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Nitos lėlėms - dvi pirmos premijos!

Šių metų gegužės 18 dieną Wyong Race Club (NSW) įvyko paroda, pavadinta “The 
Central Coast’s 1 Illi Annual Charity Doll and Bear Fair and Craft and Quilt Expo”. 
Joje dalyvavo ir buvusi sydnėjiškė Nita Wallis su savo sukurtomis lėlėmis. Nitos lėlės 
šioje parodoje laimėjo dvi pirmas premijas.
Dr. Ramučio Zakarevičiaus nuotraukoje - Nita Wallis su savo lėlėmis parodoje.

VmS;Sr Lietuvos įvykių apžvalga
Paminėtas 

didysis 1948 
m. trėmimas

Šiemet sukan
ka 60 metų, kai 
1948-ųjų gegužės 
22 dieną Sovietų 
Sąjunga pradėjo 
operaciją „Ves- 
na“. Tai buvo iš 
visų pats didžiau

sias istorijoje I .ietuvos gyventojų trėmi
mas. per kuri iš I .ietuvos buvo deportuota 
40,000 žmonių, iš jų beveik 11,000 buvo 
vaikai. 1948-ųjų trėmimai išsiskiria ne tik 
savo dydžiu, bet ir tuo. kad jie vyko tik f .ie- 
luvoje, o kitų Baltijos šalių tais metais jie 
nepalietė. Visoje Sovietų Sąjungoje tuo me
tu buvo ištremta apie 80.000 žmonių, iš 
kurių veik pusė buvo lietuviai. “Vesna” pra
tęsė tai, kas I aetuvoje buvo pradėta 1941- 
ųjų birželio mėnesį, bet vėliau sekė dar kiti 
trėmimai. Iki šiol Maskvos archyvuose 
saugomi dar įslaptinti 60-ies metų senumo 
trėmimo planai iržemėlapiai.

Vilniuje, Kaune ir kitur gegužės 22 d. 
buvo surengti tragiškosios 1948-ųjų trem
ties 60-mečio minėjimai. Seimo nariai at
mintiną datą minėjo iškilmingame posė
dyje, kur dalyvavo Vyriausybės nariai, Ne
priklausomybės Akto signatarai, diploma
tinių misijų vadovai ir atstovai. Lietuvos 

bažnyčių hierarchai, politiniai kaliniai ir 
tremtiniai bei partizanai. Parlamente taip 
pat vyko tarptautinė konferencija „ Trėmi
mai-nusikaltimaižmoniškumui. Istorija 
ir atmintis“, kur faktais bei mintimis 
dalijosi Baltijos šalių ir Ukrainos istorikai. 
Kaune trėmimai buvo minimi Vytauto Di
džiojo Karo muziejaus sodelyje. 'Tragedijos 
minėjimai vyko ir kitose vietose.

Analizuodamas praeitį, istorikas Ar
vydas Anusauskas pabrėžė, jog 1948-ųjų 
metų trėmimu okupantai siekė sutramdy
ti ginkluotą pasipriešinimą ir socialinių, 
ekonominių bei žemės ūkio reformų boi
kotą. Taip pat trėmimai turėjo dar labiau 
įbauginti žmones ir darbo jėga aprūpinti 
rytinius bei šiaurinius Sovietų Sąjungos 
kraštus.

Lietuva-“taikinga”
(ELTA). Dabar paskelbiame taikin

giausių pasaulio valstybių sąraše Lietuva 
atsidūrė šiek tiek žemiau nei I .atvija, Es
tija ir Lenkija, bet smarkiai aplenkė kai
mynines Baltarusiją ir Rusiją.

Kasmet sudaromame Pasaulio taikos 
indekse (Global Peace Index) Lietuvai teko 
41-oji vieta iš 140. Tai dviem vietomis ge
riau nei pernai. Lenkija atsidūrė 31-ojoje, 
Estija - 35-oįoje, Latvija -39-ojoje vietoje. 
Baltarusiją ir Rusiją sąrašo sudarytoja 
tyrimų kompanija “Economist Intelligence 
Unit” nustūmė į lentelės apačią -
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Argi galime užmiršti
Tik pagalvokime:
... Jeigu jums reiktų pėsčiomis eiti pas 

gydytoją per visą Melbourną apie 100 
kilometrų,

... jeigu visos dienos kelionei turėtu
mėt tik 400 gramų duonos gabalėlį,

... jeigu jūsų kūdikis silpstančiu balse
liu prašytų: “Mamyte, noriu valgyti”,

... jeigu jūs. išvykę slidinėti į Mt. Bulerj. 
turėtumėt naktį, pūgai siaučiant, praleisti 
ant kalno.

...jeigu išnyktų visi laidotuvių namai, 
ir jūs turėtumei savo mirusius nunešti j 
paskirtą vietą ir sukrauti į krūvą,

...jeigu iš jūsų tyčiotųsi, jus stumdytų 
ir niekintų kiekvieną dieną...

Ir jeigu tada jūsų kaimynas pasakytų: 
“Nepasakok man tokių baisių dalykų. Čia 
tavo problema, o aš nei girdėti, nei žinoti 
nenoriu”. Ką galvotume! apie tokį 
kaimyną?

Mes esame tie kaimynai. Mes esame 
broliai, seserys, gentainiai tų, kurie kentė

Susijungė dvi partijos
Opozicinės Tėvynės są

jungos (TS) pirmininkas 
Andrius Kubilius ir Lietu
vos krikščionių demokratų 
(LKD) vadovas Valentinas 
Siundys (žiūr. nuotr. deši
nėje) gegužės 17 d. pasirašė 
partijų susijungimo į vieną 
dešiniąją partiją sutartį. 
Jungtinė partija “'Tėvynės 
siutinga - Lietuvos krikščio
nys demokratai” vienija apie 
18.000 narių ir tokiu būdu 
tapo didžiausia politine jėga
Lietuvoje. TS-LKD vadovu patvirtintas A. 
Kubilius. V. Stundys - pirmuoju vicepir
mininku.

TS-LKD pirmininko pavaduotojais 
taip pat patvirtinti parlamentarai kon
servatoriai Rasa Juknevičienė. Irena 
Degutienė. Povilas Jakučionis bei krikš
čionis demokratas Paulius Saudargas. 
Jungtinės partijos Politikos komiteto pir
mininku išrinktas buvęs ilgametis TS va
dovas europarlamcntaras prof. Vytautas

Nacionalinės pažangos premijos - penkiems
(ELTA). Vilniaus universitete gegužės 

18 d. vakarą buvo įteiktos Nacionalinės 
pažangos premijos (NPP).

Mokslo pažangos premiją pasidalijo 
fizikai mokslininkai - akademikas profe
sorius Juras Požėla ir profesorius Artūras 
Žukauskas, apdovanojimą pelnę už svarų 
indėli plėtojant puslaidininkių fiziką 
Lietuvoje.

Partnerystės pažangos premija už 
efektyvų mokslo ir verslo bendradarbia
vimą įteikta profesoriui Kymantui Jonui 
Kaziui už ultragarsinių matavimų ir 
diagnostikos technologijų sukūrimą ir 
proveržį į Europos mokslinių tyrimų ir 
taikymų erdves.

Kultūros pažangos premija paskirta 
dviem iškiliems Lietuvos menininkams. 
Poetas Justinas Marcinkevičius pagerbtas 

jo nežmoniškas kančias. Mes jiems niekuo 
nebegalime padėti, bet mes galime juos 
užjausti, mes turime išklausyti jų pasa
kojimų ir jų niekada neužmiršti.

Ne tik mes, kuriuos pačius galėjo ištik
ti toks likimas, bet ir mūsų vaikai ir vai
kaičiai turi apie tai žinoti ir suprasti, kad 
tos kančios buvo ne bausmė už kokius 
nors nusikaltimus, bet už tai, kad tie žmo
nės buvo lietuviai.

1 r kaip gi mūsų jaunesnioji karta suži
nos apie tuos baisius laikus, jeigu neateis 
ir neišgirs kančias iškentėjusių pasakoji
mų, jeigu nepagyvens su jais bent valandą.

1941 melų birželio 14-toji buvo ta nak
tis. kai prasidėjo masiniai lietuvių Išvežimai 
j tolimus Azijos krašus, į vargą ir mirtį.

Melbourne mes tų naktį minėsime 
birželio 15-tą, sekmadienį po pietų Lie
tuvių Namuose. Kviečiame ateiti visus, 
kurie dar kalba lietuviškai. Nebūkime 
abejingi kaimynai. (Skelbimus-psl. 8)

Melbourne Apylinkės Valdyba

Landsbergis, partijos vykdomuoju sekre
toriumi - iki šiol TS šias pareigas ėjęs bu
vęs Seimo narys Arvydas Vidžiūnas. Nu
tarta, kad partijos vadovas bus renkamas 
ne partijos atstovų suvažiavime, o visų 
partijos narių. Nauji jungtinės partijos 
pirmininko rinkimai vyks kitais metais.

1 r Andrius Kubilius, ir Valentinas Siun
dys teigė neabejojantys, kad šis partijų 
susijungimas atneš sėkmę artėjančiuose 
Seimo rinkimuose šių melų rudenį. □ 

už svarų indėlį į lietuvių poetinę kultūrą 
ir tautos tapatybės stiprinimą. 'Teatro 
režisierius Eimuntas Nekrošius apdovano
tas už originalias lietuvių ir užsienio klasi
kų kūrinių interpretacijas. Sujaudintas 
iškilmingo pagerbimo J. Marcinkevičius 
pasijuto blogai ir buvo išgabentas j ligoni
nę. E. Nekrošius apdovanojimo ceremoni
joje negalėjo dalyvauti.

Trečią kartą teikiant Nacionalinės pa
žangos premijas šįmet iš anksto nebuvo 
skelbiamos pretendentų j premijas pavar
dės. I .ietuviškąja Nobelio premija vadinama 
Nacionaline pažangos premija įvertinami 
ir pagerbiami mokslininkai, savo darbais 
prisidėję prie tobulesnio ateities kartų 
gyvenimo.

Šįmet NPP premijos pripažintos vals
tybinės reikšmės apdovanojimais. □
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rSašta Trunripdfiš visur
♦ Oficialiomis 
gedulo dienomis 
gegužės 19 -21 d.d. 
Kinija prisiminė 
gegužės 12 d.že
mės drebėjime žu
vusius žmones. Jų 
skaičius gali vir
šyti 80.000. Vis 
dar tebesitęsia ma
žesnių žemės dre

bėjimų banga. Gegužės 24 d. vienas drebė
jimas vien Guanyuan mieste Sičuan provin
cijoje vėl sugriovė 70.000 namų ir sužeidė 
400 žmonių. Bent 69 užtvankų pylimai yra 
jskilę, gi šimtai kitų užtvankų yra nesau
gios. Kalnuose užgriautos Kinijos branduo
linių ginklų laboratorijos. Jos gresia gelbė
tojams apsinuodijimu atomine radiacija.
♦ Pietų Afrikoje bedarbių minios užpul
dinėja svetimšalius, kurie kaltinami atėmę 
iš vietinių gyventojų darbus. Ypač kenčia 
pabėgėliai iš Zimbabvės, bet puolami imi
grantai iš Mozambiko, Nigerijos ir kitų 
kraštų. Jie primušami, subadomi, peršau
nami, jų krautuvės plėšiamos. Neramumai 
prasidėjo gegužės 11 d. ir pasiekė įkarštį

r gegužės 19 d. Iki gegužės 22 d. buvo nužu
dyti 40 svetimšalių. 160,00 turėjo bėgti iš 
savo gyvenviečių. Tą dieną Pietų Afrikos 
kariuomenė buvo pašaukta padėti polici
jai atstatyti tvarką.
♦ Gegužės 19 d. Pakistano kariuomenė 
užėmė teroristų mokyklą Spinkai kaime 
Pietų Vaziristane. Joje valstybinę mokyklą 
perėmę Taliban nariai apmokė vaikus nuo 
9 iki 12 metų amžiaus, kaip parengti sprog
menis, bei indoktrinavo juos būti savižu
džiais teroristais.
♦ Gegužės 20 d. naujasis Taivano prezi- 
den-tas Ma Ying - jeou pradėjo eiti parei
gas. Savo rinkiminėje kompanijoje jis 
buvo prižadėjęs atstatyti Taivano draugiš

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
atitinkamai 94-ąją ir 140-ąją vietas.

