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Rudens kavinė su “Daina”

Balandžio 22 dieną Sidnėjaus Lietuvių Klube “Dainava” įvyko lietuvių choro “Daina” 
surengta popietė “Rudens kavinė su “Daina”” (žiūr. nuotr. viršuje).
Plačiau apie popietę - “M.P.” psl. 3.

Lietuvos įvykių apžvalga

Sėkminga Vilniaus įmonė parėmė 
“Mūsų Pastogę”

NATO kariai 
Klaipėdoje 
Birželio 19-30 

dienomis Klaipė
doje vyks vienos iš 
pačių didžiausių 
pratybų per visą ne
priklausomos 1 Jetu- 
vos karinių pajėgų 
istoriją. Tai pratybos 
“Gintarinė viltis”.

Balandžio 25 d. Klaipėdos meras 
Rimantas Taraškevičius kartu su Lietuvos 
kariuomenės Lauko pajėgų vadu brigados 
generolu Arvydu Pociumi išanalizavo 
preliminarų pratybų scenarijų, taip pat 
tarėsi, kokių veiksmų turėtų imtis abi pusės, 
kad šis renginys praeitų sklandžiai, rašo 
“Vakarų ekspresas”.

Pasak A. Pociaus, nuo 1997-ųjų ren
giamos pratybos “Gintarinė viltis” vyksta 
kas pusantrų metų. Iki šiol jos būdavo 
rengiamos Ruklos poligone, tačiau šiais 
metais pirmą kartą nutarta jas surengti 
Klaipėdoje. Kaip pagrindine priežastj, 
lėmusią būtent toki pasirinkimą, A. Po
cius įvardijo tai, kad pirmą kartą šiose 
pratybose dalyvaus visos trys kariuome
nės rūšys - sausumos, oro ir jūrų. Tokių 
mokymų, pasak brigados generolo, Ruk
loje nesurengsi. Pirmieji kariškiai Klaipė
doje pasirodys jau birželio 11-ąją. Likusie
ji-birželio 18-ąją. Kaip oficiali pratybų 
atidarymo data numatyta birželio 19-oji.

Pratybose, sakė A. Pocius, dalyvaus 
apie 1,700 karių iš vienuolikos NATO 
priklausančių šalių. Be to, į pratybas kaip 
stebėtojai pakviesti Gruzijos, Armėnijos, 
Azerbaidžano ir Ukrainos karinių pajėgų 
atstovai

V.Uspaskich’o prašymas 
patenkintas

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) 

balandžio 23 d. Viktor Uspaskieh’o pra
šymu nutraukė jo Kėdainių rajono savi
valdybės tarybos nario įgaliojimus. V.Us
paskich’o, esančio Maskvoje, prašymas 
buvo parašytas rusų kalboje.

V.LIspaskich’as buvo išrinktas į Kė
dainių rajono savivaldybės tarybą vasario 
25-ąją vykusiuose savivaldybių tarybų 
rinkimuose.

Paskutiniuoju numeriu į “darbiečių” są
rašą įrašytas V.Uspaskieh’as rinkimų me
tu išreitinguotas į trečiąją sąrašo poziciją.

Kėdainių verslininką 47 metų V.Uspas- 
kich’ą. anksčiau dėl skandalų netekusį 
ūkio ministro ir Seimo nario postų. Lie
tuvos teisėsauga įtaria apgaulingų duo
menų apie jo vadovautos partijos paja
mas ir jų naudojimą pateikimu Valstybi
nei mokesčių inspekcijai ir Vyriausiajai 
rinkimų komisijai.

Pernai rugpjūtį Vilniaus miesto 2-asis 
apylinkės teismas V.Uspaskich’ui skyrė 
kardomąjį suėmimą, tačiau ekspolitikas 
slapstosi nuo Lietuvos teisėsaugos 
Maskvoje.

Boris Jelcin’ą prisimename 
jam mirus

Lietuvos valstybės vadovai žada svars
tyti, ar bent po mirties apdovanoti Borisą 
Jelcin’ą jo nuopelnus atitinkančiu apdo
vanojimu. Pirmąjį Rusijos prezidentą, rė
musį Lietuvos nepriklausomybę, pasira
šiusį dokumentus dėl sovietų kariuome
nės iš Lietuvos išvedimo ir valstybės sie
nų sutartį, Lietuva yra apdovanojusi tik 
Sausio 13-osios medaliu.

1992 metų sausio 9 d. Lietuvos amba
sadoje Maskvoje tuometis Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas Vytautas Lands
bergis pirmajam Rusijos prezidentui įtei
kė Sausio 13-osios atminimo medalį už 
palaikymą tragišką Lietuvai naktį, praneša 
LrIV naujienų tarnyba.

Nukelta į 2 psl.

Prieš kelias dienas atėjo džiugi žinia, 
kad “Mūsų Pastogę” $5,000suma parė
mė Vilniuje įsikūrusi didžiulė statybos 
įmonė akcinė bendrovė “Montuotojas”. 
Paramos iniciatorius - įmonės generalinis 
direktorius Alfonsas Jaras. Ryšiai užsi
mezgė, kai per profesionalią pažintinę 
išvyką Australijoje bei Nauj. Zelandijoje 
lankėsi 24 Lietuvos įmonių vadovai. Vers
lo patirties studijine kelionę organizavo 
Vilniaus Gedimino technikos universite
to Kokybės vadybos centras, kuriam va
dovauja dr. Pranas Kuisys. Sydnėjuje I .ie- 
tuvos verslo vadovų susipažinimui su 
vietinėmis galimybėmis tarpininkavo LR 
Garbės generalinis konsulas Sydnėjuje 
Viktoras Šliteris.

Reikia pabrėžti, kad ši $ 5.000 parama 
- pirmoji stambi parama “Mūsų Pastogei”, 
o gal pirmoji ir Australijos Lietuvių Ben
druomenei apskritai, gauta iš Lietuvos 
verslininkų. Iki šiol būdavo atvirkščiai - 
Australijos lietuviai remdavo Lietuvą bei 
lietuvius, bet pastaruoju metu “senųjų 
išeivių” ištekliai yra pastebimai sunykę. 
Nepaprastai malonu konstatuoti, kad ra
tas pradėjo suktis kita kryptimi.

Apie “Mūsų Pastogę” bei jos finansinę 
padėtį gen. direktorius Alfonsas Jaras iš
girdo per susipažinimo vakarienę prie 
Sydnėjaus uosto įlankos, kai apie Sydnė- 
jaus lietuviškąjį gyvenimą svečiams paaiš
kino konsulas Viktoras Šliteris, “M.P.” re
daktorė Dalia Donielienė ir prof. Vytautas 
Doniela. Išgirdęs, kad Australijos lietuvių 
savaitrašt is yra remtinas, p. Alfonsas J aras 
savo mintis dosniai įgyvendino tuoj po 
sugrįžimo į Vilnių.

AB “Montuotojas" yra stambiausia 
specialiųjų montavimo darbų įmonė Lie
tuvoje. Ji valdo apie 33 mln. Lt turto ir per 
metus atlieka paslaugų bei pardavimų 
vidutiniškai už 120 mln. Lt. Bendrovei 
2005 m. buvo suteiktas “Sėkmingai dirban
čios įmonės” Garbės diplomas. Tarp jos 
daugybės kontraktų minėtini AB “Mon-

Prezidentas apie sveikatos apsaugą
(ELTA). Prezidentas Valdas Adamkus 

mano, kad sveikatos sistemos reforma 
šiuo metu Lietuvoje yra įstrigusi, stokoja 
aiškumo ir kryptingumo, kad būtent dėl 
tokios sveikatos apsaugos sistemos refor
mos pablogėjo ir sveikatos priežiūros pa
slaugų kokybė, ir prieinamumas. Jo teigi
mu, siekiant užtikrinti sistemos prieina
mumą kiekvienam piliečiui, į šį sektorių 
lygiomis teisėmis būtina įleisti privačią 
iniciatyvą. “Siekiant išsaugoti valstybinių 
įstaigų tinklą ir jų nuolatinį finansavimą 
konkurencija vidaus rinkoje tarsi buvo ri
bojama. Tačiau ji pasireiškė kitaip-kvalifi
kuoti medikai, už menką atlygį nenorėda
mi dirbti valstybės įstaigose, palieka Lie
tuvą”, - sakė Prezidentas konferencijoje “Svei
katos apsaugos sistema -pertvarką melas”.

V. Adamkus gerai įvertino pastaruoju 
metu priimtus sprendimus, kuriais atsi
sakyta biurokratinių ribojimų privačioms

AB “Montuotojas” generalinis direktorius 
Alfonsas Jaras.

tuolojo” darbai šiuose pramonės stati
niuose: Mažeikių naftos įmonė, Akmenės 
cemento gamykla. Kauno dirbtinio pluoš
to kombinatas, Kėdainių chemijos kom
binatas ir lt. Dabar AB “Montuotojas” dirba 
iškarto virš šimto objektų statybose.

Šalia gen. direktoriaus Alfonso Jaro, 
profesinėje išvykoje į Australiją ir Nauj. 
Zelandiją dalyvavo dar 4 vadovai iš AB 
“Montuotojas”: Henrikas Navickas, Ja- 
nušas Fcdorovičius, Daugirdas Švėgžda ir 
Antanas Katinas.

(Plačiau apie lietuvių verslo vadovų 
kelionę- “M.P."psl.5.Red.)

Nuoširdžiai dėkojame AB “Montuoto
jas" gen. direktoriui Alfonsui Jarui ir vi
siems darbuotojams ui tokią svarią para
mą “Mūsų Pastogei ” ir linkini e kuo geriau
sios sėkmės visuose Jūsų darbuose bei as
meniniame gyvenime.

“Mūsų Pastogės” Redakcija ir 
f,B Spaudos Sąjungos Valdyba

gydymo įstaigoms steigtis savivaldos lyg
meniu ir pripažinti jas visaverčiais svei
katos sistemos dalyviais sudarant ptislau- 
gų sutartis. Jis taip pat pastebėjo, kad vis 
daugiau dėmesio skiriama ankstyvajai li
gų diagnostikai. “Akivaizdu, kad valstybės 
biudžetas nepajėgus patenkinti nuolat 
augančių pacientų poreikių. Todėl šiandien 
nepatenkintos abi pusės: medikai - dėl 
itin mažų atlyginimų, o pacientai- dėl blo
gėjančio paslaugų prieinamumo ir koky
bės”, - teigė Prezidentas ir kvietė visus vie
šai pripažinti, kad sveikatos apsauga daug 
kainuoja ir kad nė viena valstybė nepajėgi 
pasirūpinti kiekvieno žmogaus sveikata, 
nes poreikiai šioje srityje - neriboti.

Valstybės vadovas pabrėžė, kad Lietu
va su Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų pagalba turi unikalią galimybę 
pradėti ilgalaikes sveikatos sistemos per
mainas. □
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pffiE.* Trumpai iš visur Čikagos lietuvių operoje - “Vienos kraujas”

♦ Balandžio 23 
d. Maskvoje mirė 
76 metų amžiaus 
Boris Nikolajevič 
Jelcin, buvęs pir
masis Rusijos pre- 
zidentas 1991 - 
1999 m. Pasaulis 
jam yra dėkingas 
už KGB ir komu
nistinės diktatū

ros šalininkų perversmo sužlugdymų Ru
sijoje 1991 m. rugpjūčio mėnesį, o ypač dė
kingas už imperialistinės Sovietų Sąjungos 
išardymų 1991 m. pabaigoje. Boris Jelcin 
išvedė rusų okupacinę kariuomenę iš Lie
tuvos 1993 m. rugpjūčio mėn., tačiau nuvy
lė čečėnų tautą, 1994 gruodį įsakydamas 
Rusijos kariuomenei pulti Čečėniją.
♦ Balandžio 25 d. Europos Parlamentas 
priėmė rezoliuciją, reikalaujančią, kad Pa
saulio Banko prezidentas dr. Paul Wol
fowitz pasitrauktų iš pareigų. Jis yra kal
tinamas piktnaudojęs savo padėtį, išsi
rūpindamas savo partnerės Shaha Ali - Riza 
aukštas pareigas ir algos pakėlimą.
♦ Balandžio 26 d. Rusijos prezidentas 
savo metiniame pranešime Rusijos parla
mentui pareiškė, kad Rusija nebesilaikys 
savo susitarimų, pasirašytų 1990 ir 1999 
m., ribojančiais Rusijos kariuomenės pajė
gų dydį Europoje, jei JAV neatsisakys planų 
įrengti priešraketines bazes Europoje.
♦ Balandžio 26 d. Buvusi Australijos 
Imigracijos ir Etninių reikalų ministrė se
natorė Amanda Vanstone pareiškė, kad ji 
pasitraukia iš senato. Šią dieną ji buvo pa
skirta būsima Australijos amabasadore 
Italijoje, kai pasibaigs dabartinio amba
sadoriaus Peter Woolcott kadencija.
♦ Balandžio 27 d. Maskvoje mirė pasau
linio garso kompozitorius ir violončelės 
virtuozas Mstislav Rostropovič, sulaukęs

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.

