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“Aušros” tuntas “Margučių” stovykloje

Sidnėjaus “Aušros” tunto skautai (žiūr. nuotr. viršuje) balandžio 13-18 dienomis stovyklavo “Margučių” 
stovykloje, Camp Kariong stovyklavietėje. Balandžio 17 dieną stovykloje buvo atšvęstas Atvelykis. Kaip 
jiems ten sekėsi, skaitykite Jonuko laiške mamai ir tėčiui JfPpsl. 5.

10 kandidatų
(BNS). Birželį vyksiančiuose pirmalaikiuose prezidento rin

kimuose pretenduoja dalyvauti dešimt asmenų, tarpjų ir per apkaltą 
nuo prezidento posto nušalintas Rolandas Paksas.

Į prezidento postą kandidatuoja buvęs Prezidentas Valdas 
Adamkus. Apklausų duomenimis, jis dabar antrajame rinkimų 
ture įveiktų RPaksą.

Prezidento posto taip pat siekia laikinasis Seimo pirmininkas 
Česlovas Juršėnas, socialinės apsaugos ir darbo minis
trė socialliberale Vilija Blinkevičiūtė. Valstiečių ir 
Naujosios demokratijos partijų sąjungos (VNDPS) pirmininkė Seimo 
narė Kazimira Prunskienė, buvęs vyriausiasis euro- 
dery bininkas nepartinis Petras Auštrevičius, “Lietuvos 
aido” leidėjas Algirdas Pilvelis, “Respublikos” vyr. redak
torius bei leidėjas Vitas Tomkus, parlamentaras Julius 
Veselka. Paskutinė, dešimtoji, parciškinius dokumentus 
Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) įteikė advokatė Jūratė 
Zabielaitė Ji teigė užtrukusi, nes “buvo sunku apsispręsti”. 
Ji yra Seimo nario Vytauto Zabielos dukra.

Kandidatais į prezidentus bus užregistruoti tie pretendentai, ku
rie iki gegužės 8 dienos vakaro surinks po ne mažiau kaip 20 000 
juos remiančių rinkėjų parašų. Galutinį kandidatų sąrašą VRK ke
tina paskelbti gegužės 18 dieną. Pirmalaikiai prezidento rinkimai 
vyks birželio 13 dieną.

Gegužės 6 dieną Seime prisiekė naujos sudėties Vyriausioji rin
kimų komisija (VRK), kuri rengs artėjančius Europarlamento ir 
pakartotinius Lietuvos Prezidento rinkimus bei rudenį vyksiančius 
Seimo rinkimus. VRK pirmininku išliko dabartinis jos vadovas 
Zenonas Vaigauskas. □

Bakams Lietuvos įvykių apžvalga Koks kandidatų populiarumas?
JAV Prezidentas 

pasveikino 
Lietuvą su 
naryste ES 

(ELTA). JAV Prez.
George W. Bush at
siuntė Min. Pirm Al
girdui Brazauskui svei

kinimus Lietuvos narystės ES proga.
“Kartu JAV Prezidentas džiaugiasi, kad 

Lietuva visai neseniai tapo ir NATO nare. 
Abu šie įvykiai prisidės prie Lietuvos ir JAV 
santykių stiprinimo”, - komentavo JAV 
ambasadorius Stephen Donald Mull, perdavęs 
Premjerui George W.Bush sveikinimus.

Susitikime su ambasadoriumi taip pat 
buvo aptarti JAV ir ES santykiai su Rytų 
kaimynais. S. Mull Ministrą Pirmininką infor
mavo apie dvišalių santykių aktualijas - ryšių 
gynybos srityje intensyvinimą, bendradar
biavimą mokslo ir technologijų srityje, JAV 
paramą sienos apsaugai, teikiant įrangą ra
dioaktyvioms medžiagoms aptikti.
Seimas paminėjo lietuviškos spaudos 

atgavimo 100-metį
(ELTA). Gegužės 7 dieną Seimo iškilmin

game posėdyje paminėtas Lietuviškos spaudos 
lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-metis.

Minint šį istorinį įvykį, iš Seimo tribūnos 
■kalbėjo Lietuviškos spaudos lotyniškais 
rašmenimis atgavimo 100-mečio minėjimo 
komisijos pirmininkas, laikinai einantis Sei
mo Pirmininko pareigas Česlovas Juršėnas, 
Vilniaus universiteto Žurnalistikos instituto 
direktore Audronė Nugaraitė, Nacionalinės 
kultūros ir meno premijos laureatas, “Litera
tūros ir meno” savaitraščio vyriausiasis re
daktorius Kornelijus Platelis, Vilniaus peda

goginio universiteto prorektorius Aivas Ra
gauskas, Lietuvos nacionalinio muziejaus 
direktorė Birutė Kulnytė. Lietuvos dailininkų 
sąjungos pirmininkas Vaclovas Krūtinis ir 
kiti. Iškilmingame minėjime dalyvavo laikina
sis Prezidentas Artūras Paulauskas. Ministras 
Pirmininkas Algirdas Brazauskas, Kovo 11- 
osios Akto signatarai, Lietuvos mokslo tary
bos, Lietuvos mokslų akademijos vadovai, 
aukštųjų mokyklų rektoriai, Lietuvių kalbos 
komisijos, Lietuvių kalbos instituto, Lietuvos 
istorijos instituto. Lietuvių literatūros ir tau
tosakos instituto mokslininkai, bibliotekų, 
muziejų bei archyvų vadovai, kultūros, meno 
ir mokslo sąjungų atstovai, rašytojai, žurna
listai.