Taikingiausių valstybių sąrašas sudaro
mas atsižvelgus į 24 įvairius kriterijus, pra
dedant išlaidomis karo pramonei, nusikals
tamumo lygiu ir baigiant santykiais su 
kaimyninėmis valstybėmis bei žmogaus 
teisių apsaugos lygiu. Pirmą kartą taikin
giausia šalimi paskelbta Islandija. Po jos 

, rikiuojasi kitos dvi Šiaurės šalys - Danija ir 
Norvegija. Mažiausiai taikinga pasaulio 

/ šalimi išlieka Irakas.
Pakeis taisykles pasams?

> Vyriausybė pritarė ir, jei Seimas sutiks, 
bus palengvintos kai kurios sąlygos įsi
gyjant, keičiant, naudojant ar praradus LR 
pasą. Vienas iš siūlymų - paso išdavimui 
nebereikia atsivežti kūdikius iki vienerių 
metų amžiaus į įgaliotą instituciją I .ietuvo- 
je ar konsulinę įstaigą užsienio valstybėje.

Taip pat siūloma, kad užsienyje gyve- 
‘ nančiam piliečiui jo pageidavimu ir lėšo

mis LR konsulinė įstaiga naują pasą gali 
jam išsiųsti paštu ar kitu saugiu būdu. 
Pilietis apie paso gavimą privalės infor
muoti Lietuvos konsulinę įstaigą.

Šiuo metu galiojančiame Paso įstatyme 
yra nurodyta, kad pasas skirtas vykti į 
užsienio valstybes. Dėl to kyla neaiškumų, 
ar pasas gali būti naudojamas tik išvykus iš 
šalies, ar ir Lietuvoje. Siūloma, kad pasas, 
kaip asmens tapatybę ir pilietybę patvir
tinantis dokumentas, skirtas vykti (užsienio 
valstybes, gali būti naudojamas ir Lietuvoje.

Kas sudarytų naująjį Seimą?
(ELTA). Pagal “Baltijos tyrimų” ap

klausą, jeigu dabar vyktų Seimo rinkimai, 
didžiausio rinkimų teisę turinčių piliečių
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kus santykius su Kinija.
♦ Gegužės 21 d. naujasis Italijos min. 
pirmininkas Silvio Berlusconi savo pir
mąjį ministrų kabineto posėdį pravedė 
Neapolyje, kurio gatvės užverstos nebesu- 
renkamomis šiukšlėmis. Min. pirmininkas 
paskelbė, kad daršiais metais bus pastaty
tas incineratorius Neapolyje šiukšlėms 
deginti. Šiomis dienomis Neapolio poli
cija nuolat susiduria su riaušininkais, ku
rie priešinosi šiukšlynų steigimui jų 
gyvenmuosiuose priemiesčiuose.
♦ Gegužės 22 d. Perth mieste Vakarinėje 
Australijoje Kay Goldsworthy buvo įšven
tinta St. George’s katedroje anglikonų 
vyskupu - pirmoji australe moteris šiose 
pareigose. Ji gavo kunigystės šventimus 
1992 m. Įšventinimo iškilmėse dalyvavo 
Australijos anglikonų primas bei Perth 
Adelaide ir Brisbane arkivyskupai. Jas 
boikotavo Sydney anglikonų arkivysku
pas Peter Jensen, griežtai nusistatęs prieš 
moterų Įšventinimą vyskupais bei kunigais.
♦ Gegužės 23 d. Jungtinių Tautų gen. sek
retorius Ban Ki - moon Burmos sostinėje 
Naypyidaw susitiko su Burmos valdančios 
chuntos vadovu gen. Than Shwe. Išgautas 
sutikimas, kad Burma įsileis į savo teritori
ją nuo ciklono nukentėjusių žmonių gel
bėjimui užsieniečius, nežiūrint jų tauty
bės, bei leis naudoti Rangoon aerouostą 
priimti pagalbos siuntas.
♦ Gegužės 24 d. JAV mirė lietuvaitė Bar
bara Sears Rockefeller, buvusi Ieva Panie
kiate, išgarsėjusi savo vedybomis 1941 m 
su Winthrop Rockefeller, milijonieriumi 
ir būsimu Arkansas valstijos gubernato
riumi. Vedybos baigėsi skyrybomis 1947 
m. Jos sūnus Winthrop Paul Rockefeller 
buvo Arkansas vicegubernatoriumi nuo 
1996 m. iki savo mirties 2006 m.. Barbara 
Rockefeller gimė 1916 m. JAV, vaikystėje 
kurį laiką gyveno Lietuvoje. □ 

palaikymo sulauktų Lietuvos socialdemok
ratų partija. Ją paremtų 13% visų 18 metų 
sulaukusių ir vyresnių šalies gyventojų -1 % 
mažiau nei prieš mėnesį. Už Tėvynės są
jungą (konservatorius, politinius kalinius 
ir tremtinius, krikščioniškuosius demok
ratus) balsuotų 12% Lietuvos gyventojų- 
1% mažiau nei būtų balsavę balandį.

Rolando Pakso partiją “Tvarka ir tei
singumas” pasirinktų 10% potencialių rin
kėjų -1 % daugiau nei prieš mėnesį. Artūro 
Paulausko Naujoji sąjunga (socialliberalai) 
sulauktų 9% palaikymo -1% daugiau nei 
balandį. Viktor Uspaskich’o Darbo partiją 
šį mėnesį paremtų 7% rinkėjų - jos palai
kymas padidėjo 1%.

Už Kazimiros Prunskienės Lietuvos 
valstiečių liaudininkų sąjungą, kaip ir prieš 
mėnesį, balsuotų beveik 5% rinkėjų.

Kad patektų į Seimą, partijos turi su
rinkti 5% rinkimuose dalyvavusiu rinkėjų 
balsų.

Kas vertinami palankiausiai ?
Gegužės mėnesį palankiausiai Lietuvos 

gyventojai vertina Europos Komisijos na
rę Dalią Grybauskaitę. Jai simpatizuoja 
75% viešosios nuomonės apklausos da
lyvių. Prezidentas Valdas Adamkus pelnė 
67% palankių vertinimų.

Daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų 
pasitiki ir socialinės apsaugos ir darbo mi
nistre Vilija Blinkevičiūtc, skirdami jai 
64% palankių atsiliepimų, bei Seimo 
Pirmininku Česlęvu Juršėnu - 59% ir 
buvusiu Policijos generaliniu komisaru 
Vytautu Grigaravičiumi-50 %.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, EITA, BNS, UG,TTIC ir“Bernardinai".

Kaunas šventė miesto šventę
(ELTA). Savivaldos 600 me tų jubiliejų 

minintis Kaunas surengė įspūdingą mies
to šventę. Prieš dešimtį metų gegužės 20- 
ąją pirmą kartą atšvęsta Kauno miesto 
diena šiemet buvo švenčiama nuo antra
dienio iki sekmadienio. Antradienį Kauno 
miesto rotušėje buvo surengta konferencija 
ir Kauno istorijos metraščio pristatymas. 
Vakare - Vytauto Didž. universitete -Kau
no miesto dienos minėjimas, kuriame buvo 
pagerbti savivaldos darbuotojai.

Nuo trečiadienio įvairūs renginiai, 
skirti miestelėnams bei svečiams, keliavo 
per visą miestą. Nuo įprastinių trečia
dienių, kai muziejai ir taip lankomi nemo
kamai. ši diena skyrėsi specialiais ren
giniais. Istorinės Prezidentūros sodelyje 
buvo atidaryta paroda apie praeityje 
laikinojoje sostinėje švęstas valstybės ir 
miesto šventes, Kauno tautinės kultūros 
centre - kanklių muzikos vakaras, o Kauno 
pilyje - festivalio “Atataria lamzdžiai” pra
džios koncertas. Ketvirtadienį dviem va
landoms prie Kauno savivaldos vairo sto
jo moksleiviai. Vakare festivalis “Atataria

Išmokos rezistentų šeimoms
(ELTA). Pakeitus įstatymą, nustatyta, 

kad GULAG’o politinių kalinių sukilimų 
ir masinių streikų organizatorių bei daly
vių, žuvusių šių sukilimų ir streikų mal
šinimo metu, šeimos nariai atitinkamai 
įgys teisę į 20,000 litų ir 15,000 litų dydžio 
vienkartines išmokas. Taip pat numatytos 
išmokos (10,000 litų žuvusiojo šeimai) už 
karius savanorius, kurie, pasibaigus jų 
įkalinimui, žuvo ar mirė tremtyje.

Papildomos išmokos 2008 m. žuvusių

Afganistane žuvo Lietuvos karys
(ELTA). Gegužės 22 d. Afganistane 

žuvo Lietuvos karys, tarnavęs Goro 
provincijos atkūrimo grupės misijoje. 
Užsienio spaudos agentūrų žiniomis, tą 
dieną Afganistano gyventojų minia mė
gino Įsiveržti į Lietuvos kariškių bazės 
teritoriją Čagčarano mieste - Goro provin
cijos administraciniame centre.

Įsibrauti į bazės teritoriją mėgino 200-

Mirė signataras E. Vilkas
(ELTA). Lietuva neteko dar 

vieno Kovo 11 -osios Akto sig
nataro. Mirė akademikas. Sąjū
džio aktyvistas, ekonomikos 
profesorius Eduardas Vilkas 
(žiūr. nuotr. dešinėje).

1935 m. spalio 3 d. Gargž
duose gimęs Eduardas Vilkas
1990-1992 m. buvo Lietuvos Aukščiau- davo konferencijose, spaudoje ir tele- 
siosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo narys, vizijoje. □

Baltijos jura tapo saugesnė
(ELTA). Lietuvos vandenyse baigėsi 

didžiausia išminavimo operacija MCO- 
PLIT-2008. Iš Klaipėdos uosto išvyko 
paskutiniai laivai, gegužės 5-16 dienomis 
dalyvavę tarptautinėje išminavimo opera- 
cijoje.Karo laivai ištyrė apie 420 kvadrati
nių kilometrų vandenų dugno, nukenks
mino 10 sprogmenų, taip pat buvo rastos 
ir jūrlapiuose pažymėtos 2 laivų - sken
duolių liekanos.

Operacijoje dalyyavo;karinės jūrų pa

Operos ir baleto teatras uždaromas remontui
(ELTA). Perketuris mėnesius planuo

jama pakeisti visą Nacionalinio operos ir 
baleto teatro scenos įrangą, praneša Lie
tuvos televizijos naujienų tarnyba. Dėl to 
teatras užsidaro ilgoms vasaros atosto
goms. Pasak darbuotojų, per trisdešimt 
metų nuo teatro pastatymo mechanizmai 
nekeisti ir susidėvėję. Teatro vadovas Gin
tautas Kėvišas sako, kad bus keičiama 
viskas, kas kilnojasi, tai, ką mato žiūrovas.

Grindų įranga - penkių platformų 
mechanizmai - kainuos 20 min. litų. Sce

lamzdžiai” tęsėsi Šv. Pranciškaus Ksavero 
bažnyčioje. Įspūdingiausias šviesomis, fe
jerverkais, studijos “Ugnies ratas” lazeriais 
ir kitomis technikos priemonėmis kuria
mas spektaklis įvyko vėlų ketvirtadienio va
karą, vos tik paskelbus Vytauto Didž. privi
legijos Kauno miestui tekstą. Beje, šis doku
mentas nėra išlikęs, bet tekstą atkurti mė
ginta pasinaudojus kopija, kurią iš Lenkijos 
prieš keletą metų atvežė tuometis Lenkijos 
Prezidentas Aleksander Kwasniewski.

Atrodo, didžiausi būriai kauniečių su
plūdo j renginius penktadienį, kuris šventės 
programoje vadinamas Pilies diena. Ta 
proga Kauno pilyje Lietuvos bankas prista
tė jubiliejinę 50 litų monetą su šios pilies 
atvaizdu. Dailininkai čia pat rengė plenerą 
“Tapykime Kauno pilį”, svarbiausią miesto 
statinį - pilį - “statė” vaikai. S. Sidaravičiaus 
viduramžių laikų dvasią dar pagardino 
“Alkavos” firmos tortas, sveriantis 600 kg.

Kauno miesto dienoms surengti šie
met savivaldybė iš biudžeto skyrė 200,000 
litų. Kiek jau žinoma, dar daugiau šventės 
rengėjai gavo iš rėmėjų. . ’ .□ 

rezistencijos dalyvių šeimoms - 3.6 min. 
litų - yra susijusios su tuo, kad nuo 2008 
m. sausio 1 d. išsiplėtė asmenų ratas, ku
riems gali būti pripažintas atitinkamas 
rezistencijos dalyvio teisinis statusas.