Priimdamas jį Boris Jelcin’as sakė su
prantantis, kad šis apdovanojimas yra 
kuklus, tačiau pabrėžė, jog jis - simbolinis.

„Aš savęs nelaikau įvykių dalyviu, 
nors visą sausio 13-osios naktį nuolat 
palaikėme ryšį su Vytautu [Landsbergiu], 
vėliau kalbėjau su Jazov’u, kelis kartus su 
Gorbačiov’u. Ir tada Gorbačiov’ui pasa
kiau: Turėkite omeny, kad prieš jūsų 
ekspansiją Lietuvą kelyje į demokratiza
vimą galingais pečiais parems Rusija, ir 
Rusija tai padarė”, - tuomet kalbėjo B. 
Jelcin’as.

Šis medalis taip ir liko vienintele 
Lietuvos oficialia padėka Boris’ui 
Jelcin’ui už komunikatą dėl rusų armijos 
išvedimo, valstybės sienų sutartį ir kitokią 
paramą atkuriančiai nepriklausomybę 
Lietuvai. „Kad paskui kiti Lietuvos prezi
dentai ar vadovai nepadarė tokio sprendi
mo, negerai - čia yra Lietuvos skola. Ma
nau, kad suvokiant visą Boris’o Jelcin’o pa
lankumą laisvės idėjai, nepriklausomybei 
ir konkrečiai Baltijos šalių nepriklauso
mybei, kur nors Vilniuje galėtų atsirasti 
Boris’o Jelcin’o gatvė ar kas nors pana
šaus“, - sakė buvęs Aukščiausiosios Ta
rybos pirmininkas Vytautas Landsbergis. 
Ar ir ten “prie rusų buvo geriau”?

57% lenkų pasisako prieš šį projektą, 
nors šalies premjeras Jaroslaw Kaczynski 
mano, kad Lenkijai toks pasiūlymas yra 
naudingas. Vos 25% lenkų palaiko prem
jero nuomonę. Čekijos gyventojai nusitei
kę dar priešiškiau - 61% nenori, kad jų 
šalies teritorijoje būtų įtaisytas radaras, 
kuris padėtų susekti priešo raketas.

Šiam Jungtinių Valstijų pasiūlymui 

Mūsų Pastogė Nr. 17, 2007.05.02, psl. 2

80 metų amžiaus. Sovietų Sąjunga buvo iš 
jo atėmusi pilietybę už disidentų rėmimą. 
Jis atgavo Rusijos pilietybę Sovietų Są
jungai subyrėjus.
♦ Balandžio 27 d. Saudi Arabijos vyriau
sybė paskelbė, kad užbėgo už akių al-Qaeda 
organizacijos planui pulti iš oro svarbius 
Arabijos karinius ir ekonominius taikinius, 
panaudojant savižudžius lakūnus. Suimti 
172 įtariami asmenys, jų tarpe daug apmo
kytų lakūnų. Per kratas surastos didžiulės 
pinigų sumos ir slapti ginklų sandėliai. 
Reikia prisiminti, kad per garsųjį rugsėjo 
11 d. New York’o ir Pentagono puolimą 
dauguma savižudžių lakūnų buvo kilę iš 
SaudiArabijos.
♦ Balandžio 28 d. savižudys teroristas su
sisprogdino Charsadda vietovėje, Pakistano 
Šiaurės - Vakarų provincijoje, vos 3 metrų 
atstume nuo Pakistano vidaus reikalų 
ministro Al'tab Khan Sherpao. Ministras 
išliko gyvas, tik su skelveldrų sužeista koja. 
Žuvo 28 žmonės, apie 50 sužeistų.
♦ Balandžio 29 d. sukilėlių tamilų tigrų 
lėktuvai bombardavo taikinius Šri Lankos 
sostinėje Colombo, sužeisdami keletą 
žmonių. Tamilai kontrabandos keliu yra 
įvežę penkis išardytus čekų gamybos 
lėktuvus ir juos sumontavę.
♦ Balandžio 27 d. Estijos sostinės Talino
centre buvo pašalintas Raudonosios Ar
mijos paminklas, su savo kūju ir pjautuvu 
žeidęs estų jausmus. Protestuodami prieš 
paminklo pašalinimą, balandžio 27 ir 28 
dienomis Estijos rusai suruošė masines 
demonstracijas Talino centre, susidūrimus 
su policija. Suimti apie 600 žmonių, apie 
100 sužeistų. Rusijos vyriausybės atstovai 
kalbose grąsė Estijai sankcijomis dėl 
paminklo pašalinimo. Estija pareiškė, kad 
Rusija kišasi į Estijos vidaus reikalus, gi 
paminklas priminė estams žiaurius Sovietų 
Sąjungos okupacijos metus. □

Europoje dislokuoti priešraketines gyny
bos elementus ypač priešinasi Rusija, 
mananti, jog tai keltų grėsmę jos saugumui.

Ar pavyks išgelbėti lietuviškas 
mokyklas Lietuvoje?

Šio paragrafo pavadinimas gali skam
bėti keistokai. Deja, jis atitinka padėčiai 
Šalčininkuose. Ten miesto taryba bando 
uždaryti lietuviškas mokyklas, nors tai ir 
daroma netiesioginiai. Gaila, nes dabar 
santykiai tarp Lietuvos ir Lenkijos yra ge
resni, nei bet kada per paskutinį šimtmetį.

Lietuviškų mokyklų ir lavinimosi įstai
gų uždarymui prieštaraujantys visuome
ninių organizacijų atstovai balandžio 23 d. 
išplatino viešą laišką Prezidentui Valdui 
Adamkui, Seimo Pirmininkui Viktorui 
Muntianui, Premjerui Gediminui Kirkilui, 
švietimo ir mokslo ministrei Romai Žakai- 
tienei, Vilniaus apskrities viršininkui Al
fonsui Macaičiui ir Vyriausybės atstovui 
Vilniaus apskrityje Jurgiui Jurkevičiui bei 
prie savivaldybės surengė piketą.

Tokių lekcijų ėmėsi Tautos fondo Lie
tuvos atstovybė, Lietuvių švietimo draugi
ja “Rytas”, Lietuvių etninės kultūros drau
gija, Lietuvos Sąjūdis, Lietuvos laisvės ko
votoji} sąjunga, Krašto apsaugos bičiulių 
klubas, Vilniaus krašto lietuvių sąjunga, 
Vilniaus miesto mokytojų sąjūdžio taryba, 
“Vilnijos” draugija ir “Vilnijos” draugijos 
Šalčininkų skyrius. Jų parengtame krei
pimesi Šalčininkų rajono tarybos prašoma 
nepažeisti Lietuvos ir tarptautinių įstatymų 
bei Lietuvos piliečių teisės pasirinkti švie
timo įstaigą pageidaujamoje vietoje vals
tybine kalba - švietimo įstaigą vaikams turi 
parinkti tėvai, o ne valdininkai.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau-
Aa,ELTA,BNS,LGITICir“Benianliiuu”.

Pernai 50 metų jubiliejų atšventusi 
Čikagos lietuvių opera antrąją šimtmečio 
pusę pradeda linksmu scenos kūriniu - 
valsų karaliumi vadinamo Johann Strauss’o 
trijų veiksmų operete “Vienos kraujas”. Šis 
pastatymas įvyks gegužės 6 dieną, - pra
neša “Amerikos Lietuvis”.

Kaip visada, taip ir šiemet Čikagos lie
tuvių operos spektaklyje tarp solistų bus 
daug svečių iš Lietuvos. Rengiant ir at
liekant šį spektaklį darbuosis net devyni 
Lietuvos operos atstovai, tarp jų - ir reži
sierius Eligijus Domarkas bei dirigentas 
Vytautas Viržonis iš Vilniaus.

Šį kartą “Vienos kraujo” pastatyme pa
grindinius vaidmenis atliks Lietuvos na
cionalinio operos ir baleto teatro solistai 
Ramutė Tumuliauskaitė, Irena Zelenkaus- 
kaitė. Mindaugas Gylys, Bronius Tama
šauskas, taip pat Čikagoje gyvenanti Nida 
Grigalavičiūtė. Kitus vaidmenis atliks Ar
tūras Malikėnas, Liutauras Navickas, 
Aleksandras Vizbaras ir čikagietė Nijolė 
Leonienė.

Kaip “Amerikos lietuviui” sakė Čika
gos lietuvių operos vadovas Vytautas Ra- 
džius, šios operetės pastatymas kainuos 
apie 100,000 dolerių. Daugiausia kainuoja 
samdomas amerikiečių simfoninis orkes

TV apie migrantų išnaudojimą Anglijoje
Ketvirtadienį, balandžio 25 d. vakare 

Australijos lietuviai galėjo matyti per ABC 
TV rodomą tyrimo ištrauką, kaip mig
rantai darbininkai į Didžiąją Britaniją 
dažnai viliojami apgaulės būdu. Lietuvis 
žurnalistas Audrius LeĮkaitis aiškino, kad 
egzistuoja nauja prekybos žmonėmis for
ma, migrantai išnaudojami ir gauna labai 
menkus atlyginimus.

BBC Naujienų tarnybos atliktame 
žurnalistiniame tyrime J alyvavęs A. Lel- 
kaitis apsimetė migrantu, kuris Anglijoje 
ieško darbo. Jis mokėjo šimtus svarų agen
tūroms Lietuvoje ir Londone už pažadėtą 
darbo vietą Hull mieste, kuri net neeg
zistuoja. Po to, kai tarpininkaujanti firma 
„Focus Staff Limited” jam pasiūlė darbą, 
jis dvi savaites gavo mažesnį nei minimalų 
atlyginimą.

Po trijų savaičių, užsislaptinusiam 
žurnalistui buvo sumokėti tik 97 svarai 
už 20 valandų darbą, atliktą per pirmąją

Lankysis Japonijos imperatorius
Gegužės 26-27 dienomis Vilniuje su 

valstybiniu vizitu pirmą kartą lankysis 
Japonijos imperatorius Akihito su žmona 
Michiko. Japonijos imperatoriškoji šeima 
Lietuvoje susitiks su Prezidentu Valdu 
Adamkumi ir ponia Alma Adamkiene, 
padės gėlių prie paminklo žuvusioms už 
Lietuvos laisvę Antakalnio kapinėse. 
Imperatorius su žmona taip pat apsilan
kys prie Japonijos diplomato Sugihara 
paminklo ir dalyvaus tarptautiniame 
festivalyje “Skamba skamba kankliai”. 
Prezidentas Valdas Adamkus ir ponia 
Alma imperatoriškos šeimos garbei su
rengs iškilmingus pietus.

Imperatoriškoji šeima taip pat aplankys

Lietuva seka Izraeliu
Kaip praneša dienraštis “Klaipėda”, 

Lietuvoje bus įrengta sienų stebėjimo 
sistema, kurią naudoja Izraelis konfliktuose 
su arabais. Lietuvos teritorinę jūrą ir Kuršių 
marias pasieniečiai galės stebėti nuolat.

Pajūryje bus sumontuoti stebėjimo 
bokštai su radarais, dienos ir naktinio 
matymo vaizdo bei reagavimo į šilumą 
(vadinama termovizorine), sistemomis. 
Bus įrengta ir automatinė plaukiančių lai
vų atpažinimo sistema. Lietuvos teritori
nės jūros stebėjimo sistemą įkurs konkur

tras. Kainuoja ir iš Lietuvos atvykstantieji 
talkininkai, nors apie 60 choro artistų už 
savo darbą atlygio negauna. Beje, šioje 
operetėje dalyvaus ir šokėjai, pakviesti iš 
“Suktinio” tautinių šokių grupės.

Praėjusių metų pavasarį savo jubiliejui 
Čikagos lietuvių opera pastatė Vytauto 
Klovos operą “Pilėnai”.

1956 m. įkurta Čikagos lietuvių opera 
yra pirmoji ir iki šiol vienintelė Amerikoje 
gyvuojanti etninė opera, tapusi išeivijos 
lietuvių pasididžiavimu. Per pusšimtį metų 
Lietuvių opera pastatė ir atliko daugybę 
operų: “Rigoletas”, “Aida”, “Traviata”, 
“Norma”, “Gražina”, “Pilėnai”, “Nabu
kas”, “Trubadūras”, “Lietuviai”, “Toska”, 
“Pajacai”, “Faustas”, “Karmen”, “Rigole
tas”, “Vilniaus varpai”, “Jūratė ir Kastytis”, 
“Meilės eliksyras”, “I jučija di Lamermur”, 
“Kaukių balius”, “Otelas”, “Kaimo garbė”, 
“Perlų žvejai”, oratoriją “Carmina Burana”, 
operetę “Čigonų baronas” ir kitas.

Atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę 
Čikagos lietuvių operoje dainavo garsiausi 
Lietuvos operos ir baleto teatro solistai: 
Irena Milkevičiūtė, Vitalija Šiškaitė, Vir
gilijus Noreika, Vladimiras Prudnikovas, 
Vytautas Juozapaitis, Eugenijus Vasilevskis, 
Audrius Rubežius, Liudas Norvaišas ir kt.

savaitę, ir net 50 svarų buvo atskaityta už 
apgyvendinimą. Ne gana to, už apgy
vendinimą atskaityti pinigai nebuvo 
rodomi atlyginimo lapelyje - tai yra ne
teisėta. Be to, A. Lelkaičiui teko gyventi 
perpildytose patalpose.

Minimoje TV programoje, „JK pre
kybos žmonėmis centro“ direktorius Gra
hame Maxwell tvirtina, kad atidarius Eu
ropos sienas atsirado nauja prekybos žmo
nėmis rūšis. „Anti-Slavery International“ 
direktorius Aidan McQuade sako, kad 
tokiai darbo situacijai būdinga keletas 
dalykų. Tai apgaulė, bauginimas, doku
mentų atėmimas, pernelyg dideli mokes
čiai už apgyvendinimą ir transportą, 
naudojimasis asmens kaip imigranto 
statusu ar tuo, kad jis yra skolingas, siekiant 
priversti jį dirbti sąlygomis, su kuriomis jis 
nesutinka. „Kai kurie šių mechanizmų 
akivaizdūs ir BBC atliktame žurnalisti
niame tyrime“. □

I a įvi ją, Estiją, Švediją ir Didžiąją Britaniją. 
Kelionė truks 10 dienų. Lietuva, Latvija ir 
Estija taps pirmosiomis buvusios SSRS 
šalimis, kurias aplankys “chrizantemų 
sosto” šeimininkas. 72 metų imperatoriui 
tai bus 14-oji kelionė į užsienį po to, kai jis 
1989 metais paveldėjo seniausios pasauly
je monarchų dinastijos sostą.

Be Baltijos šalių, imperatoriškoji pora 
apsilankys Švedijoje ir Didžiojoje Britani
joje. Švedijoje ir Didžiojoje Britanijoje im
peratorius dalyvaus iškilmėse, skirtose 300- 
osioms metinėms nuo tos d ienos, kai gimė 
didysis švedų gamtininkas, pirmosios 
pasaulyje augalijos ir gyvūnijos sistemos 
kūrėjas Carl Linne (Carolus Linnaeus).

są laimėjusi Izraelio kompanija “Elbit 
Systems Ltd ”, viena iš didelių atstumų ste
bėjimo sistemų lyderių pasaulyje.

Si kompanija pajūryje kuriamą siste
mą jau pristatė Klaipėdoje apsilankiu
siam vidaus reikalų ministrui Raimondui 
Šukiui, Valstybės sienos apsaugos tar
nybos vadui Sauliui Stripeikai ir pasie
niečiams. Daugiau kaip 33 milijonus, litų 
kainuojanti sistema Pajūryje ir Nemuno 
žemupyje turi būti įrengta iki šių metų 
rugsėjo 30 dienos. LGITIC
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Bendruomenės baruose
Velykė aplankė Sydnėjaus mažus,

jaunus
Šiais metais Velykė atvyko pas .Sydnė

jaus lietuvius per anksti - šeštad ienį prieš 
Verbas. Bet gi neįmanoma laikytis tra
dicinių datų, kai reikia keliaut nuo vieno 
žemės pusrutulio į kitą, nuo vieno žemyno 
i kitą ir dar plaukt per marių marias! O 
be to, Velykės kiškiai, kurie jos vežimėlį 
su margučiais traukia, bijo didelių van
denų. Ne veltui vadinasi bailiais!

Taigi, Velykė laimingai atvyko į Syd
nėjaus Lietuvių Klubą “Dainava” ir čia 
prasidėjo nuostabūs dalykai!

“Velykė” (slapyvardis Martina Reis- 
gienė) ir jos ištikimieji “kiškiai” (slapy
vardžiai Margarita Kavaliauskienė, Nata 
Liu t įkaitė, Venta Protaitė), didžiai talen
tingi marginimo menininkai, tuoj pat ant 
stalų sudėjo savo įrankius: bičių vašką, 
krosneles - žvakeles vaškui tirpinti, pei
liukus skutinėjimui. įvairius dažus; išvirė 
svogūnų lukštus ir, žinoma, tuzinus kiau
šinių.

“Velyke” ir jos “kiškius” pasiliko pil
na salė Sydnėjaus lietuvių: mažų, jaunų ir 
senų. Na, ir prasidėjo marginimas: su vaš
ku, batika ir skutinėjimu. Patys mažiausie
ji labai dėmesingai, labai susikaupė ant 
kiaušinių lipino blizgučius, paveikslėlius, 
o vyresnieji spietėsi aplink Martiną ir Na
tą pasimokyti marginimo vašku; gi Mar
garita aiškino skutinėjimo plonybes, ku
rios iš liktųjų “plonos”: jei lik per plauką 
peiliuką spūst - kiaušinio lukštas - krukšt, 
ir ...po margučio!

Nuo “Velykės” ir jos padėjėjų pavyz
dingų margučių raibo akys, ir kiekviena 
margintoja, lūpą prikandus, stengėsi to 
meno išmokti. Visi, atvykę į šią linksmų 
“Velykės “ mokyklą tikrai nenusivylė: kas 
jau ankščiau Šiek tiek mokėjo margint, čia

Kiaušinių marginimu domėjosi visos trys kartos Sydnėjaus lietuvių.
Abi nuotraukos Anskio Reisgio.

Rudens kavinė su “Daina”
Balandžio 22 d. Sydnėjaus Lietuvių 

Klube “Dainava” įvyko neeilinis choro 
„Daina“ pasirodymas. Matėsi svečių, se
niai matytų veidų, kurie surado naują 
Lietuvių Klubą, kiti atvyko pirmą kartą. 
Iš Klubo kavinės “Europa" sklido skanūs 
kvapai. Prie baro galima buvo paragauti 
Lietuviško alaus “Švyturys”, kuris pasau
linėje gėrimų parodoje New York’e lai
mėjo pirmą premiją, degtinės “Lithuanian 
Vodka”, krupniko.

Bet ne tų gėrimų paragauti j Klubą 
susirinko nemažas būrys lietuvių ir jų 
draugų, bet į choro „Daina“ vadovės Bi
tutės Aleknaitės suorganizuotą “Rudens 
kavinę su “Daina””. Kaip kitaip pavadin
si šį renginį, kai gamto je gelsta lapai ir pa
tys choristai daugumoje jau atėję j gyve
nimo rudenį, bet dar nelaukiantys žiemos.

Programa buvo savotiška. Sydnėjuje 
išbandyta pirmą kartą. Choristai padaina
vo scenoje kelias dainas ir po to progra

Mažiausieji labai susikaupę ant kiaušinių 
lipino blizgučius, paveikslėlius...

daugiau išmoko, kas visai nemokėjo - 
pramoko, o patys mažiausieji užsiėmė net 
tuo senuoju liaudies žaidimu - margučių 
ridinėjimu. Jį pravedė Venta. Nežiūrint, 
kad ne vienas kiaušinis čia sukiužo, vai
kams buvo daug velykinio džiaugsmo.

Sydnėjaus lietuviai gali didžiuotis sa
vo “Velyke” Martina bei jos “kiškiais” 
padėjėjais, ir kad senosios lietuviškos tra
dicijos, mūsų visų džiaugsmui (ypač vaikų 
supažindinimui) čia tebegyvos.

Iras ten buvau ir mačiau, ir marginau, 
bet... margutis... kaukšt...

Nijolė

mą tęsė kartu su publika, dainuodami 
sutartines liaudies dainas.'Žiūrovai sėdėjo 
prie stalų, ant kurių buvo sudėti lapai su 
atspaudintais dainų žodžiais. Iš karto 
publika dainavo nedrąsias!, bet kai tarp 
jos pasirodė choro dirigentė su lazdele, tai 
dainos taip suskambėjo, kad jų garsas 
pasiekė net Policijos būstinę, esančią ša
lia Lietuvių Klubo. Skundų dar negauta. 
Tikėtasi pamatyti ir naujų veidų iš Lietu
vos. Deja, jie atrodo, dainuoja kitokias 
dainas ir kur nors kitur... Tai tiek bent 
keliomis eilutėmis apie šią Rudens kavinę.

Iš anksto Įspėjame tautiečius, kad 
nevažiuoti! ragauti „svetimų kukulių“. Bus 
jų didesnis pasirinkimas Lietuvių Klube, 
o choras „Daina“, surinkęs visus choris
tus, kurie dainavo „Dainos“ chore nuo 
„akmens amžiaus”, užtrauks naują dainą 
liepos 29 dieną. Kur? - Lietuvių Klube.

Ar girdėjo te ? Ačiū.
Choro “Daina” kor.

Pasibaigus 
XXIV Australi

jos Lietuvių Dienoms bciLVI Sporto Šven
tei Geelonge 2006 m. ir kritikams įvertinus 
Šventės pasisekimą, atėjo laikas Šventės 
komitetams suvesti sąskaitas ir padėkoti 
Jums, mieli tautiečiai, mus parėmusiems.

ALD ir Sporto Šventės komitetų nariai 
bei pirmininkai Stasys Šutas ir Alex Wia- 
sak nuoširdžiai dėkoja visiems Šventės da
lyviams ir žiūrovams, taip gausiai apsilan
kiusiems ir padėjusioms mums sėkmingtii 
pravęsti Šventę. Didelis ačiū mūsų kai
mynams Melbourno lietuviams ir pensi
ninkams, kurie taip skaitlingai dalyvavo.

Ypač dėkojame Lietuvos Respublikos 
Prezidentui Valdui Adamkui ir poniai 
Almai už sveikinimo žodžius per DVD. 
Dėkojame LR Garbės generaliniam 
konsului Sydnėjuje Viktorui Šlitcriui su 
ponia Juta, LR Garbės generaliniam 
konsului Melbourne Andriui Žilinskui su 
ponia Aida. LR Garbės konsulei Adelai- 
Janinai Vabolis. Nuoširdus ačiū kunigui 
Algirdui Š imkit i, VI C.

Ačiū Australijos lietuvių laikraščiams 
"Mūsų Pastogė” ir „Tėviškės Aidai”. Dė
kojame visiems sportininkams, daininin
kams. šokėjams, kanklininkams, meninin
kams, muzikams, poetams, literatams, 
chorvedžiams, choreografams, treneriams 
ir, svarbiausai. tėvams bei organizato
riams, kurie atsivežė į Šventę tiek talentų.

Paskutinis ALD Šventės komiteto 
posėdis įvyko š.m. kovo 31 d. Iždininkė 
Rita Ženk išsamiai paruošė Šventės iždo 
apyskaitą ir pradžiugino visus, padarius 
nedidelių pajamų. Pirmininkas ir komi
teto nariai padėkojo Ritai už taip kruopš
čiai atliktą darbą.

Pirmininkas Stasys Šutas dėkoja vi
siems. kurie prisidėjo prie Šventės fi
nansavimo, už taip reikalingą piniginę 
paramą. Tai: Australijos Lietuvių Fondas, 
Kredito Draugija „Talka“. Lukaitis & 
Partners. Baltic Chamber, Otway Tourism. 
Spins Hotel. PIJI.SE Radio Stotis, Ben
digo Bank, Department of Victorian

Atsišaukimas į tautiečius
Ryšium su 2008 m. liepos mėnesį Sydnėjuje įvyksiančiu Pasaulio Jaunimo Kongresu, 

į kurį atvyks ir atstovai iš Lietuvos, Sydnėjaus lietuviai yra pasiryžę suteikti finansinę pa
galbą atvykstantiems tautiečiams. Jau yra susidaręs “pasišventėlių” komitetas šiai para
mai organizuoti. Palengvinti atsiskaitymą, Sydnėjaus Apylinkė atidarė sąskaitą nr. 7124 
“Talkos” skyriuje. Visi tautiečiai kviečiami prisidėti prie šio vajaus, tuo įgalinant būsimus 
lietuvius “piligrimus” dalyvauti šiame Kongrese. Yra žinoma, kad popiežius Benediktas 
XVI taipogi dalyvaus Kongrese su dvasiniais palaiminimais. Jūsų aukos yra dėkingai 
priimamos Lietuvių Klubo raštinėje pas Gretą Savickaitę-Flecher-organizacinio komi
teto pirmininkę, taip pat “Talkoje” pas Elę Kains bei Apylinkės ribose pas Teodorą 
Rotcą, 69 Belmore Street, Fairfield East, NSW2165. Siunčiant paštu viršminėtu adresu, 
čekius arpašto perlaidas prašome išrašyti “Australian Lithuanian Community-Sydney 
WYC” vardu. Dėkojame iš anksto.

Pasaulio Jaunimo Kongreso Paramos Komitetas (Sydney)

Nuotraukoje - dalis choristų ir žiūrovų. ________________________________________
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Geelonge 2006 m. pabaigtuvės
Communities, Geelong Ethnic Communities 
-Diversitat ir Greater City of Geelong . .

Šventės ruošos komiteto nariai ir pa
dėjėjai įsigijo daug naujo organizacinio 
patyrimo, nes reikėjo greitai ir gerai-yįtį- 
dovautinet keliems renginiams.

