gali neži
noti apie tiesioginį pinigų persiuntimą į “Talką”. Tito atveju reikia kalbėtis su 
skyriaus viršininkais paaiškinant, kad “Vilniaus bankas” turi tokią sutartį su 
“Talka”. Jei dar kiltų neaiškumų - skambinti į “Vilniaus banko” centrą Vilniuje. 
Siunčiant pinigus į “Talką” reikia duoti:

1. Gavėjo vardą ir pavardę
2. Gavėjo adresą Australijoje
3. Gavėjo sąskaitos numerį “Talkoje”.

Šiuo metu “Vilniaus bankas” ima 90 LT mokestį už pinigų persiuntimą į 
Australiją, nežiūrint siunčiamos sumos dydžio. “Talkos” inf.

International Lithuanian Language 
/ \ and Culture Summer Course
o 
o c 24* of July to 17* of August, 2007, Kaunas

Intensive language lectures Lithuanian lifestyle lectures
Attractive social programme ECTS credit points

Host of the Lithuanian Language and Culture Summer Course 
The Lithuanian language and culture summer course is organised 

by Vytautas Magnus University. At present it is one of the largest universities in the country 
and gathers nearly 9,000 students at ten faculties in various study programmes.

Language of Instruction Language classes will be given in Lithuanian with explanations 
in English when necessary. Other lectures and workshops will be held in English.

Fee The summer course fee, including tuition and social programme is EUR 525. The 
application fee is EUR 30. You should be able to cover your own travel, accommodation 
and personal expenses. Tuition and registration fee is waived for Socrates/Erasmus students.

Application The deadline of submitting the application is June 30,2007. The application 
documents should be in English. For the application form, please visit the homepage of 
Vytautas Magnus University www.vdu.lt/LTcourscs or it can be sent to you by e-mail, upon 
request. Coordinator: Žydrūnė Žemaitytė, z.zcmaitytc@pmdi.vdu.lt

Regional Studies DepartmentVytautas Magnus University Daukanto Street, Room 
200, Kaunas, LT-44248, Lithuania. Phone: +370 37 327867 Fax: +370 37 323296

URL: www.vdu.lt/LTcourses

Kviečiami Australijos lietuviai dailininkai
Kunigaikščio M.Oginskio rūmuose, Plungėje, įsikūrusiame Žemaičių dailės muzie

juje stengiamės kuo plačiau ir išsamiau pristatyti tiek Lietuvoje, tiek užsienyje gyvenan
čių žemaičių dailininkų kūrybą, kaupti ir propaguoti jų darbus. Nuo 1994 m. muziejus 
yra Pasaulio žemaičių dailės parodų rengėjas. Šiose parodose tradiciškai dalyvauja ir 
savo darbus pristato įvairiose pasaulio šalyse gyvenantys žemaičiai ar nepertraukiamą 
ryšį su Lietuvos kraštu jaučiantys dailininkai

Labai džiaugiamės Australijos lietuvių-žemaičių bendruomenės dailininkų aktyviu 
dalyvavimu šiose parodose. Tikimės, kad 2007 m. Pasaulio žemaičių dailės parodoje 
taip pat sulauksime gausaus Jūsų būrio.

Paroda įvyks 2007 m. rugpjūčio 4-12 d. Plungėje, Plateliuose, Telšiuose ir Kelmėje. 
Bus eksponuojami įvairių žanrų meno, tautodailės, fotomeno ir studentų darbai.

Kvietimo anketą ir reikalavimus galite rasti Žemaičių muziejaus internetiniame 
tinklalapyje www.oginski.lt Informaciją prašau siųsti elektroniniu paštu: 
infozdm@gmail.com Su gilia pagarba Alvidas Bakanauskas

Žemaičių dailės muziejaus direktorius
Žemaičių dailės muziejus. Parko g. 1, LT - 90117 Plungė, LITHUANIA 

tel.: + 370 448 52492 arba + 370 448 71256 www.oginski.lt

Skelbiamas konkursas Lietuvių Dienų Sydnėjuje 
2008 m. emblemai sukurti

Savo sukurtas emblemas siųskite e-mail: Iithodays2008@yahoo.com arba 
paštu: Arvydas Rupšys, 19 Talinga Place, Cherrybrook, NSW 2126, iki 2007 
m. balandžio 30 d. Laimėtojas bus paskelbtas “Mūsų Pastogėje” ir šiuo metu 
kuriamame Lietuvių Dienų 2008 m. elektroniniame tinklalapyje.