Valstybės paramos įstatymas galioja be
veik devynerius metus. Per visą laikotarpį 
parama suteikta apie 3,600šeimų, išmokėta 
57 min. litų. Išmokos kasmet indeksuoja^ 
mos ir nuo įstatymo taikymo pradžios (nuo 
1999 sausio f) padidėjo daugiau nei 11%.

400 afganistaniečių. Jiems kelią pastojo 
Afganistano policinirika'i. Į pareigūnus 
ėmė lėkti akmenys. Per susirėmimą nu
kentėjo kelios dešimtys žmonių tiek vie
noje, tiek kitoje pusėje. Manoma, kad įtū
žis ant Lietuvos kariškių buvo išlietas to
dėl, kad neseniai Irake JAV kareivis per 
šaudymo pratybas kaip taikinį naudojo 
Koraną. □

Liberalų frakcijos pirmininkas.
Vėliau jis buvo kelių vyriau

sybių konsultantas, nuo 1995 
m. Privatizavimo komisijos 
pirmininkas.

Eduardas Vilkas aktyviai 
dirbo visuomeninį darbą 
įvairiose komisijose, pasisaky- 

jėgos iš 9 valstybių - Belgijos, D. Britanijos, 
Estijos, Gruzijos, Latvijos, Lietuvos, Oltih- 
dijos, Prancūzijos ir Vokietijos. Iš Viso daly
vavo 13 karo laivų ir 2 narų komandėsi

Baltijos jūroje per I ir II pasaulinius 
karus buvo padėta apie 85,000 Įvairių 
rūšių minų. 1996 metais MCOPLIT 
pradėjo organizuoti Švedija. Prieš šeše
rius metus išminavimo operacijų organi
zavimą perėmė trys Baltijos šalys. Kasmet 
vis kita valstybė priima operacijų dalyvius.

noje bus įmontuoti vadinamieji dingimo 
liukai. Įrengus nuotolinio valdymo pul
tus dekoracijų per spektaklius neberei
kės stumdyti darbininkams. Mechanizmus 
keis Vokietijos bendrovė, 1974 metais teatre 
montavusi iki šiol veikusius mechanizmus.

G. Kėvišo teigimu, po keturių mėnesių 
pabaigus rekonstrukciją, statybos dar ne
bus baigtos. Planuojama ir priestato statyba 
- teatrui reikalinga apie 1,500 kvadratinių 
metrų'ploto repeticijų salė. Visus darbus 
ketinama baigti2012 metais. □
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Bendruomenės baruose
Motinos meilė - tai atšvaitas dieviškos meilės

“Motinos meilė yra didi ir kantri, ku
rią Dievas davė vaikų auginimui, apsaugai 
ir paguodai. Motinos meilė yra vaiskiau
sias atšvaitas dieviškos meilės, kuri nieka
da nesiliauja, neieško sau naudos, viską 
pakenčia, viską pakelia. Ji viską atiduoda 
ir sau nieko neima.”

Šie žodžiai iš “Tėviškės Aidų” redakto
rės Marijos Augustinienės parengto ir 
perskaityto pranešimo per Motinos Dieną 
beldėsi j kiekvieno geelongiškio širdį.

Pagal tradiciją, Motinos Dienos šven
tė Geclonge paminėta pirmą gegužės 
skmadienį. Šventę pravedusi choro “Viltis”

Prelegentė, “Tėviškės Aidų” redaktorė Ma
rija Augustinienė.

Jei šią vasarą lankysitės Lietuvoje, nepamirškite 
susigrąžinti mokesčių už įsigytas prekes

„Global Refund“ yra pasaulinis lyderis 
teikiant mokesčių grąžinimo užsienio 
turistams paslaugas, veikiantis 37 šalyse 
ir aptarnaujantis daugiau nei 10 milijonų 
čekių (mokesčių grąžinimo dokumentų) 
per metus. Visame pasaulyje ši bendrovė 
turi sutartis su 230,000 parduotuvių, ku
riose apsipirkę užsienio turistai gali pa
sinaudoti vadinamąja „TaxFree Shopping“ 
paslauga ir susigrąžinti mokesčius.

„Global Refund” veikia ir Lietuvoje. 
Šiandien atvykėliai iš Amerikos, Kanados, 
Australijos labai aktyviai naudojasi mo
kesčių susigrąžinimo galimybe Lietuvoje - 
tereikia perkant paprašyti pardavėjo „Tax 
Free“ čekio ir su juo vykstant namo jau 
Vilniaus oro uoste atsiimsite vadinamąjį 
VAT ar GST mokestį.

Tik patikrinkite, ar ant parduotuvės 
durų ar prie kasos yra ženkliukas „Tax 
Free ,.Shopping”. Turime pripažinti, kad 
galimybė lengvai ir greitai bet kurioje 
Lietuvos parduotuvėje pasinaudoti visa
me įpasaulyje populiaria mokesčių grąži
nimo paslauga, yra svarbi šalies įvaizdžio 
dalis užsieniečio akyse.

Šiandien praktiškai visi didieji Lietu
vos drabužių, avalynės, buitinės technikos, 
kosmetikos, juvelyrikos, suvenyrų, vaikiš
kų ir sporto prekių prekybos linkiai siū
lo Tax Free Shopping paslaugą užsienie
čiams, kuriuos pritraukia galimybė susi
grąžinti mokesčius už įsigytas prekes.

Daugeliui pirkėjų iš užsienio jau ži
nant apie šią paslaugą, jos teikimas par
duotuvėje tampa konkurenciniu veiksniu - 
pirkėjas paprastai pirmiau užeis į Tax Free 
Shopping paslaugą teikiantį saloną, nes jį 
skatina mintis apie papildomą nuolaidą, 

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

dirigentė Aldona Scano po trumpo įžan
ginio žodžio pakvietė ALB Geelongo 
Apylinkės Valdybos pirmininką šia proga 
pasve ikinti visas mamytes ir močiu tęs. Ty
los minute buvo prisimintos amžinybėn 
iškeliavusios mamos. Jų atminimui ant 
koplytstulpio uždegtas žiburėlis. Po to 
Marija Augustinienė perskaitė minėtą 
paskaitą, po kurios susilaukė nuoširdžios 
padėkos ir gėlių.

Tradicinę menine dalį pradėjo Lorettos 
Tigani ir Reginos Bindokicncs tautinių 
šokių grupė “Gegutė”. Vaikučiai pašoko 
keletą tautinių šokių, taip pat pačių va
dovių sukurtą šokį mergaitėms “Pas 
močiutę augau”. Visa grupė kartu ma
mytėms padainavo taip pat ji) pačių su
kurtą dainą.

Publika audringais plojimais paly
dėjo vienuolikametės pianistės Mirandos 
Tigani pasirodymą. Jaunosios atlikėjos 
virtuoziškai paskambintos savos kūrybos 
kompozicijos “Aušra” ir “Rudens ilgesys” 
suteikė viltį klausytojams, kad ateityje dar 
ne kartą išgirsime apie šią talentingą 
mergaitę, kaip kompozitorę ir atlikėją.

Kaip gi apseisim be Romo Zenkevi
čiaus grupės “Adai” ir Stasės Lipšienės 
solo! Stasė romantiškai padainavo dainą 
“Vasaros naktis”.

Siame minėjime debiutavo ir naujas 
solistas - tai dr. Artūras Gružauskas, ku
ris, klausytojų nuomone, profesionaliai su
dainavo “Dar ne kartą dar “. Kitos dvi dai
nos - “Nereikia ašarų” ir “Motulės stalas” 

kuri prekybininkui nieko nekainuoja.
Lietuvoje dažnai pasitaiko kuriozinių 

situacijų, kai užsienietis atsisako įsigyti 
norimą prekę, sužinojęs, kad parduotuvė 
neteikia TaxFree Shoppings.

Naudotis visame pasaulyje turistams 
žinomo operatoriaus „Global Refund“ 
paslaugomis patogiau ir pirkėjui - jis bet 
kurioje pasaulio vietoje gali atgauti mo
kesčius už Lietuvoje įsigytas prekes.

Svarbu atsiminti dvi šios paprastos 
paslaugos taisykles:

1. užsienio turistas parduotuvėje turi 
įsigyti prekių už daugiau nei 200 litų ir

2. kartu su kasos kvitu gauti specialų 
„Global Refund“ čekį.

Vėliau išvykdamas iš Lietuvos, turis
tas gauna muitinės pareigūno spaudą ant 
čekio ir gali kreiptis į „Global Refund“ 
punktus dėl išmokos jam patogiu būdu iš 
karto Vilniaus, Kauno ar Palangos oro 
uostuose arba vėliau kitų valstybių di
džiuosiuose miestuose.

Jei nespėjote susigrąžinti pinigų oro 
uoste, nesijaudinkite - atsiųskite pirkimo 
dokumentus paštu, ir pinigai bus pervesti j 
Jūsų kredito kortelę.

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, to
kia paslauga gali pasinaudoti tik ne ES ša
lių gyventojai, pavyzdžiui, amerikiečiai ar 
australai, bet ne vokiečiai ar lenkai.

Dėl papildomos informacijos kreip
tis į:

Robertas Kugelis
„Global Refund Lietuva” direktorius
Tcl.: 2644100. arba 8 655 95959.
e-mail: rkogelis@globalrenind.com 
mvw.globalrefund.lt

Tautinių šokių grupė “Gegutė” padainavo mainytėms pačių sukurtą dainą.

-buvo skirtos mamoms.
Kaip ir dera, meninę programą baigė 

Aldonos Scano vadovaujamas choras 
“Viltis”, kuriam akompanavo Aldo Ko
vacs. Vyrai užtikrintai sutraukė “Kur juo
di arimai...", o visi kartu - “Ant kalno 
karklai siūbavo” ir “Oi motinėle”.

Programai pasibaigus mamytėms bu
vo įteiktos kuklios dovanėlės. Po ALB 
Geelongo Apylinkės Valdybos pirminin
ko Stasio Šulo padėkos žodžio, skirto 
visiems, prisidėjusiems rengiant šventę, 
gėlių puokštė iškilmingai buvo įteikta pro- 
močiutei Reginai Skerienei, kuri artėjant 
90-mečio jubiliejui vis dar dainuoja “Vil
ties” chore. Šventės dalyviai, kurių susi
rinko gerokai virš šimto, sveikinimo žo
džius palydėjo gausiais plojimais.

Savaime suprantama, visi su nekan
trumu laukė iš anksto išgirtų, išgarbintų 
židiniečių pietų. Otto Schrederis, Vytau
tas Bindokas,Vytautas Mačiulis ir Kaja

Tautinių šokių grupės “Gegutė” jaunosios šokėjos.

Sydnėjaus Lietuvių Klube - videofilmas “Vienui vieni”
Sekmadienį, birželio 8 dieną, 2 vai. 

p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava” 
bus rodomas videofilmas “Vienui vieni”.

Pateikiame kelias ištraukas iš 
straipsnio, kuris buvo atspausdintas Lie
tuvoje leidžiamame laikraštyje “XXI 
Amžius” (Nr. 23,2004.03.24) pristatant 
šį filmą:

“Vienų vieni”- tai pirmasis lietuvių 
kino filmas apie partizanus, pokario 
kovotojus. Šis 2004 m. filmas yra mūsų 
istorija pirmą kartą papasakota mūsų 
pačių.”

“Šio filmo paskirtis yra perplėšti 
keliolikos metų tylėjimo šydą. Kažkas 
turėjo prabilti apie pokarį, tragišką lais
vės kovotojų dalią. Tai ir padarė talentin
gas režisierius Jonas Vaitkus”.

“Šis filmas užpildo nutylėtąjį sovieti
nį penkiasdešimtmetį. Čia parodytas 

Starinskas - visi prisiekę židiniečiai - su
kūrė ir iškepė stebuklingo skonio kugelį.

“Moteriški” koldūnai turėjo pasislink
ti j antrąją vietą. Tiesa, reikia pripažinti, 
kad kelioms židinietėms vis dėlto buvo 
suteiktas “brolio židiniečio” garbės laips
nis- taigi, ačiū Genutei. Meilutei, Stasei 
ir Nijolei. Ui

Iki kitos šventės, mieli tauticčiailTr 
įsiklausykime į pranešėjos ponios Marijos 
Augustinienės žodžius: “Visos dovanos be 
kasdien rodomos meilės mamai yra tuš
čios, ir gražiausi ištarti žodžiai bus be
verčiai. Motinos Diena mus ragina įsigi
linti į motinystės švelnumą, skatina visus 
ryžtis mylėti ir melstis. Mama, prisėskim 
ant suolelio tavo vaikystės palangėje. 
Nesvarbu, kad jau nebėra nei suolelio, nei 
palangės, nei didžiosios liepos ties vieš
keliu... Liko vienas šulinys - jo rąstai ap
samanoję ir sutreįę. Bet vanduo jame gy
vas, pasilenk.” Jurgis Tauragiškis

paprastų sodiečių idealizmas kovojant už 
savo šalį. Tikra, nesuvaidinta, visa Lukšių 
šeimos istorija.”