Geelongo Lietuvių Namai taip pat pa
sipuošė: išdažyta salė, padaryta scena, 
pakabintos naujos užuolaidos ir kt. Šo
kėjai nusipirko naujus gražius tautinius rū
bus. o choristai - naują aprangą. Pirmąkart 
vadovų pareigose - ir labai sėkmingai - 
pasirodė jaunimas. Komiteto nariai ir pa
dėjėjai buvo pakviesti į pabaigtuves, kurios 
įvyko šių metų kovo 31 d.

Šeštadienio vakarą į Geelongo Lietu
vių Namus susirinko gerbiami Šventės 
ruošėjai. Vakarienę pradėjo Sporto Šven
tės pirmininkas Alex Wiasak. padėkoda
mas visiems už gražiai pravestą Šventę. 
Prisiminė, kad 1972/73 m. per Šventę 
Adelaidėje susipažino su savo būsima 
žmona Simone ta ir ją atsivežė į Geelongą.

Jispakvietė tarti žodį ALD pirmininką 
Stasį Sutą.jo žodžiais tariant, Geelongo 
lietuvių bendruomenės kertinį akmenį.

Stasys padėkojo Alex ir visiems susi
rinkusiems su Šventės sėkme, lai jau antra 
Šventė Geelonge po 1998 m. Prisiminė, 
kaip per paskutinius dvejus metus komite- 
lassusirinkdavo kas mėnesį ir dažniau, kiek 
daug valandų įdėta ieškant geriausių salių 
ir išsprendžiant susidariusias problemas. 
Šiandien jau viskas praeityje ir visi galime 
tik džiaugtis bei didžiuotis savo pasieki
mais. Komiteto nariai buvo apdovanoti 
atminimo emblema, o Stasys su žmona 
I rish gavo dovanėles nuo komiteto narių.

Šventės metu maža Geelongo lietuvių 
bendruomenė padėjo įvairiais būdais, kad 
atvykę svečiai ir dalyviai nenusiviltų. At
rodo, kad mums pasisekė - ir tai dėka pasi
šventusių tautiečių ir šeimų, kurie kasdien 
dirbo be poilsio ir skubėjo paruošti sales, 
nepamiršo pamaitinti svečių ir dar pakon
certavo bei pasportavo. Geriausios sėkmės 
XXV Australijos Lietuvių Dienų Sydnėjuje 
2008 rengėjams Stasys Šutas
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Lietuva iš arti

Po keturių me
tų pertraukos su
grįžtanti „Dainų 
šventė“, šiemet 
simboliškai pava
dinta „Būties ra
tu“, nubrėš naujų 
savo istorijos viją.

2003 m. įgavusi tarptautinį UNESCO pri-
pažinimą ir 2009 m. planuojanti ryškiai 
sužibėti Europos kontekste, šių metų 
šventė sieks dar stipriau susieti kartas, 
išvykusius tautiečius su likusiais, naujai 
parodytomis tradicijomis įžiebti vienybės 
jausmą ir pasididžiavimą savo tauta.

„Lyginant su 160 metų Europos tradi
cija dar sąlyginai jauna, 80-ics metų isto
riją skaičiuojanti tautinė šventė į savo šo
kių ir dainų sūkurį sieks įtraukti kuo dau
giau moderniai mąstančių žmonių, tapti 
dar atviresne ir augti su visa Lietuva“, - 
sako šventės direktorius Saulius Liausa.

Pasak Kultūros ministro Jono Jučo,
„Dainų šventės yra ne tik iškilus Lietuvos 
kultūrinio gyvenimo akcentas, bet ir uni
kalus pasaulio kultūros reiškinys, ką liudi
ją jų įtraukimas į UNESCO žodinio ir ne
materialaus kultūros paveldo šedevrų 
sąrašą. Turime siekti, kad ši mūsų tautai 
brangi tradicija būtų ne tik išsaugota, bet 
ir nuolat stiprinama. Šiuo metu Seime yra 
svarstomas Dainų švenčių įstatymas, kuris 
užtikrins dar sklandesnį Dainų švenčių 
organizavimą“.

Olimpinėms žaidynėms savo mastu ir 
dvasia prilygstantis renginys laukia per 
30,000 dalyvių, 50,000 žiūrovų, ir net per 
300,000 televizijos transliacijų žiūrovų. 
Bilietus į šiemetinę „Dainų šventę“, kuriuos 
platins bilictai.lt, visi norintieji galės įsi
gyti jau nuo šiandien.

Liepos 5-8 d. Vilniuje ir Kaune vyksian
tys renginiai tradicinę dainos ir šokio kul
tūrų reprezentuos nauju kampu.

„Dainų šventės“ renginių ciklą pradės 
paros ratą atspindinti folkloro diena 
„Saulutė rateliu tekė jo“, kuri visus pažadins 
netikėtai anksti - 04.51 vai. ryto patekant 
saulei, ir truks visą dieną iki išnaktų.

Ansamblių vakaro programa „Saulės 
vartai“, atspindinti tradicinių metų šven
čių ciklą, išsiskirs šiuolaikinėmis liaudies 
dainų bei muzikos aranžuotėmis, apšvie
timo ir pirotechnikos efektais, scenografija.

Virš 70 pučiamųjų orkestrų pasirody
mas „Vario audra“, prisistatys su meninės 
žygiuotės programa Katedros aikštėje, 
vėliau - koncertu Vilniaus Rotušės aikš- 
tėję. Po jo orkestrai žiūrovus pirmą kartą 
pakvies į „retro vakaronė“ Sereikiškių 
parke, kurioje bandys atgaivinti „smetoniš-

Rusijos lėšos paminklams
Lietuvoje nebeliks nė vieno apleisto 

sovietų kario paminklo ir kapo. Jiems re
konstruoti ketinama išleisti daugiau kaip 
3 milijonus dolerių.

Tokį sprendimą priėmė Rusijos am
basada Vilniuje, rašo dienraštis „Kauno 
diena“. Rusų pasamdyta kapinių tvarky
mo bendrovė darbus skubina po to, kai 

■ Estijos ir Vengrijos sostinėse imta ieškoti 
būdų, kaip iš miesto centrų iškelti oku
pantus garbinančius paminklus.

Kauno Aukštųjų Šančių kapinėse vie
toj ištrupėjusių granitinių plokščių su žu
vusių rusų karių vardais bus sumontuotos 
naujos - marmurinės.

Kauno miesto paminklosaugininkai 
teigiamai vertina šią Rusijos ambasados 
iniciatyvą.

Musų Pastogė Nr. 17, 2007.05.02, psl.

“Dainų šventė” Lietuvoje 
šiemet pasuks nauju ratu

kąją” tradiciją net tik klausytis muzikos, 
bet ir šokti.

Šiais metais „Dainų šventės“ renginių 
sulauks ir kauniečiai - „Dariaus ir Girėno 
stadionas“ šiuo metu vienintelis tinkamas 
užburiančiam masiniam šokiui. Keturių 
dalių programoje daugiau nei 8.000 šokėjų 
seks „Lino sakmę“, kurioje per lino dar- 
bų prizme perteikiami choreografijos ku-
riniai apjungs ir tradicinius, ir šiuolaiki
nės kūrybos elementus.

„Dainų šventę“ vainikuos gausiausias 
šventės renginys - tradiciškai Vingio par
ke vykstanti „Dainų diena“, kurios idėjos 
suksis gamtos ir žmogaus gyvenimo ratu.
Keturių dalių programą atliks apie 17.000 
įvairiausio amžiaus atlikėjų iš visų Lie
tuvos kampelių. Taip pat šiame renginyje 
pirmą kartą nuskambės specialiai „Dainų 
šventei” sukurtos liaudies dainų interpre
tacijos, paįvairintos džiazo, pop ir roko 
elementais, akomponuojant pučiamie
siems, džiazo ir styginių orkestrams.

Siekdami sklandžiai įgyvendinti šiuos 
planus, organizatoriai susitiks su visomis 
susijusiomis miesto tarnybomis ir aptars 
sąlygas, kuriomis visos pusės patirtų ma
žiausiai nepatogumų. Šiandien „Dainų 
šventės“ simboliu tapusi Vingio parko es
trada dar negali pasigirti sutvarkytomis 
pagalbinėmis patalpomis, prieigose įrengtu 
apšvietimu, naujais ir pakankamo galin
gumo elektros įvadais. Kalnų parke, kurio 
koncertai taip gausiai lankomi, kad organi
zatoriai planuoja juos kartoti, kol kas nėra 
sutvarkyti žiūrovų suolai.

„Suprantame, jog miestas turi daug ir 
įvairių rūpesčių, tačiau šių metų „Dainų 
šventė“—išbandymas mums visiems, kaip 
sugebėsime priimti dar gausesnį žmonių 
būrį 2009 m., kuomet Lietuva minės tūks
tantmečio jubiliejų ir Vilnius taps Europos 
kultūros sostine“, - sako S. I Jausa.

Šiemet vyriausybė iš miestų savivaldy
bių perėmė dalyvių gabenimo į Vilnių. 
Kauną traukiniais ir autobusais, maitinimo 
bei gyvenimo bendrojo lavinimo mokyk
lose išlaidas.

Dainų šventės Lietuvoje organizuoja
mos nuo 1924 m. Praėjusiais metais pa
rengtas Dainų šventės įstatymo projektas, 
kuris įteisintų valstybės paramą šiai šven
tei. LR seime bus svarstomas gegužės mėn.

Saulius Liausa,
„Dainų šventės“ direktorius, 

tek: (687) 90109, 
ei paštas: saulius.liausa@llkc.lt

Raminta Rimkienė.
„AZ communications“ projektų vadovė, 

tek: (614) 11460, 
ei. paštas: raminta@azcom.lt

„Palaikome šią iniciatyvą. Jeigu rusai 
patys jos nesiimtų, tuo tektų pasirūpinti 
Kauno savivaldybei“, - teigė paminklo
saugininkė Rymantė Gudienė.

Rusai Kauno apskrityje sutvarkė Prie
nų ir Jiezno sovietinių karių kapines, keti
na imtis ir kitų memorialų rekonstrukci
jos. Restauruoti nuspręsta ir daugelį metų 
niekam nerūpėjusį Aleksote stovintį me
morialą žuvusięms rusų belaisviams.

Pasak “Kauno dienos”, neoficialiai tei
giama, jog Rusijos užsienio reikalų minis-
terija gerokai daugiau lėšų nusprendė 
skirti po to, kai Estijoje kilo diskusijos dėl 
(sovietinio) „Bronzinio kario“ paminklo 
iškėlimo iš miesto.

Neseniai parašus dėl memorialo so
vietų kariams perkėlimo į karių kapines 
.pradėjo rinkti ir Vengrijos aktyvistai.
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Kaip malonu...
Isolda Poželaitė - Davis AM
® Į mano paš

to dėžutę netikėtai 
užklydo pakvie
timas j 5-tąjj Pa
saulio Anykštėnų 
Bendrijos suvažia
vimą, kuris vyks 
liepos 26 - 29 d.d. 
Programa įdomi 
bei turtinga rengi
niais. Suvažiavi
mas vyks per didžiuosius Šv. Onos atla
idus. Tad jei Australijos lietuvių tarpe yra 
vykstančių liepos mėnesį Lietuvon, gal jiems 
atsirastų proga apsilankyti Anykščiuose per 
suvažiavimą. Mielai padarysiu programos 
fotokopiją ir atsiųsiu Jums. Skambinkite 
telefonu: (02) 95202670.

Galima susisiekti ir elektroniniu paštu. 
Rašykite sekretorei Bronei Lukaitienei 
anykštėnai@gmailo.com o Bendrijos 
pirmininkui antanastvla@frcemail.lt 
Bendrijos Interneto svetainė:

www.anykstcnai.lt
® Šių metų kovo mėn. vyko skulpto

riaus Antano Mončio kūrinių paroda Pa
ryžiuje. Galerijoje “EHumaine Comčdic” 
buvo išstatyti koliažai, piešiniai ir 40 
skulptūrų. Tačiau tai nebuvo Palangos 
A.Mončio namų - muziejaus kūriniai, bet 
prancūzų šeimos Turbil paskolinta ko
lekcija (šeima kolekcijonavo Antano 
Mončio darbus nuo 1951 m.) Viena 
skulptūra buvo pasiskolinta iš Soissons 
miesto muziejaus. “Palangos tiltas” kovo 
30 d. rašo, kad toje pačioje galerijoje 
“...numatyta surengti vakarą, skirtą A. 
Mončiui, kurio metu bus pristatytas spe
cialiai išleistas 96 puslapių retrospekty

Monetų paroda Karo muziejuje
Kovo 9 d. Vytauto 

Didžiojo karo muzie
juje buvo atidaryta pa
roda “Lietuvos kolek
cinės monetos 1993 - 
2006 m.” Ši paroda 
skirta Lietuvos Nepri
klausomybės atkūri
mo dienai. Parodoje 
eksponuojamų mone
tų nėra apyvartoje. 
Kiekviena iš šių mo
netų yra skirta kokiai 
nors ypatingai progai, 
praeities įvykiui ar žy
miam valstybės veikė
jui atminti.