Greta Fletcher, Organizacinio Komiteto sekretorė

Gauti gintariniai rožančiai
Betliejaus seselių vienuolynas Vilniuje atsiuntė payzdžius savo pagamintų gintarinių 

rožinių (rožančių). Pavyzdžiai yra pas Antaną Kramilių Sydnėjuje ir pas Aldoną But
kutę Melbourne. Norinčius įsigyti gintarinius rožančius Sydnėjuje prašome skambinti 
Antanui Kramiliui tel.: 9727 3131.

Artėja jubiliejus
Sydnėjaus lietuviams katalikams jau kelerius metus patarnauja lenkas kunigas Jonas 

Stankevičius. Tai nuoširdus lietuviškos kilmės lenkas kunigas, kuris neblogai žino Lie
tuvos istoriją ir apie ją kalba savo pamoksluose tautinių švenčių progomis.

Artėja kun. Jono Stankevičiaus 60-asis gimtadienis - gegužės 10 d.
Parapijos Komitetas sveikina kunigą iš anksto ir ruošia dovanėlę. Norinčius prisi

dėti prie dovanos, prašome skambinti Danutei Ankicnei tel.: 98712524 arba Antanui 
Kramiliui tel.: 9727 3131.

Centrelink Sydnėjaus Lietuvių Klube
organizuoja nemokamus seminarus

Visi kviečiami dalyvauti Centrclink organizuojamuose nemokamuose semi
naruose, kurių metu bus ir lengvi užkandžiai (taip pat nemokami). Žemiau
pateikiame seminarų laiką ir pavadinimus:

Balandžio 26 d. 6.30 vai. p.p. 
Gegužės 17 d. 6.30 vai. p.p. 
Gcgužės31d. 6.30val.p.p. 
Birželio 14 d. 6.30val. p.p.

Understanding Superannuation 
Working past Pension Age 
Investing in Shares 
Understanding Income Stream

Norinčius dalyvauti seminaruose prašome iš anksto užsiregistruoti tel.: 
136357. (Telefonas yra bendras, todėl paskambinus reikia prisistatyti, pasakyti 
kad norite dalyvautiseminare ir pranešti dalyvaujančių skaičių.)

Kviečia Pasaulio anykštėnų bendrija
Pasaulio anykštėnų bendrija (veikianti nuo 1992 metų) stengiasi sutelkti anykštėnus, 

pasklidusius ne tik po Lietuvą, bet ir po visą pasaulį, kviečia juos aplankyti gimtąjį kraštą.
2007 metais liepos 26 - 29 dienomis Anykščiuose įvyks jau penktasis tradicinis pa

saulio anykštėnų suvažiavimas ir miesto šventė.
Nuoširdžiai prašome Jūsų institucijos paskelbti šią žinią lietuvių tarpe. Laukiami visi, 

kurie turi bent kokių sąsajų su Anykščių kraštu. Ir visai nesvarbu, ar tai jų pačių, ar tik jų 
tėvų ar senelių gimtinė. Viltingai tikimės Jūsų paramos.

Laukiame anykštėnų atsiliepiant elektroniniu paštu anykstcnai@gmail.com arba 
prisistatant į anykštėnų internetinę svetainę www.anykslcnai.lt

Telefonai informacijai - Br. Lukaiticnė 8381- 51784,8686- 95601, laiškui: Pasaulio 
anykštėnų bendrija, A. Baranausko a. 2, LT - 29132 Anykščiai.

Dulksime anykštėnų atvykstant net ir jeigu jie iš anksto nepraneš, ir neturės asmeni
nio pakvietimo. Svarbu, kad atvyktų ir pirmą atvykimo dieną užsiregistruotų.

Iš širdies dėkojame Jums už anykštėnų informavimą.
Bronė Lukaiticnė

Pasaulio anykštėnų bendrijos atsakinga sekretorė

Svarbus pranešimas buvusiems Vietines 
Rinktinės kariams

Lietuvoje yra ruošiamasi išleisti knygą - albumą su karių ir karininkų, tarnavusių 
Vietinėje Rinktinėje, nuotraukomis. Nuotraukose kariai gali būti uniformuoti arba ci
viliais rūbais. Reikalingos ir trumpos žinios, pvz. kuriame batalione tarnavote ir jo 
dislokacija. Nuotraukos gali būti ir mirusių Australijoje “plechavičiukų”.

Medžiagą siųskite galimai greičiau Antanui Kramiliui adresu: 83 Queen Str., Canlcy 
Heights, N.S.W 2166. E-mail: akrannTi@bigpond.nct.au.