“ lai mūši) istorija, netolima ir labai 
skaudi. Jos negalima užmiršti. Tauta 
apdairiai migdoma, norint ištrinti jos 
istorinę atmintį.

Mums reikalingi filmai, kaip reika
linga ir istorinė atmintis. Pokario metų 
laisvės kovotojų tema yra perdaug tragiš
ka, kad ji būtų likusi neįamžinta Lietu
vos rašytojų, dramaturgų ar kino režisie
rių kūryboje.”

Visus sydnėjiškius ir apylinkėse gyve
nančius tautiečius maloniai kviečiame 
atvykti į Sydnėjaus Lietuvių Klubų ir pasi
žiūrėti šį įdomų filmą.

Su pagarba, _
Danutė Skorulienė
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Menas ir kultūra
Prasidėjo “Poezijos pavasaris”

Žydinčiame Vilniaus universiteto Bo
tanikos sode sekmadienį, gegužės 18 d. 
prasidėjęs tarptautinis festivalis “Poezijos 
pavasaris” perpenkiolika dienų pakvies i 
šimtą renginių visoje Lietuvoje. Trečdalis 
Lietuvos rašytojų sąjungos rengiamos 
šventės renginių vyks Vilniuje. Iki birželio 
1 dienos poezijos gerbėjams vėl bus pro
gos dalyvauti susitikimuose su Lietuvos ir 
užsienio poetais miestų ir rajonų mokyk
lose. kolegijose, universitetuose, bažnyčio
se, bibliotekose, kultūros centrų salėse.

“Poezijos pavasario” paukštė jau antnis 
metus skris į Airiją ir Kaliningrado sritį, 
tradiciškai aplankys Lenkijos lietuvių že
mes, šįmet lietuvių poetų balsai skambės ir 
Vokietijoje. Ištikimas festivalio palydovas 
- “Poezijos pavasario” almanachas šįmet 
išėjo pasikeitęs - kartu su kompaktine 
plokštele “Poezija ir balsas”.

Tarp tradicinių festivalio renginių -įvai
rių kartų ir tautų poetų ir literatūros kriti
kų konferencija “Poezija: skaitymo malo
numas”, o šį malonumą bus galima patirti 
Vilniaus Mokytojų namuose vyksiančia
me poezijos skaitymo vakare, taip pat jau
nimo poezijos “Sueiliuotame pavasaryje”, 
poezijos nakvišoms skirtoje vakaronėje

Menininkas Adomas Galdikas (1893-1969)
Isolda

Požclaitė - 
Davis AM

Talentingas 
dailininkas gimė 
mažuose Girši- 
nuose, Kretingos 
apskrityje, o mirė 
labai toli nuo savo
tėvynės. New York didmiestyje, tesulaukęs 
vos 76-erius metus. Jis buvo vienas iš gar
siausių savo kartos menininkų, pasižy
mėjęs ne tik tapyboje, bet ir grafikoje. Be 
to, jis buvo open), teatro dramų kostiumų 
bei dekoracijų kūrėjas. Dekoracijas kūrė 
ne realistines, bet bandė jomis pavaizduo
ti dramos esmę, idėjas - jos šerdj. Tarp
tautinėje Paryžiaus mugėje 1939 m. Gal
dikas laimėjo aukso medalį už dekoraci
jas sukurtas Vinco Krėvės ’’Šarūnui”. Ten 
pat jis buvo apdovanotas “Grand Prix” už 
triptiką “Lietuva”. Jo šakotas talentas ap- 

q rępė ir Nepriklausomos Lietuvos banknotų, 
.į-pąslo ženklų ir knygų iliustracijų kūrybą 
. IJ;i . Adomas buvo mūsų senosios bajorijos 

. ąjųis, kuriems priklausė didelis dvaras 
netoli Mosėdžio. Šeimoje buvo penki vai
kai: viena duktė ir trys broliai. Adomas bai
gė gimnaziją Liepojoje (Latvija) 1912 m. ir 
tais pačiais metais pradėjo meno studijas 
Barono Stieglitz Dailiųjų Menų Mokyk- 

. loję Petrapilyje. 1917 m. baigė studijas ir 
vedė gimnazijos mokytoją Magdaleną 
Draugelytę. Vienerius metus dėstęs meną 
Mergaičių gimnazijoje Tambov (Rusija), 

Adomas Galdikas “Kaimas rudenį”.
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“Eilėraščiai per naktį” ir daugelyje kini.
Šįmet “Poezijos pavasaryje” svečiuosis 

poezijos ir kitų meno sričių-dailės, foto
grafijos kūrėjai iš aštuonių valstybių: Len
kijos. Švedijos. Prancūzijos, Kroatijos, Če
kijos, Šveicarijos, Vokietijos, Airijos. Fes
tivalio rengėjams pavyko prisikalbinti ir 
garsųjį lenkų kino režisierių Krzysztof 
Zanussi vieną vakarą praleisti Rašytojų 
sąjungos klube diskutuojant apie jo filmų 
poetiką.

Lietuvos rašytojų sąjungos vicepirmi
ninkė Bimtė .lonuškaitė paskelbė šių me
ti) “Poezijos pavasario” naujovę - laureatą 
Rašytojų sąjungos valdyba skelbs iš anks
to, o ne per apdovanojimą Kaune. “Poezijos 
pavasario 2008” laureatas bus renkamas iš 
šešių kandidatų. Premiją už vertimus į pa
saulio kalbas pelnė vertėjas Vytautas 
Dumčius už japonų trieilių vertimus i lie
tuvių kalbą ir vertėja Claudia Sinnig už 
lietuvių poezijos vertimus į vokiečių kalbą. 
Premija už eseistiką paskirta Giedrei Kaz
lauskaitei, apdovanojimas už. poeziją vai
kams - poetei Violetai Palčinskaitei, o 
Zigmo Gėlės premija už debiutinę knygą 
paskirta šviesaus atminimo poetui Petrui 
Gintalui už eilėraščių knygą “Einu namo”.

grįžo su žmona namo, Lietuvon, ir ap
sigyveno Kaune.

Vienerius metus dėstęs meną Moky
tojų Seminarijoje Kaune, buvo valdžios 
pasiųstas Švcdijon ten ištirti galimybes 
spausdinti lietuviškus banknotus. Nuo 
1921-22 metų mokėsi litografijos Vokie
tijoje. Vėliau 1924 metais sukūrė lietuviš
kus banknotus ir išvyko j Londoną, kur 
vadovavo jų spausdinimui.

Tačiau Adomas Galdikas ne tik buvo 
atsidėjęs menui, bet skyrė nemažą dalį 
savo laiko pedagoginiui darbui. Nuo 1923 
-1940 m. buvo Tautinės Menų Mokyklos 
Grafikos skyriaus direktorius. 1940 -1944 
m. - Pritaikomųjų Menų Institute Kaune 
profesorius. 1946-47Ecole des Beaux Arts 
Fribourg (Vokietija) profesorius. Be to, jis 
mėgo pabūti, kurti ir gyventi Paryžiuje, 
kur įvyko jo paroda, apie kurią prancūzų 
meno kritikas Waldcmar George labai 
palankiai atsiliepė. Taip pat ir lankytis 
kitose šalyse ir studijuoti jų meną. Jis ap
lankė Kanadą, Meksiką, Ispaniją, Italiją ir 
dar kai kuriuos kitus kraštus. Visur jį žavėjo 
spalvų ir atspalvių gausa.

Jaunas būdamas mėgdavo vasarą 
paklajoti po dvaro platybes -sodrias gėlė
tas pievas, tamsius miškus, auksinių kvie
čių laukus,o pavargęs atsiguldavo po ša
kotu ąžuolu ir stebėdavo spalvų kaitą 
besileidžiančios saulės spindulių apšvies
tame danguje. Tačiau ir švelnus pavasario 
žalumas bei žiemos sniego baltumas kon
trastuojantis su nuogomis juosvai nidomis 
medžių šakomis jj žavėjo. O rudens stip
riai akcentuotos raudonos, rusvos, geltonos

ir rudų spalvų gamos, 
jam. matyt, paliko 
neišdildomą įspūdi. 
Jo tapyti guašu da
žais paveikslai 1968 
metais, nustoję li
nijinės kompozici
jos, trykšta spalvų 
simfonijomis. Atrodo, 
kad jis naudoja spal
vas kaip muzikas va
riacijas ir kuria jomis 
spalvų kompozicijas. 
Tačiau neatsisako ir 
taupiai panaudoti at
spalvius ten, kur jų 
vieta, arba šviesos

Geroji ragana
Nijolė

Jankutė

Ar gali būti 
raganos, kurias 
pažįstame iš 
liaudies pasakų, 
visos labai blo
gos. piktos, ap
gaulingos! Bet ne apie jas noriu papasa
kot, o apie vieną nepaprastą, talentingą, 
idealiste, patriotę, gerąją - Šatrijos Raga
ną! Šių metų kovo mėnesįsukako 131 me
tai nuo jos gimimo sename dvare Žemai
tijoj. didikiuose, susipratusių lietuvių 
bajorų Pečkauskų šeimoj. Tai buvo žiau
riojo spaudos draudimo šimtmetis, kada 
Lietuva buvo išbraukia iš tautų eilės, o 
lietuvio sąmonė gesinama represijomis. 
Tačiau, kaip ne kartų istorijos bėgyje, ta 
sąmonė neišblėso, o jsiruseno ir užsilieps
nojo draudžiamųjų knygų spinduliais.

Šis žiaurus laikotarpis pagimdė ir 
pašaukė didžiuosius mūsų lietuvius - knyg
nešius - J. Basanavičių, V. Kudirką, P. 
Višinskį ir, tarp daugelio kitų idealistų. 
Mariją Pečkauskaitė.

Rašyti Marija pradėjo gana anksti, 
paskatinta mokytojo Povilo Višinskio. 
Galbūt Lietuva turi būt dėkinga tam 
gražiam patriotui Povilui: jo ir Marijos 
šviesi, ideali draugystė Mariją suformavo 
kaip lietuvę ir kaip rašytoją. Žiūrint iš 
beveik pusantro šimto metų perspektyvos, 
pirmojo tautinio atgimimo laikotarpis 
mums jau labai sena istorija. Mums, ste
buklingai iš sovietuos ištrukusiems ir nu
trūktgalviškai skubantiems ragaut Euro
pos vaisius be atrankos. Todėl ir didieji 
mūsų rašytojai - klasikai surikiuojami į ap- 
dukėjusias lentynas, nes jie “nepopulia
rūs” ir “negyvenimiški”. Ar kada pagalvo
jau], kad be jų toje “apdųkėjusioje” praei
tyje nebūtų ir dabartinės Lietuvos?

Marija Pečkauskaitė - Šatrijos Ragana.

lopinėlius. Paveikslai-tai  jo gyve
nimo klajonių spalvingi gamtos ir 
dangaus atspindžiai. Jie pavergia 
ne kompozicija, bet kūryba vien 
spalvomis. Betgi tuo pačiu ir duoda 
gerą progą žiūrovo akims pamatyti 
detalių spalvų visumoje, apie ku
rias menininkas gal net ir nenu
tuokė. Pvz., yra jo guašu lapyti 
“Noktiurnai” 1967 m., daug “Kom
pozicijų,” iš 1966 -1967 m. ir ški
cai aliejiniais dažais ant popieriaus.

Kita Adomo Galdiko forte yra 
piešiniai tušu, felt pen, flamaste- ____
teriu, kreida, pastele. Ši kūryba intuityvi
ir spontaniška. Tematikos atžvilgiu 
priminantį lietuvišką kaimą ir gamtą, 
folklorą, jo motyvus ir pakelės kryžius. Pie
šinių tematika vėjuota, kiek melancholiš
ka atmosfera, kapinaitės, triobos - atrodo, 
kad viskas juda, kruta, net ir žmonės 
žingsniuoja paveiksle. Susipynusių for
mų brūzgynuose, slepiasi kažkas netikėto,

Marijos PęčkauSkaitės, pasirinkusios 
žemaitiškos Šatrijos Raganos slapyvardę. 
kūryba yra tartum himnas žmoniškumui. 
Jame skamba ištikimybės grožiui ir gė
riui akordai, artimo meilės ir tėvynės mei
lės sutartinė. Šiais laikais, kada skaityto
jai jau tiek atbukinti televizijos ir inter
neto skleidžiamais įvairiausių rūšių žiau
rumais, Š. Raganos knygos gali būt vie
niems dvasios atgaiva, kitiems - atgyve
nęs, nerealus idealizmas bei optimizmas.