Progines monetas
Lietuvos monetų kalykla gamina nuo 1993 
m. Pirmoji proginė 10 litų nominalo 
moneta yra skirta lakūnų Stepono Dariaus 
ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 60- 
osioms metinėms. Dabar Lietuvos monetų 
kalykla taiko pažangias technologijas ir 
kasmet pagamina net kelių pavadinimų 
aukščiausios kokybės proginių monetų iš 
įvairių metalų: aukso, sidabro bei vario ir 
nikelio lydinio.

Kai kurios monetos yra leidžiamos se- 
rijomis:”Lietuvos istorijos ir architektū
ros paminklai”, “Lietuvos miestai”, “Lie
tuvos valdovai”. Dalį proginių monetų 
sudaro jubiliejinės monetos, kurių tiražas 
svyruoja nuo 1,000 iki 40,000 vienetų.

Dabar ir Lietuvos sąjūdžio iniciatyvi
nė grupė ragina į tinkamas vietas perkelti 
Lietuvos miestuose vis dar stovinčius pa
minklus rusų kariams ir kitiems sovie
tinio režimo simboliams. Iki šiol tokie 
paminklai tebestovi Biržų centrinėje 
aikštėje, Vilniuje ant Žaliojo tilto. Yra jų 
ir kai kuriuose kituose miestuose.

LGITIC 

vinis katalogas, apimantis 1950-1980 me
tų kūrybos laikotarpį.” Katalogas pran
cūzų kalba. “Vakaro kuratorė - Lietuvos 
nuolatinė atstovė prie UNESCO amba
sadorė Ina Marčiulionytė.”

• Dar reikėtų pabrėžti, kad vasaros 
pabaigoje, kaip rašo A. Mončio sesuo. Bi
ru tė Turauskienė, “... savo kūrinių parodą 
eksponuos iš Australijos Jolanta ir Jurgis 
Janavičiai.”

• Geros žinutės lietuviškai kalban
čiam jaunimui, kuriam sunkiau skaityti 
knygas lietuvių kalba. “The Vilnius 
Review” autumn/winter 2006/Nr.20 
contains a great deal of information on 
Lithuanian writers and their works in the 
English translation. Find on the internet:

www.booksfromiithuania.lt
www.culture.lt/satenai
www.culturc.lt/menas
The Lithuanian I nstitute 
www.Iilhuaiiianiiistitiitc.lt 
Furthermore: The Lithuanian 

UNESCO Commission www.unesco.lt and 
European Cultural Programs Centre 
www.durys.org These websites (svetainės) 
may be of interest to you.

• Gavau poezijos pluoštą iš Juliaus 
Janonio gimnazijos buvusios moksleivės, 
laimėjusios V. ir E. Požėlų meno premiją 
prieš metus. Ištrauka iš ciklo “Išlaisvinti”:

Iš savo plaukų nunersiu tau antklodę
Ir susupusi šildysiu
Ant savo rankų auginsiu lave
Kaip gėlę
Lipk ant peties ir kalbėk man į ausį
Aš klausysiuos tavęs tarsi kriauklės ošimo
Iš savo akių uždegsiu tau saulę
Ant savo delnų nešiu tolyn
Vėjo pasakos bus tavo laimė
Vanduo bus tavo daina.

2007.01.28 Ieva Jonaitytė
□

Paskutinė numizmatinė naujovė - lietuviška auksinė monetėlė, 
skirta Aukso pjūvio principui (žiūr. nuotr. viršuje). Monetą iš
leido I .ietuvos bankas, nukalė Lietuvos monetų kalykla Vilniuje. 
Tai antroji lietuviška moneta, išleista pagal tarptautinę progra
mą “Mažiausios aukso monetos pasaulyje. Aukso istorija”.Tad 
suprantama, kodėl moneta yra vos 1244 g masės.

Visos šios monetos yra pardavinėjamos 
Lietuvos banko kasose didžiuosiuose 
Lietuvos miestuose.

Lietuviškos proginės monetos yra 
žinomos ir pripažintos visame pasaulyje. 
Štai Lietuvoje nukaldinta, Vilniaus uni
versiteto 425 m. sukakčiai skirta, 50 litų 
sidabrinė moneta pelnė Italijos tarptau
tinės numizmatikos parodos “Vicenza 
Numismatica” apdovanojimą. Ji buvo 
pripažinta meniškiausiai architektūrą 
vaizduojančia moneta.

50 litų proginė moneta, skirta XXVII 
olimpinėms žaidynėms, buvo pripažinta 
meniškiausia 2001 metų moneta visame 
pasaulyje.

Vytauto Didžiojo karo muziejuje ekspo
nuojamos monetos yra surūšiuotos pagal 
tematiką. Didelio lankytojų susidomėjimo 
susilaukė vienintelis monetos gipsinis mo
delis. Būtent tokio modelio gamyba yra 
pirmasis žingsnis kuriant naują monetą. 
“Šios monetos yra bene geriausias mūsų 
valstybingumo įrodymas”, - pabrėžė paro
dos rengėja Gerardą Dručkųvicnė.

Valdas Kilpys,
“Trimitas”

4

bilictai.lt
mailto:saulius.liausa@llkc.lt
mailto:raminta@azcom.lt
mailto:nai@gmailo.com
mailto:antanastvla@frcemail.lt
http://www.anykstcnai.lt
http://www.booksfromiithuania.lt
http://www.culture.lt/satenai
http://www.culturc.lt/menas
http://www.Iilhuaiiianiiistitiitc.lt
http://www.unesco.lt
http://www.durys.org


Bendruomenės baruose
Apie seminarą

“Šventės ir bendruomeniškumo ugdymas”,
įvykusį 2007 m. kovo 7 - 9 dienomis Vilniuje

Greta Savickaitė-Flctchcr, 
Australijos Lietuvių Bendruomenės 

atstovė seminare

Šių metų kovo 7-9 d. Vilniuje Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamentas prie L,R 
Vyriausybės (TMID) surengė kultūros 
seminarą užsienio lietuvių bendruomenių 
atstovams. Renginio partneriai - Lietuvos 
liaudies kultūros centras ir Kultūros dar
buotojų tobulinimosi centras. Pagrindinė 
šio seminaro tema buvo dainų šventės: 
rekomendacijos, kaip jas organizuoti gy
venamajame krašte, kaip užsienio lietuvių 
meno kolektyvams joms pasirengti, koks 
dainų šventės vaidmuo atstovaujant 
lietuviškai kultūrai užsienyje. Organizuo
damas šį seminarą, TMID atsiliepė į už
sienio lietuvių bendruomenių išreikštą 
poreikį gauti išsamią informaciją kaip 
metodiškai pasiruošti 2007 ir 2009 metų 
dainų šventėms.

Seminare dalyvavo užsienio lietuvių 
bendruomenių deleguoti 24 atstovai iš 17 
kraštų (Airijos, Argentinos, Australijos, 
Baltarusijos, Belgijos, Brazilijos, Danijos, 
Didžiosios Britanijos, Ispanijos, JAV, 
Kanados, Latvijos, Lenkijos, Prancūzijos, 
Rusijos, Kaliningrado srities ir Ukrainos). 
Užduotį atstovauti Australijos Lietuvių 
Bendruomenei seminare konkurso būdu 
Krašto Taryba delegavo šio straipsnio 
autorei. Autorė dėkoja komisijai už pa
sitikėjimą.

Seminarą mu
zikine įžanga pra
dėjo Veronika Po
vilionienė (žiūr. 
nuotr. kairėje) — 
žymiausia lietuvių 
liaudies dainų at
likėja. Tai moteris - 
simbolis, kuri Lie

tuvai atstovauja daugelyje pasaulio šalių, 
pagarsėjusi tradicinėmis liaudies daino
mis ir moderniomis liaudies dainų aran
žuotėmis. Dainininkė pristatė savo nau
jausią muzikinį kompaktinį diską “Kada 
sūneliai sugrįš”, kuriame įrašytos karinių- 
istorinių dainų interpretacijos. Šių dainų 
tekstai buvo parengti pagal Kvcdlinburgo 
analus (1009m.), Vygando Marburgiečio 
metraštį (1355m.), Voskresenjės metraštį 
(1410 m.), Mykalojaus Katkaus “Balanos 
gadynė” (1931m.), Emilijos Liegutės do
kumentine apysaką “Emilija Pliaterytė” 
(2003 m.), Lietuvos kariuomenės priesai
ką (1919 m.), partizanų maldą (1946 m.). 
Vasario 16-osios proga Kaune išplatintą 
atsišaukimą (1972 m.).

Po Veronikos 
Povilionienės mu
zikinės įžangos 
sveikinimo žodį 
tarė TMID gene
ralinis direktorius 
Antanas Petraus
kas (žiūr. nuotr. 
kairėje). Jis akcen
tavo gyvosios tra

dicijos įvertinimo ir išsaugojimo aspektus, 
etnokultūrą įvardydamas kaip vieną pag
rindinių lietuviškos tapatybės, tradicijų 
išsaugojimo bei puoselėjimo veiksnių, o 
taip pat ir kaip vieną pagrindinių grandžių, 
jungiančių skirtingas užsienio lietuvių 
kartas. Vykstant intensyviems emigracijos 
iš Lietuvos procesams, svarbu užtikrinti 
užsienio lietuvių ir naujųjų Lietuvos emig
rantų ryšius per tautiškumo, patriotišku
mo ugdymo priemones. Globalizacijos 
procesai pasaulyje palengvina šių ryšių at

radimo ir plėtojimo galimybes, tačiau turi 
būti vienijantis lietuviškumo jausmas. 
Labai svarbios visos bendruomenės tel
kimo priemonės - laikraštėliai, organi
zacijos, lietuviškos mokyklėlės, pomėgių 
rateliai ir kt. TM1D vadovas kalbėjo ir apie
valstybės paramą užsienio lietuviams,
siekiant toliau stiprinti tarpusavio ryšius.

Pasaulio Lie
tuvių Bendruome
nės atstovas Lie
tuvoje Gabrielius 
Žemkalnis (žiūr. 
nuotr. kairėje) pasi
džiaugė seminaro 
dalyviiį gausa bei 
entuziazmu ir lek
toriais - puikiais 

etnokultūros žinovais. Jis taip pat kalbė
jo apie patirtį, tradicijas, naujoves, akcen
tuodamas senųjų ir naujai imituojamų 
tradicijų svarbą užsienio lietuvių ben
druomenėse. Pasak jo, senos tradicijos yra 
be galo svarbios, tačiau ir jų kaita bei 
naujovės yra labai prasmingos, nes to pa
ties kartojimas ilgainiui tampa nuobodus.

Lietuvos kul
tūros darbuotojų 
tobulinimosi cen
tro direktorė Lina 
Banienė (žiūr. 
nuotr. kairėje) pa- 
džiaugėsi, kad jos 
vadovaujamoje or
ganizacijoje kva
lifikaciją kelia ir

užsienio lietuviai. Direktorė paminėjo, jog 
seminaro vienas pagrindinių uždavinių - 
supažindinti dalyvius su etnokultūros ver
tybėmis, aktualijomis ir problemomis. 
Savo kalbą centro direktorė užbaigė šū
kiu: „Būkime kartu, bet būkime savimi!”,
palinkėdama, kad dalyviai pasisemtų nau
dingos informacijos, bet mokėtų ją unika
liai panaudoti pagal savo poreikius.

Renginio metu užsienio lietuvių ben
druomenių atstovai turėjo progos pasikeis
ti patirtimi ir informacija, užmegzti glau
desnius tarpusavio ryšius, mokėsi lietuviš
ko folkloro su muzikologe Zita Kelmic- 
kaite, “Šutant” bei “Ratilio”, susipažino su 
Lietuvos liaudies kultūros centro ekspozi
cijomis: “Lietuvos dainų švenčių retros
pektyva”, “Aukštaičių tautinis kostiumas”, 
stebėjo koncertus bei Lietuvos meno 
kolektyvams teikiamos „Aukso Paukštės“ 
nominacijos prizus.

Seminaro dalyviai išklausė šias 
paskaitas:

“Šventės kultūrinė ir socialinė reikš
mė”; “Valstybinės šventės ir jų organiza
vimas” (Lektorė doc. dr. Irena Bicrontai- 
tė); “Etnokultūros galimybės puoselėjant 
tautiškumą ir pilietiškumą” (Lektorė 
Irena Seliukaitė, Kultūros ministerijos 
Regionų skyriaus vadovė);

“Tradicinės kalendorinės šventės 
šiandien” (Lektorius dr. Libertas Klimka); 
“Šiuolaikinio folkloro interpretacijos” 
(Lektorė Zita Kclmickaitė); “Dainų 
švenčių tradicija” (Saulius Liausa, Lietu
vos liaudies kultūros centro direktorius). 
Plačiau apie seminaro metu išklausytas 
paskaitas informacija bus pateikta arti
miausiuose “Mūsų Pastogės” numeriuose.