Jeigu pageidausite nuotraukas gauti atgal, į Lietuvą pasiųsiu kopijas, o originalus 
jums sugrąžinsiu. Malonėkite pranešti, ar šią knygą norėsite nusipirkti.

Dr. A. Anusauskas -
Dabar Vilniuje vykstanti paroda sutei

kia progos palyginti ne tik komunizmo 
laikų Lietuvos ir Rytų Vokietijos slap tųjų 
tarnybų darbą, bet ir kaip į šią veiklą žiū
rima šiais laikais.

Pasak istoriko specialisto dr. Arvydo 
Anušausko, Rytų Vokietijoje žmonių 
sekimo mastai buvo kur kas didesni negu 
sovietinėje Lietuvoje, o slaptųjų bendra
darbių ir kadrinių darbuotojų buvo de
šimteriopai daugiau. Matuojant kilomet
rais, Lietuvoje išlikusių KGB bylų yra 2 
km, o Vokietijoje - net 180 km. Šie 
skirtumai aiškinami ne tik šalių dydžių 
skirtumais, bet ir tuo, kad Rytų Vokietija 
buvo socialistinio Rytų bloko paribys, tad 
kontrolės sistema ten buvusidaugaršesnė

Antanas Kramilius

paroda apie “Štazi”
negu Lietuvoje.

Tačiau, pasak jo, posovietinių insti
tucijų veiksmai išslaptinant šią veiklą yra 
skirtingi. “Nors KGB veiklos tyrimai Lie
tuvoje prasidėjo anksti, tačiau už šiuos 
tyrimus atsakingų institucijų veikla vėla
vo nuo Vokietijos kolegų 6-7 metais, ir 
liustracijos procesas Lietuvoje prasidėjo 
vėliau negu Vokietijoje. Lietuvoje išlikę 
KGB dokumentai tik visai neseniai pa
skelbti neslaptais. Be to, nors ir Lietuvo
je, ir Vokietijoje buvo naikinami slaptų
jų tarnybų dokumentai, tačiau Lietuvoje jų 
sunaikinta daugiau, jau nekalbant apie 
tai, kad dalis buvo išvežta į Maskvą ir ne
grįžo”, - sako istorikas.

LGITIC

Prisimindami prieš 30 metų mirusią mylimą Mamą

a.a.Eleną Liutikienę
aukojame “Mūsų Pastogei” $50.

Nata ir Jurgis

Mylimai sesutei

A'frA Lenutei Poželaitei - Kmitas
Adelaidėje mirus, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą sodybietei Isoldai 

Požclaitei - Davis AM.
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudų!
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Dėmesio! Dėmesio! Mamytės ir Močiutės!
Sekmadienis, gegužės 6-oji diena yra skiriama Jums, tad atsipalaiduokite 

nuo kasdienybės ir apsilankykite Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava”, 
Bankstownc ruošiamame

lietuves lotinos pagef6ime.
Pradžia -2 vai. p. p. Savo gabumus ir talentą parodys jaunesniojikarta - Jūsų 

ateitis, o trumpam susikaupimui pasirodys ir “Žuvėdra”.
Kviečiame visus ir visas - suteikime savo Mamytėms džiugią popietę prie 

kavutės ir net “gurkšniuko”.
Įėjimo kaina - aukščiausia iš aukščiausių - “šypsena ant lūpų”.

Rengėjai: ALB Sydnėjaus Apyl. Valdyba ir
Lietuvos Baleto Bičiuliai Sydnėjujc

Motinos Dienos minėjimas Hobarte
įvyks kartu su latviais ir estais šeštadienį, gegužės 5 dieną, 2 vai. p. p. Vokiečių 

Klube, 30 Bowden Street, Glenorehy.
Po minėjimo - suneštinės vaišės.
Visus tautiečius, gyvenančius ar besilankančius Tasmanijoje, nuoširdžiai 

kviečiame atvykti. Daugiau informacijos -paskambinus ALB Hobarto Apylinkės 
Valdybos pirmininkei Rožei tel.: (03) 6243 6101.

ALB Hobarto Apylinkės Valdyba

DA INA VA
LITHUANIAN CLUB

16 - 20 Meredith Street, Bankstown
Tel.: (02) 9708 1414 E-mail: contactus@litliuanianclub.urg.au 

www.lithuanianclub.org.au

Klubas veikia kiekvieną dieną nuo 11 vai. ryto.
Restoranas - kavinė “Europa” dirba:
Pirmadieniais - Šeštadieniais

Pietūs 12.00 vai. -230 vai. p.p.
Vakarienė 5.30 vai. p.p. - 9.00 vai. p.p.