Tačiau Šatrijos Raganos kūrybos 
viršūnė, apysaka “Sename dvare", liko ne
pamirštama tiems, kurie turėjo laimės lan
kyti mokyklas dar pirmoje nepriklauso
moje Lietuvoje. Dar ne vienas jų gali ir da
bar mintinai padeklamuot tą tyro grožio 
“Senojo dvaro” puslapį - “Raudoniems 
saulėlydžiams begęstant, baltų rožių sidab
rinės akys žiūri i mane pro langą...” Tai 
sakiniai, toli palikę prozos rėmus, rikiuo
jasi į lyriškiausius lietuvių poezijos pos
mus. Šios apysakos literatūrinė vertė yra 
gyvenimo trapumo ir praeinamumo tema, 
kurią autorė meistriškai išvystė.

Kita Marijos apysaka “Viktutė”, turėjusi 
daug įtakos anų laikų lietuvaitėms, tarp 
kitų temų, labai subtiliai paliečia jaunų 
idealistų meilę. Tai ne šiems laikams 
įprastas savanaudiškas erotinis žaidimas, 
bet gilus abipusės pagarbos bei susiža
vėjimo jausmas.

Vienas iš įdomesniųjų Šatrijos Raga
nos kūrybos bruožų-pozityvusžvilgsnis 
j Lietuvos dvarą, ne tą lenkinimo ir 
skriaudos šaltinį, bet j naują demokratiš
ką, ieškantį kelių ir tiltų į Lietuvos kaimą, 
jo švietimą ir auklėjimą. Auklėjimo idėjai 
Marija atidavė didelę duoklę savo kūry
boje. Ne veltui ji studijavo pedagogiką 
Šveicarijoje pas garsųjį prof. F.W. Foerster, 
kurio pedagoginės sistemos dvasia buvo 
labai jai artima. Vėliau Marija praturtino 
ir Lietuvos pedagoginę literatūrą išvers- 
dama prof. Foerster veikalus ir pati pa
rašydama originalias knygas “Motina 
auklėtoja” ir “Rimties valandėlei”. Už 
nuopelnus Lietuvos mokykloms, Marijai 
Peekauskaitei buvo suteiktas garbės dak
taro laipsnis.

Marija Pečkauskaitė - auklėtoja ir Šat
rijos Ragana - rašytoja - vienas asmuo - 
dvigubas talentas, savyje sutelkęs idealiz
mą, optimizmą, besąlyginę meilę žmogui 
ir mistišką pagarbą grožiui. Marijos kū
rybą skaitant, mūsų savanaudiškas žvilgs
nis atsiduria į tuos “nepraktiškus”, iš šių 
dienų gyvenimo išbrauktus idealus, ir esi 
priverstas pagalvoti, ar ne jie sudarė ir 
tebesudaro taip ieškomą, taip ncatranda- 
mą žmogaus gyvenimo prasmę?...

Kokia laiminga buvo Lietuva Šatrijos 
kalne pagimdžiusi GERĄJĄ Raganą - 
prasmingo gyvenimo, giedro žodžio 
menininkę! .Z □

Adomas Galdikas “Moters atvaizdas”.
nelaukto. Nerasime ramių gamtos idilių, tik
vis drąsesnių, dramatiškesnių potėpių 
visumą, kuri perduoda grėsmingumą ir 
nežinią, ir ne tik karo laikotarpiu, bet juos 
rasime ir Nepriklausomoje Lietuvoje 
tapytų ir grafikos darbuose. Gal tai su
tapimas. o gal Adomo Galdiko neramios 
dvasios spontaniškas prasiveržimas į 
kūrybinę plotmę? □
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Bendruomenės baruose______
Motinos Diena Melbourne

Birutė Prašmutaitė

Šiais metais nutariau savo Mamai 
Motinos Dienai padovanoti skirtingų 
dovanų. Viskas prasidėjo nuo tautinių 
šokių grupės “Gintarėliai” administrato
rės Ritos Caldwell. Rita paklausė, ar bus 
organizuojamas Motinos Dienos minėji

Rasa Imbrasienė.

lš Redakcijos pašto
Gerb. Redaktore,

Sydnėjaus SUS radijo valandėlės' vedėja 
Rymanti Geli rako, kad ji su malonumu per
skaitė Viktoro Putlučio straipsnį (“MP"nr. 
19) ir su kai kuriais teiginiais sutinkanti, 
kai ką norinti papildyti, o dėl kai kurią no
rinti ir pasiginčyti. Pastebėdama, kad “trečio
sios bangos atvykėlių” indėlis nemažas, ji 
tįsia: (Red.)

ri Kažkodėl tikimasi, kad tie “tretie
ji” atvažiuos, dalyvaus, suorganizuos ir 1.1. 

•J Ne, taip nebus. Tie ir tos, kurie atvyko 
'^pasiliko tai buvo dar tada, kai Lietuva 
nebuvo Europos Sąjungos narė. Dabar 
Europoje bevizis judėjimas, nedideli at
stumai, legali galimybė dirbti darbų, stip
rus euras. Na, o jeigu nepavyko, ar pavargai 
-sugrįžai pas mamų pailsėti. Arti ir kelio
nė daug nekainuoja. Arti ir nostalgijos 
širdgėla numaldyta. [...] Dabar, gyvendami 
Europoje, stato namus Airijoje, Anglijoje, 
Ispanijoje. Į Australiją neatvažiuos.

O atvažiuos liktai turistai, studentai, 
reikalingi šaliai specialistai ir šiaip vienas 
kitas pasisvečiuoti ar pakoncertuoti.

Toliau. Nedėkite perdaug vilčių į nau
jai atvykusius, nes jie turi labai daug 
rūpesčių. Reikia tik džiaugtis, kad išvis 
ateina į Lietuvių Klubų ir atsiveda savo 
vaikučius j Savaitgalio mokyklėlę. Reikia 
tik turėti vilties, kad pritaps, kad galbūt 
vėliau pareikš norų dalyvauti lietuviškoje 
veikloje. Taip pat nedėkite vilčių paskir
dami tik ką atvykusius, dar “neapšilusius”, 
dar nesusivokiančius į įvairias Valdybas, 
asociacijas ir pan.

mas Melbourne. Matot, naujai įsteigta 
šokių gmpė jau pradėjo repetuoti ir gal 
galėtų pašokti mamytėms.

Pernai pirma kartų Melbourne lietuvių 
istorijoje mamos nebuvo pagerbtos ati
tinkamu minėjimu. Šiais metais Melbour
ne Parengimų Kalendoriuje buvo įrašytas 
minėjimas. Tačiau, po ilgų elektroninių
diskusijų neatsirado žmogaus, kuris 
sutiktų suorganizuoti minėjimų. Tad 
nutariau bent viena karta tokį minėjimų 
surengti su mokyklos ir šokių grupės 
pagalba, nes man organizacinis darbas pa
tinka (kitais metais kili galės apsiimti). Tai
gi, miela Mama, gegužės 4-tą padovano
jau Tamstai ir visoms mamoms minėjimų 
su programa.

Minėjimas prasidėjo su šv. Mišiomis. 
Kun. Algis Šimkus pasveikino susirinku
sias mamas ir palaimino joms skirtas gė
les, kurios buvo išdalintos minėjimo me
tu. Pirmų valandų po pietų į Melbourne 
Lietuvių Namų Jubiliejinę salę sugužėjo 
ir močiutės, ir mamytės, ii' maži vaikučiai. 
Malonu buvo matyti juos lakstant aplink 

sale. Visi susėdo prie 
staltiesėmis apdengtų 
stalų ir belaukdami 
pradžios klausėsi lie
tuviškos muzikos.

Dvi gintarietės ma
mytėms padovanojo 
palaimintas gėlytes, 
tik gaila, kad pakvies
tas klebonas nedaly
vavo šventėje ir dar 
vienu kitu žodžiu nc- 
pasveikino mūsų ma
mų ir nepamatė mūsų 
mažųjų lietuviukų. 
Programa prasidėjo su 
“Gintarėlių” tautinės 
šokių grupės pasirody
mu. Šis pasirodymas 
mvo naujų šokėjų de-

Iš savos patirties (esu jau 4 metus iš ei
lės Sydnėjaus Apylinkės Valdybos narė) 
galiu pasakyti, kad geriausia “naujai - 
seniai” atvykusį išrinkti j tokius postus, 
kuris bent jau 10 metų pragyveno Aus
tralijoje. Visuomenė turi žinoti ir įsiti
kinti, kad žmogus yra doras, patikimas, 
pareigingas, ištvermingas, tolerantiškas ir 
nesusircikšminęs. Taip pat per tuos 10 
metų, jeigu ir kur nors dalyvavo, tai susi
žinai to asmens galimybes.

Kas be ko, būnant Valdybos nariu turi 
puikiai mokėti kalbėti ir rašyti angliškai, 
žinoti įvairias taisykles ir įstatymus, o 
tiksliau - kaip veikia šalies biurokratinė 
sistema. Žinoti, kur ir kaip kreiptis, pa
rašyti laišką, prašymą, pateikti kokį nors 
projektą vykdymui.

Ir dar labai žmogiški ir pragmatiški 
reikalavimai: tiek šeimyninė, tiek finan
sinė padėtis turi būti stabili, nusistovėjusi. 
Ne paslaptis, kad veikiant visuomeninėse 
organizacijose turi paaukoti ne tik savo 
laikų, sveikatą, bet ir pinigų. Taip, taip, 
pinigų, nes reikia skambinti, rašyti, va
žiuoti. dalyvauti ir pan.

Tai ar gali tik ką atvykęs ir gerai dar 
nežinomas. Bendruomenei šitaip aukotis?

Ir ar gali Bendruomenė juo visiškai 
pasitikėti, leisdama tam ar tai išrinktam 
atstovauti jų vardu?

Todėl iš viso to, ką parašiau, darau štai 
tokių išvadą.

Mielieji, pasipurtykite, nebūkite patys 
abejingi, apsidairykite savo šeimose ir 
pastumkite savuosius vaikus, anūkus.

'laulinių šokių grupė “Gintarėliai” su vadove Aldona Gaylard.

bintas, t.y. pirmas jų pasiro
dymas publikai. O mokytoja 
irgi nauja - Aldona Gaylard. 
Pirmiausiai jie pašoko “Du 
gaideliai”. Plojimai buvo 
gausūs. Malonu buvo matyti 
vaikų jaunus tėvelius foto
grafuojant ar filmuojant vai
kų šokius. Matėsi, kad šo
kėjams trūksta tautinių rū
bų, ypatingai berniukams. 
Jeigu kas turi namie savo 
vaikų arba anūkų senų nerei
kalingų tautinių rūbų, būtų 
malonu, jeigu galėtumėte 
juos padovanoti šokių grupei.

Balandžio mėnesį mokytoja Rasa 
Imbrasienė dalyvavo TMID’o surengta
me Mokytojų seminare Vilniuje. Rasa 
trumpai apibūdino seminaro programą. 
Netrukus galėsite perskaityti jos straipsnį 
spaudoje. Rasa padėkojo ALB Krašto 
Valdybai, kad ją išrinko atstovauti Aus
tralijai, o TMID’ui - už kelionės finansa
vimų. Mokytojos iš kitų miestų gali kreip
tis j Rasą su klausimais.

Vėliau minėjimo dalyviai apžiūrėjo 
Birutės Prašmulailės panioštą nuotraukų 
seriją, pavadintą “Motinos, Vaikai ir Mo
terys”, Lietuvoje ir Melbourne.

Po to lituanistinės mokyklos mokiniai 
turėjo progos pasveikinti savo mamytes 
žodžiu - eilėraščiais. Mokytojos Aida

Gerb. Redaktore,
Nenumačiau, kad prireiks atsiliepti 

dėl mano straipsnio “Ar verta toliau leisti 
“Lithuanian Papers”.

Rašiau, kad “Nesiimsiu knygos išsa
miau recenzuoti - mano tikslas kitas. Kaip 
skaitytoja norėčiau pasidalinti savo įspū
džiais, pateikti komentarus, kuriuos teko 
išklausyti iš įvairių žmonių ir bent kiek 
papildyti duomenis, ypač tose srityse, 
kurios man aktualios”.