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

Seminaro melu. Priekyje antra iš kairės - Australijos LB atstovė Greta Savickaitė Fletcher.

Iš Australijos sugrįžus
Danguolė Kuisienė.

verslininkų išvykos dalyvė

Vilniaus Gedimino technikos univer
siteto Kokybės vadybos centras š.m. kovo 
16-31 dienomis statybos įmonių vado
vams organizavo verslo patirties studijų 
ir pažintinę išvyką į Australiją. Stažuotėje 
dalyvavo 24 įmonių vadovai.

Mūsų kelionę suorganizuoti padėjo LR 
Garbės generalinis konsulas Sydnėjujc p. 
Viktoras Šliteris. Kaip ir kiekvienas sve
čias iš Lietuvos, viešintis Australijoje, mes 
taip pat visos viešnagės metu jautėme šio 
žmogaus rūpestį ir globą. O ten, kur esi 
laukiamas ir globojamas, ii' patirti įspū
džiai kur kas gilesni.

Ponas Viktoras Šliteris įmonių vado
vams suorganizavo informatyvi, seminarą, 
vykusį Sydnėjaus Pramonės ir Prekybos 
Rūmuose. Seminare pranešimus skaitė 
New South Wales valstijos statybos aso
ciacijos direktorius Brian Sadler, Federa
linės vyriausybės atstovė investicijoms 
Anna Fcdelis. statybos teisės specialistas 
Wolfgang Babek, vienos seniausių Austra
lijoje statybos kompanijos “Kelly and 
Rigby” direktorius James Kelly ir kt.

Dauguma mūsų žmonių Australijoje 
lankėsi pirmą kartą, todėl pažintis su šiuo 
kontinentu buvo visiems labai prasminga. 
Kadangi kelionės maršrutas buvo labai 
įdomus, turėjome galimybę pamatyti tris, 
visai skirtingus šalies regionus: Sydnėjų 
ir jo apylinkes, Alice Springs su žymiąja 
Ayers Rock ir Cairns su visomis šio krašto 
įdomybėmis.

Būdami Sydnėjujc savo smalsumą ga
lėjo patenkinti visi - ir besidomintys sta
tyba bei architektūra, ir socialiniais bei 
ekonomikos klausimais, ir nuostabia gam
ta. Net keturias dienas praleidę šiame 
mieste, turėjome progos ne tik pamatyti šio 
įspūdingo miesto įžymybes, bet ir suži
noti viso kontinento istoriją. Ją mena se
nieji Sydnėjaus rajonai su savo istoriniais 
akcentais, šalia kurių puikiai dera ir nau
jieji šiandienos architektūros šedevrai, to

Advokatų D. Morkūnienės ir
R. Brazausko kontora

Konsultuoja ir teikia teisines paslaugas turto paveldėjimo ir tarptautinio 
įvaikinimo klausimais. Prašome kreiptis:

Advokatų D. Morkūnienės ir R. Brazausko kontora, 
Kaštonų g-vė Nr. 3, LT- 01107 Vilnius, Lithuania. 
Tel.: 370 - 5 - 261 3833; Fax.: 370 - S - 212 7796. 
e-mail: advokalai@taide.lt http:/www.estates.lt

kie kaip Operos teatras. Daugelis iš mūsų, 
iki šiol šį unikalų statinį matę tik nuo
traukose, dabar galėjo jame apsilankyti ir 
net paklausyti koncerto.

Didelį įspūdį paliko ir Sydnėjaus apy
linkių gamtos paminklai, kaip Mėlynieji 
Kalnai su pačios gamtos sukurtomis Trijų 
Seserį, skulptūromis. O kalnai, tarsi mė
lyna skiaiste apsigaubę, išliks atmintyje 
lyg pasakos miražas.

Kaip minėjau, jau Sydnėjuje išgirdome 
daug įdomaus iš Australijos istorijos, bet 
ją juste pajutome lankydamiesi Kuran- 
doje. Nors daug visiems buvo tekę girdėti 
apie senuosius krašto gyventojus, bet pa
matyti aborigenus jų natūralioje aplinkoje, 
išgirsti jų legendas, autentiškus gyvenimo 
faktus - įspūdis nepalyginamas. Beje, 
būdami čia susipažinome ir su atogrąžų 
miškų įdomybėmis, su ypatinga šių miškų 
augalija ir gyvūnija.

Dar stipresnį įspūdį patyrėme prie 
visame pasaulyje gerai žinomo gamtos 
unikumo - Ayers Rock. Ji visus pakerėjo 
savo paslaptinga amžių išsaugota didybe. 
Jau važiuojant Nacionalinio Parko terito
rija pastebi ir pajunt i kraštovaizdžio nepa
prastumą. Saulės iškepinta raudona dyku
ma nėra plika veji, pustoma dykra, joje 
daug gyvybės - medžių, krūmų, žolynų - 
atkakliai ieškančių giliai žemėje vandens 
gyslos ir tarsi simbolizuojančių amžiną gy
venimo pulsą. Tai ypač aiškiai suvoki sto
vėdamas prie Uluru, kuri tūkstančius metų 
buvo šventa vieta Anangu genties abori
genams ir j kurią ir šiandien tarsi į švento
vę plūsta viso pasaulio turistai.

Dabar, jau būdami Lietuvoje, norime 
padėkoti ir jums, brangūs mūsų bičiuliai, 
kurie, būdami už tiek daug tūkstančių 
kilometrų nuo gimtinės, visada laukiate 
mūsų. Ačiū p. Viktorui Slitcriui, p. Jutai, 
p. Daliai ir p. Vytautui Donieloms, kad tą 
turiningą vakarą, kurį praleidome drauge 
Sydnėjuje, jūsų pastogėje, mes visi buvo
me sušildyti jūsų nuoširdaus dėmesio. 
Tegul ir jūsų, ir mūsų pastogėje niekada 
netrūksta šilumos. □
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Antanas 
Laukaitis

Kas - kur - kaip?

Malonu girdėti lietuvišką 
muziką

Prieš pora savaičių, sekmadienį, po 
lietuviški; pamaldų užsukome j “Daina
vos” klubą Bankstowne. Žmonių buvo ne
daug, nes nevyko joks lietuviškas rengi
nys. Kelios šeimos pietavo valgykloje, šiaip 
taip dar buvo susirinkęs pensininkų profe
ranso lošėjų stalas, o baro salėje prie kelių 
stalų dar sėdėjo keletas lankytojų, kurie 
šnekučiavosi ir gurkšnojo šaltą alų. O alus, 
ir ne vien tik “Švyturio”, tą dieną kažkaip 
tai buvo skanesnis, nes jį už baro pilstė pati 
Klubo sekretorė - visuomet maloniai besi
šypsanti Greta. Jos dėka tądien visą laiką 
skambėjo lietuviška graži muzika. Buvo 
džiugu ir malonu jos klausytis ne tik man, 
bet ir mano draugams. Net ir rusiški kol

dūnai, kurių kaina čia tikrai auksinė -
vienas koldūnas - vienas doleris, prie lie
tuviškų dainų atrodė visai neblogai.

Malonu tą dieną buvo sutikti seną 
sportinį bičiulį, buvusį Australijos armijos 
majorą Saulių Karpušką, kuris su žmona 
buvo atvykęs įjos sesers gimtadienio balių. 
Saulius, buvęs geelongiškis, klubo “Vytis” 
ir Australijos lietuvių krepšinio rinktinių 
geras žaidėjas, dabar su šeima gyvena Gold 
Coast, džiaugiasi kurortiniu oru, žaidžia 
golfą ir šią vasarą su šeima važiuoja į Lie
tuvą susitikti su giminėmis ir apžiūrėti

“Šitą paimkite gyvą”
Doc. Kazys Blaževičius, Kaunas 

Tęsinys išMP nr. 16.
Pečiulaičiui teko susidurti ir su do

rais “stribais”, kurių netgi stribais nerei
kėti; vadinti, ir su stribais - žvėrimis. Jo pri
siminimuose geru žodžiu minimas parti
zanų ryšininkas Jonas Kazla, jis ėjo partor
go pareigas Veiveriuose, Krišinskas iš 
Krišinskų kaimo, Keturakis iš Rimkum; 
kaimo irkt. Visi jie padėjo išaiškinti daug 
šnipų ir išdavikų, kurie partizanų karo 
lauko teismo nuosprendžiu buvo pelnytai 
nubausti. Iš ypač aršių stribų - profesiona
lų Pečiulaitis mini Garliavos stribus du 
brolius Mikulskius bei Kazį ir Antaną 
Staniulius. Šių stribų rankos nepaprastai 
kruvinos, juos prakeikė daugybė to kraš
to žmonių...

Didžioji išdavystė
Nepaprastai sunkus buvo partizanų gy

venimas, ne lengvesnis jis buvo ir jų arti
mųjų. Knygoje skaitome epizodą apie Juo
zą Lukšą - Skirmantą: ’’Užeinam pas ūki
ninką, visai pakeliui, prie Garliavos miške
lio. Užėję mudu su Skirmantu pasiliekam 
lauke, o kiti sueina į vidų. Speigas, išėjęs iš 
Kaukario, sako: “Juozai, yra tavo mama”. 
” Skirmantas pažiūrėjo per langą, nu

braukė ašarą irsako: “Geriau nesirodysiu, 
mamai bus tik daugiau skausmo”.(...) Ilgai 
'Juozas žiūrėjo į savo mamą, kuri stovėjo 
prie atidengto lango ir nepagalvojo, kad 
sūnus žiūri į ją paskutini kartą. (...)Tai buvo 
1,951 m. rugpjūčio mėnesį. Juozas apsi
džiaugė, kad gavo pamatyti mamą po ke
leto metų (...). ’’Juozo mama tada buvo 
benamė klajūnė, ją globojo to krašto žmo- 
.ųės, o gaudė įvairūs mikulskiai, staniuliai 
ir kiti tautos atplaišos. Juozas netrukus 
žuvo... Tokia tai buvo dorų lietuvių dalia 
savo gimtojoje žemėje.”

1950.10.03 desantu iš Vakarų grįžo J. 
Lukša - Skirmantas, Benediktas Trumpys -
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kraštą.
Jaunimas į Lietuvą

Praėjusiais metais dalyvauti Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynėse, iš Australijos j 
Lietuvą buvo nuvažiavęs gana didelis bū
rys mūsų jaunųjų sportininkų, kurie ten 
pasirodė labai gražiai. Daugumas iš šių jau
nų vyrų yra studentai, mokosi gerai, ir šiais 
metais, negalėdami pamiršti gražaus pri
ėmimo I .ietuvoje ir šiltų įspūdžių iš savo 
tėvų gimtojo krašto, savo atostogų metu 
vėl skrenda kelioms savaitėms j Lietuvą, 
'lai jau anksčiau ten viešėję Melbourne 
universitetų studentai Edis Obeliūnas ir 
Povilas Birštonas, sydnėjiškis studentas - 
pirmą kartą j Lietuvą važiuojantis Alek
sandras Karpavičius ir dar keli ne lietuviai 
studentai, norintįs pamatyti Lietuvą ir jos 
gražuoles. Laimingos kelionės jums!

Palieka Australiją
Sporto Šventės metu Brisbanėje labai 

malonu man buvo svečiuotis puikiuose, 
netoli vandenyno esančiuose Marijos ir 
Algio Rentų namuose. Algis jau daug metų 
gyvena Australijoje, Sydnėjuje, opaskuti-
niu laiku - Brisbanėje. Marija į Australiją 
atvyko prieš keliolika metų ir, sukūrusi 
šeimą su Algiu, atrodė laimingai čia gyve
no. Tačiau nemirštanti meilė savai gimti
nei, savam kraštui ir artimiesiems nulėmė 
apsisprendimą ir... abu Rentai nutarė per
sikelti gyventi j Lietuvą. Pardavę savo pui
kų namą ir gaudami pensiją, Lietuvoj įsi
kurs gražiai ir gerai. Tik man įdomu, kaip 
Algis, pripratęs prie šilto ir gražaus Bris- 
banės klimato, pripras prie šaltos ir drėg
nos Lietuvos žiemos. Tačiau Lietuvoj yra

Rytis ir Klemensas Širvys - Skalas. Jų grį
žimas saugumiečiams buvo žinomas, de
santininkams sugauti buvo mestos didžiu
lės pajėgos. Tik Skirmantui laikinai pavy
ko išvengti saugumiečii; pinklių.

1951.04.19 desantu iš Vakarų grįžo Jo
nas Kitkauskas - Gardenis, Dzykas ir Ju
lijonas Butėnas - Margis. Butėnas netru
kus žuvo, o Kitkauskas pateko įsaugumie- 
čių nagus, palūžo ir tapo išdaviku.

Sniečkui, jo svitai ir saugumiečiams ta
po prestižo reikalu sučiupti nesugaunamą 
ir nesužeidžiamą Lukšą. Tam pasitarnavo 
velniui dūšią pardavęs Kukauskas.