Sekmadieniais 12.00 vai. - 730 vai. p.p.
(Sekmadieniais po 7.30 vai. tik užsakymo atveju).
Virtuvės šeimininkų tel.: Gary - 0400 401 703 Al - 0417 674 599

Cafe “Europa" specials:
Daily special: Grilled Fish of the day, chips, salad with lemon 
butter sauce.
Wednesday special: Chicken Schnitzel, chips, salad & lemon 
butter sauce $12.
Thursday special: T-Bone or Rump Steak, chips and salad $12. 
Monday to Friday Lunch Special: Lasagna with salad, or 
Cheeseburger chips & salad, or Fish & Chips with salad $10 each.

Pranešimas Geelongo ir apylinkės lietuviams
Kviečiame visus j ALB Geelongo Apylinkės Valdybos ruošiamų

motinos Dienos šventę
sekmadienį, gegužės 6 dieną, 12 vai. Lietuvių Namuose, Pcttill Park. 

PROGRAMOJE:
ALB Geelongo Apylinkės Valdybos pirmininko sveikinimas ir mirusiųjų 
motinų pagerbimas.
Meninėje dalyje pasirodys solistai, grupė “AIDAI”, choras “VILTIS” ir 
tautinių šokių grupė “GEGUTĖ - LINAS”.

Pietus ruošia broliai židiniečiai!!!
Laukiame visų!

ALB Geelongo Apylinkės Valdyba

IEŠKO pusseserės Aldonos Arminaitės iš Karklupėnų kaimo. Jos vyras yra 
pianistas. Aldoną pažįstantieji ar apie ją ką nors žinantieji prašomi pranešti adresu: 
Danutė Arminaitė - Stankevičienė,
4444 NE Ocean Blvd, Jansen Beach, FL 34957, USA tel-: 772.225 3365.

^f(9= TALKA - SYDNEY
16-20 Meredith St_, Bankstown (naujame Sydnėjaus Lietuvių Klube)

Nuo gegužės 6 dienos darbo valandos: sekmadieniais, nuo 12 vai. ryto iki 
14.30 vai. po pietų.

Elė Kains, Ph: (02) 9782 0082.
RO. Box 550, Bankstown, NSW 1885.

“Musų Pastogė”: Skelbimai, užuojautos ir pan. priimami 
ne vėliau pirmadienio 10 vai. ryto.

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

Mieli vyrai, jei mylite savo damas, 
atveskite jas irpalaikykite joms kompaniją

Damų ir Panelių Laimės
Fiestoje

BALANDŽIO 29 d., Sekmadienį 
PRADŽIA: 130 vai. p.p.

Visas visas-jaunas irvyrcsnessu 
savo vyrais ar gerbėjais, kviečiame j šią

šventę, skirtą ypatingai JUMS!
Šventės metu žiūrėsime koncertą, 

pietausime, šoksime ir dainuosime, bus 
netikėtų siurprizų, varžysimės dėl 
DOSNUMO KARALIAUS ar 

KARALIENĖS titulo (šventės metu bus renkamos 
aukos, vyks loterija ir aukcionas, iš kurių surinktos
lėšos bus panaudotos 2008m. Pasaulio Jaunimo Dienų Sydnėjuje daly
viams iš Lietuvos paremti).

Bilieto kaina - $ 20 (į kainą įeina pietūs ir kava su saldumynais).
Bilietus įsigyti ir užsisakyti stalus galite

Sydnėjaus Lietuvių Klubo raštinėje.
Organizatoriai

Antradienį, gegužės 1d., 11.30 vai. ryto kviečiame į Sydnėjaus 
Lietuvių Klubą, kur įvyks neformalus susitikimas su svečiu iš Lietuvos -

Dainiumi Geniu,
-Vytauto Didžiojo universiteto (Kaunas, Lietuva), Sociologijos katedros 

doktorantu. Svečias skaitys paskaitą apie pilietiškumą ir jo įgyvendinimą. Po 
paskaitos - diskusijos.

Įėjimas - nemokamas, bet galima padėkoti svečiui simboline auka.
Norinčius dalyvauti susitikime prašome iš anksto užsiregistruoti Klubo 

raštinėje tel.: 97081414.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

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 Ibl.: (08) 8294 3792
Glenelg North, SA 5045 e-mail: jvabolis@chariot.net.au
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: litconmclb@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. 
Lietuvių Klubas “Dainava”, 16 - 20 Meredith Street, Bankstown.

Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: wMw.users.bigpond.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 reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos 

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandijojc 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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