Man sunku patikėti, kad buvo žmonių, 
kurie parašė, kad “M.P” ir “TA.” neturėjo 
publikuoti šio straipsnio. Atrodo, kad daug

proanūkius į bendruomenine veiklą.
Lietuvių kalbos nemokėjimas neturi 

tapti neperšokamu barjeru. Susikalbėsi
me. Išsiaiškinsime dvikalbe anglų - lie
tuvių. Tik kad būtų noras bendrauti.

Maži pavyzdėliai. Sydnėjaus Lietuvių 
Klube “Dainava” gražus būrys jaunų ir 
vidurinio amžiaus asmenų. Tai po karo 
atvykusių vaikai ir anūkai.

Šventės Ruošos Komitete visiems per 
40 metų. Dirba darniai, nes visi turi pa
tirtį. nes vienas kitą pažįsta, nes visi žino 
vienas kito galimybes.

Tai ko gi reikia? Reikia noro. 
Pagarbiai

Rymantė Geli
Mūsų Pastogė

Pasirodė lituanistinės mokyklos mokiniai.
Gogely!: ir Rasa Imbrasienė pristatė po tris 
savo mokinius. Ačiū joms.

Po kelių publikos kartu sudainuotų 
dainų - “O atsimenu namelį” ir “Mane 
motulė barė”, dar vieno “Gintarėlių” su
šokto šokio, kelių mamyčių pasidalinimo 
prisiminimais apie savo vaikus, minėji
mas baigėsi giesme “Marija, Marija...”

Patenkinta publika skirstėsi namo, lau
kiant jau kitų metų Motinos Dienos pa
minėjimo. Gal ALB Mclbourno Apylinkės 
Valdyba galėtų perimti iniciatyvą į savo 
rankas ir 2009 m. mamytėms suruošti 
Motinos Dienos minėjimą, tuo pačiu 
leidžiant lietuvių bcndniomcnci pamatyti 
mūsų bendruomenės atžalas ir ateitį - 
vaikus, jaunimą bei jų tėvelius. □ 

kas neatidžiai perskaitė minėtą rašinį.
Rašiau: “Gerb. autorius Algimantaiš P 

Taškūnas yra įdėjęs daug darbo savo sri
tyse ir už tai pelnė daug apdovanojimų, ku
rie Rvimiinlipost scriptum. Be abejo, tenka 
sveikinti už šiuos laimėjimus”.

Nesuprantu, kodėl kiti rašo: “mes lie
tuvių tauta galime tik kritikuoti ir bruta
liai sugriauti”, arba, kaip galėjo “spausdin
ti tokį nesąmonių laišką” ir t.t..

Nerašiau, kad daugiau nereikia leisti 
“Lithuanian Papers”, nes pati leidinį 
skaitau ir domiuosi aktualijomis, susie
tomis su Lietuvos reikalais, bet yra žmo
nių, kurie gauna leidinį ir jo tikrai ne
skaito.

Taigi, pateikiau bendrą klausimą, į kurį 
spaudoje atsiliepė teigiamai. Puiku, kad 
daugkas leidinį vertina.

Manau, buvo verta paminėti knygos 
duomenų trūkumus ir žurnalo Vol. 21 - 
2007straipsnio pasigendančio papildo. Jis 
tiesiog buvo ištrauktas iš anksčiau išleis
tos knygos su atsilikusia informacija. Moks
lo žurnale būtina atitinkamai papildyti 
žinias.

Tokios pastabos neturėtų užgauti au
toriaus. Linkiu jam sėkmės bei ištvermės.

Pagarbiai,
Lidija Šimkutė - Pocienė
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Perthe - veteranai plaukikai iš Lietuvos
PraėjusiiĮ metų pabaigoje ALB Pertho 

Apylinkės Valdybos pirmininkas A.Čižci- 
ka elektroniniu paštu gavo per “Mūsų 
Pastogę” persiųstą žinią, kad Perthe š.m. 
balandžio mėnesį vyks Pasaulio plaukimo 
čempionatas pavadintas “XII PINA 
Masters World Championships”. Jis vyks 
Challenge stadione ir jame išviso pasau
lio dalyvaus apie 7000 plaukikų, nėrikų, 
vandens polo žaidėjų, sinchronizuoto van
dens plaukikų.

Buvo kreiptąsi į Pertho lietuvius su pra
šymu aprūpinti nakvyne lOveteranų plau
kikų, atvykstančių iš Lietuvos. Jie jau buvo 
susimokėję už kelionės lėktuvu bilietus. 
.Sakėsi esą paprasti Lietuvos piliečiai ir juos 
įtenkintų paprasčiausios gyvenimo sąlygos. 
• Jie atvyksią į Perthą balandžio 15 d., o 
fnamo skristų balandžio 26 d.

Pertho Apylinkės Valdyba Lietuvos ve
teranų plaukikų klubo “Takas” prezidento 
Romaldo Bičkausko paprašė smulkesnės 
informacijos. Gavus iš jo greitą atsakymą 
pradėta rūpintis nakvyne.

Per Kovo 11-osios minėjimą Lietuvių 
bląmųosc susirinkus didesniam dalyvių 

,sl;ąįčįui, po gražiai pravestos programos ir 
pranešimų, gvildenant plaukikų nakvynės 
jięikąlą pagaliau buvo surastos vietos visai 
dešimčiai plaukikų. Si žinia kartu su pri- 
ėmusiųjų pavardėms, adresais ir telefonų 
numeriais bei priimamų asmenų skaičiumi 
ir lytimi, buvo nusiųsta “Tako” prezidentui. 
Taip pat paprašyta pateikti plaukikų rung
tynių darbotvarkę Challenge stadione.

Netaikus buvo buvo gautas padėkos 
atsakymas iš klubo “Takas” mūsų bendruo- 
menės nariams už suteiktą pagalbą ir 
pridėjo, kad prie tų 10 delegacijos narių 
prisijungė 2 moterys - ne plaukikės, bet 
rėmėjos. Prašė parūpinti ir joms nakvynę 
šeimose.

Kovo 31 d. LR Garbės gen. konsulas 

Melbourne Andrius Žilinskas pranešė, kad 
jo žmona Aida Tučiūtė balandžio 19 d. at
vyksta dalyvauti šiame čempionate, o jis 
atvyksiąs į Perthą balandžio 22 d. ir norjs 
susitikti su Pertho lietuvių bendruomene.

Kadangi norą susitikti su mūsų ben
druomene buvo pareiškę ir klubo “Takas” 
veteranai, reikėjo nutartįkokia diena būtų 
visiems tinkamiausia. Buvo nutarta su
rengti bendrus pietus balandžio 23 dieną, 
o tuo pačiu paminėti ir Motinos Dieną.

Atvykusieji iš Lietuvos apsistojo: pas E. 
ir A. Cižeik-as, trys pas P Patupienę, po du 
pas D. irV.Francųs ir S.Žilinskicnę ir vie
nas pas V.ir J.Repševičius. Sekančią dieną 
jie buvo nuvežti j Challenge stadioną re
gistracijai. Gavo ant kaklo pakabinamą 
pažymėjimą su nuotrauka, kuris leido jiems 
veltui naudotis Perthe esančiomis viešo
jo susisiekimo priemonėmis. Laisvalai
kiu sportininkai vykdavo (užsisakytas eks
kursijas. Klubo “Takas” nariai pasiekė 5 
Lietuvos veteranų rekordus: 3 A.Vilke- 
vičius ir po 1 V.Vaišvilienė ir A. Ylienė.

Balandžio 23 d. į Lietuvių Namus, South 
Perthe, susirinko virš 50 dalyvių, jų tarpe 
Kauno “Tako” ir Marijampolės veteranai 
plaukikai bei jų rėmėjai. Taip pat Garbės 
gen. konsulas Melbourne A.Žilinskas su 
žmona Aida, kuri laimėjo Australijai 2 
sidabro ir 1 bronzos medalį. Visi dalyvavo 
Motinos dienos minėjime ir pabendravo 
su Pertho lietuviais.

Po pietų Pertho Apylinkės Valdybos 
pirmininkas pasveikino susirinkusius, 
padėkojo šeimininkėms, paruošusioms 
skanius pietus, padėkojo salės paruošėjams 
ir loterijos fantų bei pyragų aukotojams. 
Savo paskaitoje pirmininkas negailėjo gra
žių žodžių motinoms pagerbti, joms rei
kalingą padėką, atsiprašymą ir meilę 
išreikšti. Baigdamas palinkėjo visoms čia 
esančioms motinoms sveikatos, gražių

Dalis lietuvių plaukikų veteranų Pertho Lietuvių Namuose.

dienų ir dar ilgai nepavargti padedant mū
sų bendruomenei.

Garbės gen. konsulas Melbourne pri
minė mums, kad i atsistatydinusios kon
sulus Adelaidėje Janinos Vabolienės vielą 
Lietuva dar nepaskyrė kito, todėl pertiš- 
kiai, kuriems reikia konsulinės pagalbos, 
laikinai gali kreiptis į jį. Jis čia atvykęs 
įteikti verslininko, fotografo Mariaus 
Jovaišo nuotraukų albumą “Neregėta Lie
tuva” mūsų bendruomenei. Visiems plo
jant albumą jis įteikė A.Čižeikai.

Klubo “Takas” prezidentas pasveikino 
visas motinas jų dienos proga ir priminė, 
kad ir motina tėvynė laukia savo vaikų, no
rėtų jais rūpintis, juos mylėti. Padėkojo 
šeimoms, priėmusioms klubo narius savo 
globon, džiaugėsi matydamas gražią mūsų 
bendruomenę. Paaiškino, kodėl jų klubas 
vadinasi “Takas” ir kad jie rūpinasi neįga
liaisiais, kad jie jaustųsi pilnaverčiais 
asmenimis.

Marijampolės veteranų plaukikų (kurių 
čia buvo astuoni, įskaitant rėmėjus) klubo 
prezidentas V. Bernotą kalbėdamas labai 
džiaugėsi netikėtu mūsų bendruomenės 
nuoširdumu ir stebėjosi, kad tiek daug 

metų čia gyvenę mes nepamiršom savo 
kalbos ir svetingumo. Palinkėjo mums svei
katos. Sakė, kad jų plaukikai laimėjo 5 
medalius, o jam dabar kalbant kai kurie 
dar plaukia. įteikė Apylinkės Valdybos 
pirmininkui medalį. Sakė, kad nosėjp 
įteikti medalį ir konsului, bet, pasitartų 
kolegom, nutarė jį duoti jo žmonai, kuri 
yra veteranė plaukikė.

Padėkojęs kalbėtojams, pirminiuos 
pagal vietinį paprotį nuo visų palinkėjo 
ilgiausių metų šiame mėnesį gimusiems. 
Tokių buvo tik iš atvykusių tarpo, būtent: 
VVimbaras - 81 m ir A.Ylienė. Taip pat 
Jurgis Babarskas tą dieną šventė savo 
vardadienį. Jiems sėdint, visi sustoję links
mai sudainavo “Ilgiausių metų”, pridedant 
dar ir sveikatos metų, ir valio, valio. Ta 
daina mūsų salėj jau seniai nebuvo taip 
skambėjus.

Sekė dar keli pranešimai, loterija prie 
kavutės su pyragais ir malonus, nuoširdus 
bendravimas.

Dauguma “Tako” plaukikų išskrido 
namo balandžio 25 d. ir trys - sekančią 
dieną.

Alfonsas Čižeika

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena 

Karazijienė

torius dabar iškeltas ir gavo kitą pasky
rimą, kuris yra aukštesnės kategorijos, 'lai 
matyt tie batai ne tokie jau blogi buvo”.

Išeinant iš susirinkimo paklausiau 
Gražinos: “Ar tu manai, kad Apanavičiū- 
tę išrinks?” “Nebūk kvaila”, atsakė Gra
žina, “jeigu kandidatuoja, tai ir išrinks”.

Pačią rinkimų dieną buvome Kaune. 
Tą dieną su Saulium ir kitais buvom nu
matę paekskursuoti, bet prieš tai reikėjo 
pabalsuoti. Visiems balsuotojams iš anks
to buvo išdalintos balsavimo kortelės, bet 
niekas ir negalvojo gaišti laiko balsavi
mui. Saulius surinko visų namų balsuo
tojų korteles ir išvažiavom.

Balsavimo būstinė buvo visai netoli- 
Kūno Kultūros Rūmuose. Prie įėjimo 
buvo registracijos staliukas, o kiek toliau 
- “balsavimo altorius”: ant kelių laiptelių 
pakylos pastatyta dėžė balsavimui, pa
puošta gėlių vainikais. Iš abiejų pusių - 
vėliavos ir mergaičių, apsirengusių tauti
niais rūbais, garbės sargyba. Saulius už
registravo visus balsuotojus ir, paėmęs jų 
korteles, iškilmingai jas įmetė į balsavi
mo dėžę.