Didžioji laisvės kovų istorijoje drama 
vyko 1951 m. rugsėjo 4 - 5 d. naktį netoli 
nuo Lukšos gimtinės, Pabartupio kaime, 
Alšėnų apylinkėje, Kauno rajone. Tą naktį 
Kukauskas du kartus turėjo dėkingą pro
gą leisti Lukšai suprasti, jog jis yra saugu
miečių naguose. Per saugumiečius, neva 
Kitkausko ryšininką, Lukša ir Kukauskas 
pasikeitė dviem laiškučiais, kuriuose Ku
kauskas teisingai atsakė į Lukšos klausi
mus, tik jiems abiems žinomus iš buvimo 
Paryžiuje. Atsakymuose Kitkauskui terei
kėjo pakeisti vieną kitą žodį, jis būtų save 
reabilitavęs, o Lukša-išsigelbėjęs. Deja...

Pečiulaitis - vienintelis tos nakties įvy
kių patikimas liudininkas. Jis rašo: “(...) 
grįžta ryšininkas su Kitkausko laišku. (...) 
Skirmantas perskaito irsako: “Atsakė tei
singai”. Pagalvojęs vėl sako: “Eisim mudu, 
Povilai. Jei jis neišdavė, tai susitiksim, o jei 
išduoti, - žūsim”.

Skirmantas užsiveda vokišką automa
tą irsako Kitkausko ryšininkui: “Vesk, jei
gu užvesi ant čekistų, pats pirmas gausi”.

Kitkausko ryšininkas eina pirmas, p 
mudu paskui. Skirmantas atsisukęs ( Spyg
lį ir Pipirą, dar priduria: “Jūs likite čia pa
siruošę”. Priėjęs netoli miško, Skirmantas 
kilusia: “Dzykai, ar tu čia?” Atsiliepė kaž
koks nepažįstamas balsas. Skirmantas 

_suriko: “Ugnis!” Ir pirmas paleido auto- 
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labai daug gerų šildymosi priemonių, 
nebūtinai kailinių ir šiltų patalų. Taigi, 
sėkmės ir laimės Lietuvoje jums abiems!
Krepšininkas iš proto veda

Izraelio merginas
Jau antrus metus garsioje Izraelio 

“Maccabi” krepšinio komandoje labai 
sėkmingai žaidžia 24 metų, 201 em ūgio 
Simas Jasaitis. Į šią komandą jį prisiviliojo 
buvęs “Lietuvos ryto” treneris N. Spahija. 
Komandoje Jasaitis pasižymėjo kaip jos 
“snaiperis”, todėl jam pasiūlyta (su labai 
geni atlyginimu) žaisti keliose Europos 
komandose, bet jis pasirinko Izraelio 
“Maccabi”, kur anksčiau vienas iš koman
dos “žvaigždžių” buvo Šarūnas Jasikevi- 
čius. dabaržaidžiantis Amerikos profesio
nalų “Golden State Warriors” komandoje, 
bet čia jam nesiseka iškilti j aukštumas 
kaip Izraelyje. Daugiausiai jis sėdi ant 
atsarginių suolelio, nors kontraktas mi
lijoninis.

S. Jasaitis Izraelyje yra tituluojamas ne 

Paid
PA Monthly

Amount Invested Annual Rate Monthly Rate
$10,000 to $250,000 20% 1.67%
$251,000 to $500,000 22 % 1.84 %
$501,000 + 24 % 2.00%

/nvest 7i> C/iange Vour Uf&srfy/e 
Phone Alex Wiasak on 0411 806 284

Fixed Monthly Income^
E: monthlyincome@optusnet.com.au ACN: 123 235 843

mato seriją”.
Prasidėjo ugnies pragaras, dangų nu

švietė daugybė raketų. Atsitiktinė kulka 
pakirto Skirmantą... Lukšąlydėję Lakštin
gala. Spyglys ir Pipiras ne tik kad liko 
nesužeisti, bet ir paspruko iš keleriopo 
apsupties žiedo. Taip žuvo trečiasis iš Luk
šų: pirmas gimtuose namuose 1947 metais 
žuvo Jurgis - Piršlys, netrukus Kazlų Rū
dos miškuose žuvo Stasys - Juodvarnis. 
Ketvirtasis - Antanas, - atidavęs savąją 
duoklę gulagams, šiandien aktyviai dar
buojasi Politinių kalinių ir tremtinių są
jungos veikloje, rūpinasi laisvės kovotojų 
atminties išsaugojimu.

Čekistų naguose
Po metų atėjo ir Pečiulaičio eilė. Jį iš

davė buvęs bendražygis Juozas Jankauskas
- Demonas, paskutinysis Tauro apygardos 
vadas, jau tarnavęs okupantams. Demono 
įviliotas į pinkles. Lakštingala buvo suim
tas 1952 m. lapkričio 3 d. Štai kaip tą įvykį 
jis aprašo: “Jie (...) tuo momentu dviese 
stvėrė man už rankų, o priekyje stovėjęs 
Demonas už kojų. (...) Mes visi sugriuvę. 
Tada gaunu smūgį į sprandą ir atsijungiu. 
Atsigaunu jau surištomis rankomis. Šalia 
guli dar truputį gyvas Leonas Lukoševi
čius. o kojų gale vos kruta Doleris, kurį 
čekistas iš automato pribaigia. (...) Tuo mo
mentu atbėga kapitonas su keletu karei
vių. Sako lietuviškai: “Šito nenušaukite, jo 
mums reikės”.

Po suėmimo Lakštingala galėjo pasi
rinkti Judo kelią. Jam labai jau viliojančiai
- nuėmus nuo pajuodusių rankų ameriko
niškus antrankius ir sočiai pavalgydinus - 
buvo siūloma pasekti Demono ir Kitkaus
ko keliu, tapti smogiku ir bent laikinai 
išsaugoti gyvybę. Pečiulaitis pasirinko sau
gumo požemių siaubą ir budelių tardy
tojų inkviziciją, “Teismas” vyko 1953 m. 
gegužės 15 d., jam buvo pritaikytas uni
versalusis 58 sraipsnis - mirties bausmė 
sušaudant. Nuo mirties jį išgelbėjo “tautų 
tėvo” mirtis ir vėlesni įvykiai Kremliaus 
kuluaruose. Mirties bausmė buvo pakeista 

tik kaip vienas iš geriausių visų laikų 
“Maccabi” žaidėjų. Jį merginos tiesiog 
dievina ir visaip stengiasi būti arčiau jo, 
kalbėtis, bando skirti jam pasimatymus. 
Tačiau, kaip rašo Izraelio spauda, jis nela
bai kalbus, niekam nepasakoja apie savo 
asmeninį gyvenimą.

Jis vyriškas, turi ilgus garbanotus tam
sius plaukus, užsispyręs, daro viską kas 
jam palinkti. Taigi, merginoms būtų pavo
jinga su juo susidėti. Gatvėje žmonės jį 
atpažįsta, ypač merginos, prašo autogra
fų. nori fotografuotis. Jis jau sulaukė pa
siūlymo fotografuotis reklamoms. Jis nori 
žaisti ir už Lietuvą.

• Stambulo sportininkas A. Aidis nu
tarė perplaukti Bosforo sąsiaurį.

Tačiau, matyt, suprato, kad greičio 
rekordo nepasieks, todėl jis pasiekė kitą - 
rajumo rekordą ir per 42 plaukimo valan
das suvalgė 25 sumuštinius su sūriu, 24 
kotletus, 13 šokolado plytelių ir išgėrė 24 
puodelius karštos kavos. Jį maitino drau
gai, plaukę šalia. □

25 metais katorgos ir penkerįais metais 
be teisių. 20 metų Lakštingala buvo blaš
komas gulagų mirtininkų keliais. 1972- 
aisiais jo byla buvo peržiūrėta, o spalį jis 
jau buvo Kaune. Sniečkaus ir Paleckio 
pastangomis Lietuvos patriotams, tada 
vadintais “liaudies priešais”. Maskva bu
vo uždraudusi gyventi Tėvynėje. 1975- 
aisiais Pečiulaitis buvo pakartotinai suim
tas ir vienerius metus praleido Rasų la
geryje Vilniuje.

1976 m. balandžio 24 d. išėjus j laisvę, 
prasidėjo Pečiulaičio tragikomiška kova 
už teisę išvykti į JAV. Į tą kovą buvo įtrauk
ta JAV ambasada Maskvoje. Paleckis, 
Gorbačiovas, Ševarnadzė ir net JAV vals
tybės sekretorius George Schultz. Brendo 
tarpvalstybinis skandalas. Galop Krem
lius pasidavė - 1989 metų kovo 24 dieną, 
kai blogio ir skurdo imperiją jau tąsė 
priešmirtinės konvulsijos, Pečiulaitis su 
žmona ištrūko iš “rojaus”. Lietuvoje liko 
92 metų motina, parėjusi Sibiro golgotas, 
ant Tėvynės laisvės aukuro paaukojusi 
sūnų Joną - Žvangutį ir išleidusi į Vakarus 
Povilą be vilties kada nors jį pamatyti.

Pečiulaičiui pavyko sulaukti savo gy
venimo svajonės - Lietuvos laisvės, kovai 
už kurią jis paskyrė savo gyvenimą. Grįžęs 
j Tėvynę, jis įsitraukė į likusių gyvi; bu
vusių laisvės kovotojų veiklą, daug pasi
darbavo, kad būtų įamžintas kovose kri
tusių bendražygių atminimas, vien tik sa
vo buvimu suteikdavo tauraus iškil
mingumo tautiniams renginiams, kuriuose 
jis visad buvo laukiamas ir gerbiamas 
svečias.

Amžinam poilsiui didis lietuvis atgu
lė Jonučių kapinėse, kuriose ilsisi nema
žai jo bendražygių, kritusių laisvės ko
vose. Retas kas akistatoje su Amžinybe 
turi moralinę teisę pasakyti: “Atidaviau 
Tėvynei viską, ką privalėjau”. Pečiukui is - 
Lakštingala tokią teisę turėjo. Garbė jam.

AR JAU SUMOKĖJAI 
“MUSŲ • PASTOGĖS“ 

PRENUMERATĄ?
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CentJTBlink Sydnėjaus Lietuvių Klube 
organizuoja nemokamus seminarus

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

Gegužės 17 d.
Gegužės 31 d.
Birželio 14 d.

6.30 vai. p.p.
6.30 vai. p.p.
6.30 vai. p.p.

Working past Pension Age 
Investing in Shares 
Understanding Income Stream

Norinčius dalyvauti seminaruose prašome iš anksto užsiregistruoti tek: 
136 357. (Telefonas yra bendras, todėl paskambinus reikia prisistatyti, pasakyti 
kad norite dalyvauti seminare ir pranešti dalyvaujančių skaičių.)

Svarbus pranešimas buv. Vietinės 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., Cauley 
Heights, N.S.W 2166. E-mail: akramili@higpond.net.au.

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

Antanas Kramilius

Kviečia Pasaulio anykštėnų bendrija
2007 metais liepos 26 - 29 dienomis Anykščiuose įvyks jau penktasis tradicinis pa- 

sauEo anykštėnų suvažiavimas ir miesto šventė. 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 anykstenai@gmail.com arba 
prisistatant į anykštėnų interne tinę svetainę www.anykstcnai.lt

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

Bronė Lukaitienė
Pasaulio anykštėnų bendrijos atsakinga sekretorė

TALKA - SYDNEY
16-20 Meredith SL, Bankstown (naujame Sydnėjaus Lietuvių Klube)
Nuo gegužės 6 dienos darbo valandos: sekmadieniais, nuo 12 vai. ryto iki 

1430 vai. po pietų.
Elė Kains, Ph: (02) 9782 0082.

P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.

Konkursas bendruomenėms „Mes čia!”
Interneto portalas TV.LT, siekdamas visuomenę geriau supažindinti su bendruome

nine kultūra ir lietuvių aplinka, organizuoja vaizdo klipų ir filmų konkursą ben
druomenėms „Mes čia!“. Būdamas vienintelis internetinis portalas Lietuvoje, kuris 
transliuoja įvairią vaizdo medžiagą - laidas, filmus, klipus, TV.LT kviečia bendruomenes 
pristatyti save portalo lankytojams.

Taigi visos lietuvių bendruomenės kviečiamos skatinti savo narius fiksuoti savo žmo
nių gyvenimą, veiklą bei aplinką ir siųsti šią vaizdo medžiagą j TV.LT. Darbai konkur
sui priimami nuo kovo 31 dienos iki gegužės 31 d. TV.LT skatina bendruomenes siųsti 
įvarios trukmės, kokybės ir turinio vaizdo medžiagą. Visi atsiųsti darbai bus matomi 
internete, adresu www.tv.lt nuo gegužės 15 d. iki spalio 01 d. Už kiekvieną vaizdo me
džiagą TV.LT portalo lankytojai galės balsuoti, o konkurso nugalėtojų ir dalyvių laukia 
puikūs prizai (nugalėtojai bus renkami pagal jų atsiųstos vaizdo medžiagos balsavimo 
rezultatus). Konkurso nugalėtojų laukia šie prizai:

• I-oji vieta: „Manfrotto“ profesionalaus videostovo komplektas bei „KATA,, 
krepšys foto-video aparatūrai.