Laimė tą dieną irgi buvo užsiėmus. Jos 
žinioje buvo studentų grupė, kuri turėjo 
aplankyti visus iki vidurdienio dar ne
balsavusius rinkėjus ir juos paraginti 
balsuoti, parūpinti transportą, jeigu rei
kėtų, arba atvežti urną į namus. Balsavi
mas turėjo būti įvykdytas 100%.

Čia visuomet taip buvo
Malonu buvo pavaikščioti po senuo

sius Vilniaus Universiteto koridorius. 
Vaikščiojom po buvusį teisininkų korido
rių ir aš sakau Gediminui: “Čia galima 
buvo tiesiog pereiti į humanitarinį fakul
tetą, o dabar ėmė ir užtvėrė”. Ten stovėju- 

.sios merginos mums griežtai pasakė: “Čia
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“Rinkimai”
Nežiūrint iš 

anksto žinomų re
zultatų, vyko in

tensyvi priešrinkiminė kampanija. Viena iš 
kandidačių buvo dainininkė Gražina Apa- 
havičiūtė. Ji turėjo dalyvauti priešrinkimi
niame susirinkime ir ten pakoncertuoti. 
Gražina jai akompanavo, tai ir aš nuėjau 
pasižiūrėti.

Be jų koncertavo ir Mokslų Akade
mijos etnografinis ansamblis. Po kon
certo ir programinių kalbų kandidatai 
turėjo atsakyti į rinkėjų klausimus. Apa- 
navičiūtė atsakinėjo į kultūrinio pobū
džio klausimus.

į Viena moteriškė buvo labai pasipik
tinusi, kad Vilniuje, jaunimo kavinėje, 
grojama tik kapitalistinė triukšminga 
muzika ir patarė, kad toje kavinėje tu
rėtų būti tik tarybinė muzika ir poezijos 
ar geros literatūros skaitymai. Apana- 
vičiūtė atsakė, kad toks bandymas buvo 
padarytas, ir sekančią dieną kavinė buvo 
tuščia. Teko sugrįžti prie jaunimo mėgia
mos programos.

Buvo iškelti ir kiti trūkumai, kuriuos ji 
pažadėjo pataisyti. Kitas kandidatas at
sakinėjo į ekonominius klausimus.

Vienas klausimas buvo: kodėl Šiaulių 
batų fabriko batai tokie nekokybiški, tuo
jau plyšta? Jis paaiškino labai išsamiai: 
“Tai dar visai neaišku, kad jie nekoky
biški. Pagalvokit - buvęs fabriko direk

niekas nieko neužtvėrė; čia visuomet taip 
buvo”. “Prieš keturiasdešimt metų taip 
nebuvo”, sakau. Merginos tik pečiais truk
telėjo: “O. prieš keturiasdešimt metų...” 
Atrodo, lyg aš joms dinozaurų laikus 
būčiau priminus.

V. Krėvės “Šarūnas”
Vieną vakarą buvom frakų pily, kur 

Vilniaus Universiteto Teatras statė Krė
vės “Šarūną”. Tą dieną buvo +4 C, tai va
žiavom visi apsirengę žieminiais apsiaus
tais, su skarom. Vaidinimas prasidėjo la
bai vėlai, nes labai vėlai temo. Ant pilies 
mūrų liepsnojo deglai, stovėjo viduram
žių sargybiniai. Suėjome į pilies kiemą. 
Pagrindinė “dekoracija” buvo pilies var
tai, laiptai ir balkonai abiejose kiemo 
pusėse. Žiūrovų buvo pilnas kiemas. Sė
dėjom ant suolų. Veiksmas vyko prie var
tų ir aplink mus ant laiptų. Per pertrauką 
pastebėjau, kad pakraščiuose suolai tušti. 
Niekas nepabėgo - dėl šalčio visi susi
glaudė.

Bet mums labai šalti neteko, nes 
aktoriai visus žiūrovus pakvietė užeiti į 
antro aukšto menę. Užlipę tenai, radome 
besikūrenantį židinį, galėjome pasikal
bėti su aktoriais, o kam buvo labai šalta, 
galėjo ir pašokti grojant akordeonui. Ge
rai sušilus, paskui ir vaidinimo žiūrėti ne
bebuvo taip šalta.

Kavos kantata
Vilniaus Operos ir Baleto Teatras tu

rėjo mažesnių salių mažiems koncertams. 
Tenai matėme Bacho “Kavos kantatą”. 
Skambinant klavesinui, tėvas (Kaniava) 
prašo dukters, kad liautųsi gėrusi kavą. 
Jis žada jai kvepalų, kaspinų, vėduoklę, o 
ji vis priešinasi.

Aktoriai apsirengę Bacho laikų kos
tiumais. Antroje dalyje muzika ta pati, tik 
vieton klavesino fortepionas, ir rūbai 
moderniški. Tėvas žada dukrai naujus 

džinsus, magnetofoną ir kitus dalykus, kad 
tik negertų tos nelemtos kavos.

Po koncerto Bacho laikų drbužiais 
apsirengusios padavėjos mus pavaišino 
kava. Po kelių dienų toj pačioj salėj ma
tėm operą “Ponia - tarnaitė”. Po jos grffome 
namo su Laimonu Noreika ir jo sesers 
šeima, ir namie pasidarė netikėtas poezi
jos vakaras - iki paryčių.

Eik drąsiai ir praeisi
Gražina mums patarė pasižiūrėti 

režisūrinės “Don Pasquale” repeticijos.
Aš nuėjau su Gražina, o Gediminas 

atėjo pora minučių vėliau ir įėjo pro 
tarnybines duris, kaip jam Gražina buvo 
sakiusi. Prie durų budintis ištiesė ranką 
paimti Gedimino pažymėjimo, bet Gedi
minas nekreipdamas dėmesio pasakė: “Aš 
žinau kur eiti”, ir nuėjo.

Pamačiusi jį dainininkė Almonaitytė 
nustebo: “Kaip jūs čia atėjote?”

“Pro duris”, - atsakė Gediminas. IB jn
“Keista, mes, nuolatiniai darbuotdjai, 

turime kiekvieną kartą parodyti savo 
pažymėjimus.”

Čia turbūt buvo kaip vėliau su Laimės 
poelgiu krautuvėje - jeigu eini nieko ne
bodamas, tai, matyt, turi teisę. Užėjomsu 
Gediminu pusvalandžiui, o išsėdėjom vi
są repeticiją, nes buvo labai įdomu. Dai
navimo pilnu balsu nebuvo, bet Gražina 
visvien turėjo groti.

Režisierė Mikšytė mankštino daininin
kus : “Nebūk toks stuobrys. Kaip gi tu ją 
apkabini? Juk tu ją myli”. “Kas gi taip lipa 
laiptais, kaip lokys per ledą - tu gi jaunas, 
žvalus”.

Greta iružpakaly mūsų sėdėjo pagrin
dinių vaidmenų dublieriai. Jie net vieto
je sėdėdami “vaidino”, mokėsi.

Vėliau matėme ir pačią operą ir labai 
atidžiai stebėjome vaidybą.

Tęsinys kitame MP nr.
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Konkursas ALB vėliavai sukurti
Lietuvos vardo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose 1000- 

čio proga, ALB Krašto Valdyba skelbia konkursą Australijos 
Lietuvių Bendruomenės vėliavai sukurti.

Vėliavos projektų pristatymo terminas pratęsiamas iki 
2008 metų rugpjūčio 15 dienos.

Yra gauti PLB Kultūros reikalų komisijos patarimai 
vėliavos projektavimo klausimu:

1. Vėliavos išmatavimai - 90cm x 150cm.
2. Vėliavoje gali būti lietuviški (vytis, trispalvė ir kt.) ir krašto, kuriame veikia 
lietuvių bendruomenė, simboliai.
3. Naudojant Lietuvos trispalvę, privaloma naudoti oficialiai įteisintas spalvas.
Kitas spalvas galima pasirinkti laisvai.

Taip pat gautas Lietuvos Istorijos instituto docento, dr. Edmundo Rimšos laiškas su 
išdėstytais pagrindiniais vėliavų kūrimo principais. Šio laiško tekstą, o taip pat ir 
smulkesnę konkursą liečiančią informaciją galite gautipas Liliją Kozlovskienę. te!.: (03) 
8707 0347. Vėliavos projektus siųsti taip pat jos adresu:

77 Grimwade Cres., Frankston, VIC, 3199 arba
ei. pastų: lilija@austlb.org ALB Krašto Valdyba

airiu Unregistered Migration Agents
nod .migration agents must be registered by the Migration Agents Registration Authority 
(IMARA) if they wish to provide immigration assistance in Australia. It is an offence for 
ifnyone in Australia to provide immigration assistance while not registered.

n i1 -po check if a migration agent is registered, visit mvw.mara.com.au.
If you have information about an unregistered migration agent, you can telephone 

1800 009 623. Information provided will be treated in the strictest confidence.

Pranešimas buv. Vietinės Rinktinės kariams
Informuojame, kad knyga “Gen. Povilo Plechavičiaus Vietinės Rinktinės kariai ir 

vadai” jau atspausdinta ir jau atkeliavo iš Lietuvos. Visiems, kurie šią knygą užsisakėte, 
ji jums bus pasiųsta, kai gausiu jūsų adresus ir pinigus - 30 litų arba $15. Čekiai turi būti 
išrašyti: A.Kramilius, 83 Queen St., Cauley Heights, N.S.W.2166.

Antanas Kramilius, tel.: ( 02) 9727 3131

Lietuvos pilietybė aktyviam lietuviui
Konstitucinio Teismo sprendimu, Lie

tuvos kaip antra pilietybė gali būti su
telkta lik ypatingais atvejais. Kaip praneša 
ELTA, Prezidentas Valdas Adamkus išim
ties tvarka suteikė pilietybę lietuvybės ir 

.tąųffi.kųmo puoselėtojui, poezijos vertėjui 
ir dailininkui Kanados piliečiui monsin
jorui Stasiui Žiliui.

Tokį sprendimą Prezidentas priėmė 
atsižvelgdamas į kunigo aktyvią veiklą 
puoselėjant tautiškumą beisaugant lietu
vybę, jo glaudžius ryšius su 1 jetuva. Kunigas 
S. Žilys nuo 1959 metų dirba popiežinėje 
Šv. Kazimiero kolegijoje Romoje (Italija), 
kuri ilgus dešimtmečius buvo vienas lietu

Dear Lithuanians,
I am writing to you with a hope to find 

relatives. First of all, 1 am Agnė Martinkė- 
naitė from Lithuania.

I know only one fact - my grand
mother's cousin has left Lithuania and 
jyent to Australia,.! don’t know exactly 
where. My grandmother - Valentina
^^iltinkėnienė (maiden name - Vitkaus
kaitė) with parents lived in Didžiasalis, 
near Ignalina in East Lithuania. 1 have only 

photo which was sent from Australia 
e-mail: tumanematai@ginail.cum
Mob. phone: +370 6284 3505

.. .
Aukos “Musų Pastogei”

S. Sągątys QLD $ 35.00 G. Bernotas, NSW $ 5.00
A.Vįfkūnas SA $ 20.00 A. Vyšniauskienė i k :-VICi,. . . . $ 15.00
V. Jakštienė QI.D $ 35.00 R.Čėsna J/roli- ožtsn 4 50.00
Z. Fitzgerald TAS $ 5.00 S. Pacevičienė SA $20.00
J. Muzrimas NSW $ 85.00 L Vilkišienė VIC $ 35.00
E. Stankus QLD $ 35.00 J. Valaitienė VIC $ 35.00
V. Kružienė
V. ir J. Juška

VIC
VIC

$ 35.00
$ 35.00

V. Savitt VIC $ 10.00

Pr. Zubrickas NSW $ 5.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
A, Jarienė NSW $ 5.00 “Mūsų Pastogės” administracija

PATAISYMAS. “M.P.” nr. 20, psi. 3, atspausdintame straipsnyje “Canbcrros LKVS 
“Ramovė? skyriaus 40 metų sukaktis” 3 skiltyje, trečioje pastraipoje minimas Nežinomo 
kario paminklas yra Canberrojc (ne Kaune).
1 puslapyje po nuotrauka, turėjo būti: [...] Liudas Budzinauskas (“Ramovės” skyriaus 
pirmininkas), [...].

vybės centrų išeivijoje. Dvasininkas daug 
prisidėjo rengiant Jono Pauliaus II vizitą į 
I .ietuvą. Kunigas S. Žilys yra publikavęs ke
letą teologinių knygtĮ lietuvių kalba, ku
rios į okupuotą Lietuvą būdavo atgabena
mos ir platinamos nelegaliai. Be to, jis ver
tinamas kaip poezijos vertėjas ir dailininkas.

Rekomendaciją išimties tvarka suteik
ti I jetuvos pilietybę monsinjorui kunigui 
S. Žiliui Prezidentui pateikė ir Pilietybės 
komisija. Monsinjoras dar turės prisiekti 
Lietuvos Respublikai.

Prezidentas Valdas Adamkus LR 
pilietybę suteikė 52 asmenims ir pilietybę 
grąžino 2 asmenims. □ 

to my grandmother on 25th October 1959. 
There is signature on this photo with initials 
B. Vitkauskas. That is all what I know, and 
I hope to get more information... Iwill 
really appreciate! If someone knows 
something, please write to me.

Agnė Martinkėnaitė
Architektų 66-1 
LT-04109 Vilnius 
Lithuania

In memoriam
Ai'A Paul [Povilas) Burkys

1925.12.28 Klaipėda - 2008.01.15 Wyong, NSW

Our father, Paul Burkys, was European 
in every sense of the word. He could make 
friends very easily and just as easily make 
enemies - such was his character.

But unlike those of of us born in this 
lucky country, he experienced and 
witnessed, first hand, the horrors of WWII. 
He told us and others some stories about 
those hard times but we are sure there 
were many more memories he would 
never want to talk about. He arived in 
this country on his own. all his family were 
back in Lithuania, and he outlived them 
all. He also outlived his fellow country
men who came out on the boat with him- 
so he lived a full life.

Dad met our mother, Eileen Mullins, at 
t he famous Trocadero in Sydney, and they 
were married soon after. My brotherTony - 
(Anthony Peter) was born soon after in 
1952, and I, Dana, arrived in 1955. We grew 
up in Glebe, surrounded by my mother’s 
large family, and Dad set about becoming 
Australian. He never really mastered the 
English language though, and this no 
doubt led to many misunderstandings 
over the years.

Dad loved playing golf and joined 
“Harold Park Hotel” golf club and while 
not very good at it, he did win a couple of 
trophies which were very important to 
him. Our uncle Dennis was also a member, 
who looked after Dad when his European 
nature and lack of English subtleties were 
about to get him into trouble. This was 
Glebe in the 1960’s and there were some 
rough guys around then.

One of Dad’s greatest talents was with 
his hands. He could build just about 
anything. He built us a magnificent cubby 
house in Glebe and many years later built 
another one, at Eastwood, for his grand
children. His career was as a printer and 
book-binder.

Above all else. Dad loved music. He 
played piano and accordion, and sang in 
Lithuanian choirs but alvays maintained 
that his elder brother Vladas was the real 
musician in his family. Dad was extremely 
proud of his son Tony’s musical 
accomplishments. Tony is a professional 
musician and master of the guitar.

Dad hated Rock & Roll but did enjoy 
the Beatles music because, as he put it, you 
could always put a nice harmony to their 
melodics. 11c did, however, draw the line

Aft A Antanui IVorvilaioui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame brolį - “Dainos” choristą - Stasį Norvilaitį, jo 

šeimą irvisus artimuosius. Liūdime kartu su Jumis.
Choras “Daina”

AftA Vytautą Stelemėko
atminimui aukojame $20 “Mūsų Pastogei”.

Jolanta ir Jurgis Janavičiai

Australijos
Lietuvių 
Fondui 
aukojo:

Povilas Burkys.

at the Rolling Stones.
Our parents separated in 1990 and 

Dad moved to the Central Coast, to 
Valhalla Village at Chain Valley Bay near 
Wyong. He setled in well there, and was 
an enthusiastic listener and supporterdf 
the local community radio station. He 
would frequently phone the station with 
answers, questions and jokes - he loved it. 
One of the announcers, John O'Connor, 
befriended Dad, and as he knew of my 
brother Tony’s music, would often play it 
on air. Veryproud of his musicalson, Dad 
would also tape the programs.

Dad was diagnosed with lung cancer 
towards the end of 2007. The last month 
of his life was at Wyong Hospital, where he 
was well looked after and had many visits 
from his family, which meant a lot to him. 
He knew he was dying but he approached 
the end with great dignity and great spirit - 
a character to the end.

Paul Burkys was a man with a warm and 
generous heart who would do anything 
for his friends, loved his family, loved his 
adopted country, loved his music and 
good scotch whisky. He leaves behind his 
children - son Tony and daughter Dana, 
and grandchildren - Luke, Amie, Marc and 
Cameron.

Dad’s final request was that we notify 
his favorite newspaper “Mūsų Pastogė” of 
his passing, to complete the final chapter 
of his life.

Goodbye, Paul Burkys. We will always 
love you - and miss you!! , bf]

Your loving daughter Dana and family

a.a. Zigmo Augaičio atminimui 
vietoj gėlių:

$20 - A. ir V. Baltrukoniai ($355)
a.a. Stasės Aranauskienės at
minimui vietoj gėlių:

$20 - A & V Baltrukoniai ($375)
Valdybos vardu dėkoju už aukas.

Audrius Balbata, ALF iždininkas

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudų!
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Gedulo ir vilties diena Sydnėjuje
■ Sydnėjaus Baltiečių Komitetas kviečia lietuvių bendruomenę dalyvauti 

minėjime, skirtame paminėti 1941 metų birželio mėnesio trėmimus, šeštadienį, 
birželio 14 dieną, 2val.p.p., Latvių Namuose, 32 l’iirncll Street, Stratlitield.

Meninėje programos dalyje dalyvaus Sydnėjaus lietuvių choras “Daina” ir 
solistai.

Neužmirškime - gyvųjų pareiga yra pagerbti žuvusius ir nukentėjusius!
Vincas Bakaitis, Baltiečių Komiteto vardu

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

www.lithuanianclub.org.au

A VA
M CLUB

Pabaltiečių trėmimų minėjimas Canberroje
Trėmimų minėjimas įvyks trečiadienį, birželio 11 dienų, 2 val.p.p. Lenkų 

Klube, David Street, liirner. Šia proga paskaitą skaitys p. Nollendorls, Rygos 
okupacijos muziejaus pavaduotojas. Po trumpos meninės programos seks vaišės.

(Atkreipiame skaitytojų dėmesį į tai, kad minėjimas įvyks trečiadienį dėlp. 
Nollendorfo įsipareigojimų kituose miestuose.)

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjunga

Artėjant Gedulo ir Vilties dienai, sekmadienį, birželio 8 dieną, 2 vai. p.p. 
Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava” bus rodomas filmas

“Vienui vieni”
apie pokario lietuvius partizanus, kovojusius už. Lietuvos laisvę. 

Kviečiame gausiai dalyvauti.
(Filmo trukmė - 1.5 vai., su 10 min. pertrauka.)

Nemokama kelionė į Sibirą!
Kelionė buvo nemokama, kai tremtinius j Sibirą vežė NKVD. Ji bus nemo

kama ir birželio 15, kai susirinksime Mclbourno Lietuvių Namuose, o per 
Sibirą mus ves buvę tremtiniai.

Melbourne Apylinkės Valdyba kviečia visus, kas gali pajudėti, prisijungti prie 
šios šiurpios kelionės sekmadienį, birželio 15 d., 1 vai. po pietų.

Mclbourno Apylinkės Valdyba

Klubo “Dainava” darbo valandos:
Pirmadieniais ir antradieniais - Klubas uždarytas.
Trečiadieniais - sekmadieniais Klubas dirba nuo 12 vai. dienos.

Restoranas “Europa” dirba:
trečiadieniais — šeštadieniais: 

pietūs 12 vai. dienos - 2.30 vai. p.p. 
vakarienė 530 vai. p.p. - 8.30 vai. p.p.

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

Skambinkite: Algiui tol.: 0417 674 599; Gary tel.: 0400 401 703;
Alvydai tel.: 0422 655 902.

Linksma valandėlė
5 vai. p.p. - 7 vai. p.p. - trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį.
Užeikite pasisvečiuoti Klubo jaukiame bare.

Kortų žaidimas “Teksaso Pokeris” vyksta ketvirtadieniais, 
7 vai. p.p. Galite laimėti piniginius prizus.

Biliardo varžybos Klube vyksta ketvirtadieniais nuo 7 vai. p.p.
Kreipkitės į Petrą Buroką mob. tek: 0424 725106.
I .aukiame gausaus dalyvių būrio.

ALB Apylinkių Valdybų 
pirmininkų suvažiavimas

ALB Krašto Valdyba ruošia ALB Apylinkių Valdybų pirmi
ninkų suvažiavimą ilgą savaitgalį - birželio 7 - 8 dienomis.

Suvažiavimas prasidės šeštadienį, birželio 7 dieną, 9.30 vai. ryto, Mclbourno 
Lietuvių Namuose, su susipažinimo kavute. Iki šiol jau pažadėjo dalyvauti ALB 
Canberros, Geelongo, Melbourne irSydnėjaus Apylinkių Valdybų pirmininkai ir 
nariai arba jų atstovai.

Bus diskutuojama švietimo ir kultūros reikalais, įskaitant mokytojos iškvieti
mą šiais metais iš Lietuvos, Dainų Šventę 2009 Lietuvoje, tautinių rūbų trūkumą 
vaikams, reikalingų švietimo vadovų ir medžiagos, ALDienas Sydnėjuje 2008, 
kaip tinkamai paminėti Lietuvos tūkstantmetį Australijoje, ALB interneto sve
tainę, 2006 m. ALB Tarybos Suvažiavimo rezoliucijas ir jų išpildymą, dvigubą 
pilietybę, ALB archyvą ir būsimą ALB Tarybos Suvažiavimą 2008 m. pabaigoje.

Susidomėję bendruomenininkai irgi kviečiami dalyvauti, pasiklausyti disku
sijų šeštadienį, nuo 9.30 vai. ryto iki 4 vai. p.p. ir sekmadienį, nuo 12 vai. iki 4 vai. 
p.p. Susidomėję prašomi kreiptis į ALB KV pirmininkę šiuo e-pašto adresu: 
bprasmutas@bigpond.com ALB Krašto Valdyba

Lietuvis kompozitorius australiškoje programoje
Australijos Kamerinis Orkestras (Australian Chamber Orchestra) į sekančių savo 

gastrolių po Australiją programą įtraukė lietuvio kompozitoriaus .LJuozapaičio kom
poziciją “Perpetuum Mobile”. Programoje yra rašoma, kad “Juozapaitis concentrates 
on dazzling colours”.

Koncertai vyks:
Melbourne (The Arts Centre) -
Adelaidėje (Adelaide Town Hall) -

į Berthe (Perth Concert Hall) -

[Sydnėjuje (Sydney Opera House) -
Sydnėjuje (Recital Hall Angel Place)-

birželio 8 d. ir 9 d.
birželio 10 d.
birželio 11d.
birželio 15 d.
birželio 14 d„ 17 d. ir 18 d.

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

BOO7 m. Dainų šventės DVD — Dainavoje

Ansamblių vakaras 2dalis “Saulės vartai” - birželio 1 d., 2 vai. p.p.
Dainų diena 1 dalis “Dainos ratu” - birželio 15 d., 2 vai. p.p.

2 dalis “Dainos ratu” - birželio 29 d., 2 vai. p.p.
Šokių diena 1 dalis “I ,ino sakmė” - liepos 13 d., 2 vai. p.p.

2 dalis “Lino sakmė” - rugpjūčio 3 d., 2 vai. p.p.

RSA / RCG kursai — “Dainavoje”
Tai du kursai, skirti asmenims, kurie nori dirbti klubuose ar baruose.
Kursai Sydnėjaus Lietuvių Klube vyks:
RSA - ketvirtadienį, birželio 19 d., nuo 6 vai. p.p. iki 11 vai. p.p.
RCG - ketvirtadienį, birželio 26 d., nuo 6 vai. p.p. iki 11 vai. p.p.
Kaina - $80 už vieną kursą.
Visi, norintys dalyvauti kursuose, prašomi užsiregistruoti ir susimokėti už 
kursą iki penktadienio, birželio 13 dienos, Lietuvių Klubo raštinėje.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

“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.

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. 
f. Lietuvių^ Kiūtins ^Dainava”, 16 - 20 Meredith Street, Bankstown.

Tel.,: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: wynv.users.bigpond.com/mpa.stoge 

Redaktorė Dalia Douicla
Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Anskis Reisgys, 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.Zelandįjoje oro paštu $115.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

Apmokamų skelbimij kaina: $6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis. 
Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.

Šventiniai sveikinimai - S20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25. 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.-
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