• 11-oji vieta: „Manfrotto“ profesionalus stovas ir videogalvutė stovui bei 
KATA kuprinė foto-video aparatūrai.

• III -oji vieta: „National Geographic“ kompaktiškas stovas su galvute ir 
kompaktiškas krepšys - kuprinė foto-video aparatūrai.

• TV.LT simpatijų prizai: TV.LT marškinėliai.
Interneto portalas TVLT šį konkursą organizuoja kartu su PĮ „Fototechnika“, kuri 

yra viena iš ilgiausiai veikiančių profesionalios fotoįrangos pardavėjų Lietuvoje.
Dėl papildomos informacijos galite kreiptis: Monika Baškytė, interneto projektų 

vadovė, tel.: (8 5) 274 03 72, mob. tek: 8 652 55399, e-mail: monika.baskyte@tilde.lt

Sydnėjaus parapijiečių dėmesiui
Primename, kad pagal tradiciją Lietuvoje, gegužė - Šv. Marijos mėnuo. Pamaldos 

Sydnėjaus lietuviams Motinos Dieną - sekmadienį, gegužės 6 d. - įvyks 1130 vai. ryto 
St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe. Po mišių bus kalbama Šv. Mergelės Marijos litanija. 
Po to bus lankomi kapai Rookwoodo kapinių lietuvių sekcijoje.

Antros pamaldos lietuviams įvyks sekmadienį, gegužės 20 d., 11.30 vai. ryto St. 
Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe.

Primename parapijiečiams, kad mūsų kapeliono kun. Jono Stankevičiaus 60-tasis 
gimtadienis yra gegužės 10 d.

Tautiečiai, norintys prisidėti prie sveikinimo, prašomi paskambinti Danutei Ankienei 
tel.: 98712524, arba Antanui Kramiliui tek: 9727 3131.

Parapijos Komitetas

In memoriam
Lenutė Požėla it ė — Kmitas

1918.03.01. - 2007.03.28.
Keturias savaites po savo 89-tojo gim

tadienio (kovo pirmąją dieną), kurį at
šventėme restorane, Lenutė tyliai mus 
apleido tamsios nakties tylumoj. Mirtis 
buvo staigi - sustojus širdžiai jai tarnauti. 
O mirė ji kaip daug kas norėtų - savo na
muose-ne ligoninėje, kur viskas tvarkin
ga, antiseptiška ir svetima. O čia, prie pa
žįstamos aplinkos, mielos šeimos ir drau
gų nuotraukų jižengė lemtingą žingsnį.

Nepamirštamos liks tos valandėlės, 
per kurias viešėjau pas ją Adelaidėje. Kaip 
buvo miela pasinerti į mūsų auksinę 
jaunystę, prisiminti išeivijos nuotykius, 
senus draugus bei pažįstamus ir klausytis 
Lenutės eilėraščių deklamavimo: ir ne bet 
kaip, bet su įsijautimu ir nuo pačios pra
džios iki paskutinių posmelių žodžio. 
Stebėjausi jos atmintimi.

Lenutė, Luki, Lenchen, Nana - taip ją 
vadino tėveliai, vyras Vytautas ir jaunesnės 
sesutės, kurių vieną, vos penkerių metų, 
paviliojo kapai. Lenutė buvo vyriausia ir, 
man vis atrodė, gražiausia is visų trijų - 
panašumas į mūsų senelę stebėtinas: blon
dinė, didelės mėlynos akys, taisyklingi 
veido bruožai ir smulkaus sudėjimo. Ka
dangi buvo neaukšta, tai nešiodavo bate
lius su aukštais, labai aukštais kulniukais.

“Lenute, ar nenugriūsi?” - kartais pa
juokaudavo tėvelis. O ne, Lenutė nenu
krisdavo, bent kiek aš prisimenu.

Lenutė buvo ne tik grožiu, bet ir gabu
mais apdovanota. Turėjo gerą klausą bei 
tyrą gan aukštą soprano balsą ir mėgo 
piešti. Gimnazijoje pasižymėjo kaip gera 
matematikė ir kalbų žinovė. Man atrodė, 
kad mokslas gimnazijoje jai nesudarė jo
kių sunkumų. Su savo drauge Onute Rek
lamyte jos skriste praskridavo nuo vienos 
į kitą klasę ir taip iki galo.

Baigusi gimnaziją, studijavo teisę uni
versitete Kaune. Tėvelis labai džiaugėsi - 
dukrelė perims jo profesiją ir kabinetą. 
Studijas, deja, teko nutraukti, įvykus ne
laimei čiuožykloje. Lenutei teko ilgai gu
lėti lovoj. Prisimenu dr. VI. Kuzmos 
dictum: “...dar centimetru artesnis skili
mas prie smilkinio ir nebūtum galėję jos 
išgelbėti.” Kadangi žiema buvo gan šalta 
Lietuvoje, daktarai patarė ją išvežti į šil
tesnį klimatą. Buvo nutarta ją išleisti į 
Prancūziją. Atsidūrusi Paryžiuje, Lenutė 
nenorėjo tik atstatyti jėgas. Pasirinko stu
dijuoti prancūzų kalbą Grenoble univer
sitete. Mokslas sekėsi neblogai, nes pran
cūzų kalbos įsigytos žinios iš namų daug 
padėjo studijose.

Nelaimei, tamsūs karo debesys niaukė
si virš Europos žemyno. Tėvai ragino kuo 
skubiausiai grįžti namo. Beveik su pasku
tiniais transportais Lenutė sugrįžo. O 
paskui kaip kaleidoskope įvykiai vijo 
įvykius. Pažintis su Vytautu Kmitu. Ve
dybos. Sovietų daliniai Lietuvoje. Sovietų 
okupacija. Šeimos pasitraukimas į Vaka
rus. Kol vyras labai sėkmingai studija
vo Technische Hochschule Berlin ir įsigi
jo inžinieriaus diplomą, Lenutė dirbo 
Alliance draudimo įstaigoje. Tačiau Ber
lyno bombardavimai vis dažnėjo. Vieną 
saulės nušviestą rytą, kol šeima bėgo pa
sislėpti namų rūsyje, butas buvo subom
barduotas. Tada buvo gautas leidimas pasi
traukti į pietvakarių Vokietiją, į Freiburg 
im Breisgau. Ten Lenutė su vyru, dukrele 
Birutėle ir tėvais sulaukė Antrojo pasau
linio karo pabaigos. Pagaliau šeimai 
susivienijus, Požėlų ir Kmitų šeimos 
išvyko į Australiją 1949 metais.

Po kurio laiko gyvenimas Australijoje 
palengvėjo, o Lenutė, susilaukusi antros 
dukrelės Aldonos, augino šeimą. Dukroms 
suaugus, Lenutė dirbo David Jones sąskai
tybos departamente.

Deja, per anksti Lenutė nustojo savo 
mylimo vyro ir 14 metų gyveno viena. 
Sveikatai silpnėjant, ji vis dažniau pasi
nerdavo į savo mylimų klasikinių operų 
muzikų bei knygas ir mažai kur bepasiro- 
dydavo.

Pagaliau š.m. kovo 28-dicnos naktį 
mielojiLenutė pasitraukė amžinybėn.

įsa

Čikagoje mirė dr. Pranas Mažeika
Šių metų balandžio 13 dieną, sulaukęs 89 metų, Čikagoje mirė vienas iš žymiausių 

buvusių Nepriklausomos Lietuvos sportininkų dr. Pranas Mažeika.
Baigęs Kauno “Aušros” gimnaziją,vėliau - Lietuvos Karo Mokyklą ir Kauno Vytauto 

Didžiojo Universiteto Medicinos fakultetą, Pranas Mažeika labai aktyviai dalyvavo 
Lietuvos sportiniame gyvenime. Jis žaidė futbolą, stalo tenisą, tačiau pagrindinė sporto 
šaka buvo krepšinis. Pranas žaidė krepšinį už Karo Mokyklą, tuomet garsųjį .ISO klubą 
ir buvo Lietuvos krepšinio rinktinės dalyvis, kai ji laimėjo 1937 m. Rygoje ir 1939 m. 
Kaune Europos krepšinio čempionų vardą. Jis buvo paskutinis 1937 m Lietuvos rinktinės 
dalyvis. Amerikoje dr. Pranas Mažeika turėjo savo privačią ligoninę. Jis buvo atvykęs ir 
į Australiją aplankyti savo geriausio draugo.taip pat buvusio Lietuvos rinktinės nario 
Europos pirmenybėse, dr. Leono Petrausko.taip pat mirusio jau Sydnėjuje.

Antanas Laukaitis

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.

Į AR JAU SUMOKĖJAI “MŪSŲ rASTOGĖS’TRENUMERATĄ? Į
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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”, 
Bankstowne ruošiamame

lietuvės Wlotinos pager Gimė.
Pradžia -2 vai. p. p. Savo gabumus ir talcntąparodys jaunesnioji karta - 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 Sydnėjuje

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

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

kviečiame atvykti. Daugiau informacijos - paskambinus ALB I lobarto Apylinkės 
Valdybos pirmininkei Rožei tek: (03) 6243 6101.

ALB Hobarto Apylinkės Valdyba

Pranešimas Geelongo ir apylinkės lietuviams
Kviečiame visus į ALB Geelongo Apylinkės Valdybos ruošiamą

ffiotinos Dienos šventę
sekmadienį, gegužės 6 dieną, 12 vai. Lietuvių Namuose, Pettitl 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! I!
Laukiame visų! ALB Geelongo Apylinkės Valdyba

Airfares to Vilnius & other European Cities
Departures 25.03 to 27.05.2007 - $ 1,660.00 + taxes
Departures 28.05 to 15.082007 - $ 1,870.00 + taxes
Departures 16.08 to 19.09.2007 - $ 1,660.00 + taxes
Departures 20.09 to 25.11.2007 - $ 1,450.00 + taxes
Flights for White Christmas in Lithuania are always heavily reserved.

please book early to secure your seats.
For your free call to Estours Travel dial 1800 888 386

ESTOURS TRAVEL

DAIHA VA
LITHUANIAN CLUB

16 - 20 Meredith Street, Bankstown
Tel.: (02) 9708 1414 E-mail: coiitactus@lithuunianchib.org.au 

www.lithuaniancliib.org.au

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

Pietūs 12.00 vai. - 2.30 vai. p.p.
Vakarienė 5.30 vai. p.p. - 9.00 vai. p.p.

Sekmadieniais 12.00 vai. - 7.30 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 tn Friday Lunch Special: Lasagna with salad, or
Cheeseburger chips & salad, or Fish & Chips with salad $10 each.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Trečiadienį, gegužės 16 d. Lietuvių Klube “Dainava", Bankstown 
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos D-ja 

ruošia paskaitų popietę 
Prelegentės:
teisininkė Ginta Viliūnas. tema-“Powcrof Attorney” ir “Executor 
ofthc Last Will”.
Enza Slnapl - “Aged Care”.
Linda My ring - “Financial Matters for Seniors”.
žurnalistė Rita Baltušytė - Ormsby - įspūdžiai iš Lietuvos.
Nepraleiskite progos išgirsti, susipažinti su įstatymais, vyresniųjų globa, 

finansiniais reikalais, kurie liečia pensininkus bei jų šeimas.
Kviečiame skaitlingai dalyvauti. Paskaitos yra aktualios, svarbios ypač 

vyresniems.
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija

38 Murray Rd, Corrimal East NSW 2518 
Tel.: 02-4284 1688 & 1800 888 386 Fax.: 02-4284 7823

E-mail: Vilnius@cstours-travel.com.au
Website: www.estours-travel.com.au

Licence 2TA002609 ABN 45 003 084 857

“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.

PARDUODAMOS
XXIV Australijos Lietuvių Dienų DVDs 
Kainos:

Tautinių Šokių Šventė - $25.
Dainų Šventė - $25.
Atidarymo/Švcnlės trumpas montažas - $10.

(Į kainą įeina persiuntimas)
Čekius arba “Money Order” rašyti LINAS DANCE

GROUP, P.O. Box 620, Belmont 3216, Vic.
Turint klausimų prašom skambinti arba rašyti:

Aldonai Scano tek: 03-52482493, e-mail: aldona@pipeline.com.au
Loretai Tigani c-mail: cldti@yahoo.com.au

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

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

Jurisdiction:.......South Australia, Western Australia and Northern Territory..........
Ms Janina Vabolis, Honorary Consul
25 McLachlan Avenue Tel.: (08) 8294 3792
Glenelg North, SA 5045 e-mail: jvaboli.s@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 TWL: (03) 9819 5515
Burwood, VIC 3125 Fax: (03) 9808 8300
Hours of Business: Fridays: 9.00 a.m. - 5.00 p.m. e-mail: litconmelb@bigpond.com

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastogc@bigpond.com 
Tinklalapis: MMw.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 S65.

Užsienyje oro paštu - S 140.00. N .Zelandijoje oro paštu SI 15.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 (iškaitant 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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