A. Brazauskas: ES - Rusijos 
dialoge reikia didesnio dėmesio 

aplinkosaugai
(ELTA). Gegužės 7 d. Ministro Pirminin

ko Algirdo Brazausko ir Airijos Premjero 
Bertie Ahem darbo pusryčių metu ypatingas 
dėmesys buvo skiriamas ES santykiams su 
Rytų kaimynais. Pasak ABrazausko, ES - 
Rusijos dialoge daugiau dėmesio turėtų būti 
skiriama aplinkosaugai ir ypač Baltijos jūrai.

tyriausybės vadovas B. Ahem įteikė šešių 
Baltijos ir Šiaurės šalių Ministrų Pirmininkų 
pasirašytą laišką šiuo klausimu.

Antra, Lietuvos Premjero teigimu, dides
nis dėmesys turėtų būti skiriamas ne Kali
ningrado tranzitui, nes šis klausimas sėk
mingai išspręstas, o srities ekonominei so
cialinei plėtrai.

Trečia, ES daugiau dėmesio turi skirti Bal
tarusijai. Ketvirta, dėl narystės ES Ukrainai 
reikia suteikti aiškią perspektyvą, nurodant

Nukelta į 2 psL

(BNS). Artėjančių pirmalaikių preziden
to rinkimų favoritai - kadenciją baigęs pre
zidentas Valdas Adamkus ir nuo šalies va
dovo pareigų nušalintas Rolandas Paksas. 
Tai rodo „Spinter tyrimai“ atliktos apklausos 
duomenys.

Pagal tyrimą, už V.Adamkų ketina bal
suoti 25%, už R.Paksą - 22% rinkėjų, tuo 
tarpu kiti prezidentinio maratono dalyviai kol 
kas gerokai atsilieka nuo buvusių prezidentų.

Trečioje vietoje yra Darbo partijos ir kon
servatorių remiamas buvęs vyriausiasis eu- 
roderybininkas Petras Auštrevičius. Jam pati
kėti šalies vairą apsisprendę 7% apklaustųjų.

Seimas draudžia R.Paksui kandidatuoti
(ELTA BNS). Gegužės 4 dieną laikinasis 

Prezidentas Artūras Paulauskas pasirašė tą 
pačią dieną Seime ypatingos skubos tvarka 
priimtą Prezidento rinkimų įstatymo pataisą, 
kuri užkerta galimybes Rolandui Paksui vėl 
siekti to paties posto. Prezidento pasirašytas 
teisės aktas įsigalioja po to, kai jis bus paskelb
tas “Valstybės žiniose”. Už minėtą pataisą 
balsavo 64 parlamentarai, priklausą ir opozi
cinėms, ir Seimo valdančiosioms frakcijoms, 
prieš balsavo 17, susilaikė 5 Seimo nariai.

R Pakso atstovai tą pačią dieną jau įteikė 
tyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) surink
tus daugiau kaip 27 000 piliečių parašų. Per 
10 dienų VRK turėtų patikrinti šiuos parašus 
ir priimti sprendimą dėl R Pakso registravimo.

VRK pirmininkas Zenonas Vaigauskas 
kol kas nesiima komentuoti, kokiu būdu ir 
kada ši Prezidento rinkimų įstatymo pataisa 
būtų pritaikoma R Pakso atveju. Jeigu rem
damasi priimtomis įstatymo pataisomis, 
komisija atsisakys jį registruoti kandidatu. 
R. Paksas gali apskųsti jos sprendimą ty

Po 6% balsuotų už valdančiosios daugu
mos iškeltus kandidatus - socialdemokratą 
Česlovą Juršėną bei socialliberalę VilijąBlin- 
kevičiūtę.

5% rinkėjų palankumo gali tikėtis parla
mentarė, Valstiečių ir Naujosios demokratijos 
partijų sąjungos lyderė Kazimira Prunskienė.

Tuo tarpu 26% apklaustųjų dar neapsi
sprendė, už kurį kandidatą atiduos savo balsą.

Tyrimas, kurio metu 95 atrankiniuose 
taškuose buvo apklausti 1 005 Lietuvos gy
ventojai nuo 18 iki 75 metų, buvo atliktas 
balandžio 27-30 dienomis. Apklausa buvo 
atliekama standartizuoto interviu metodu.

riausiajam administraciniam teismui.
Konservatoriaus Jurgio Razmos parengta 

įstatymo pataisa numato, jog “Prezidentu 
negali būti renkamas asmuo, kurį Seimas 
apkaltos proceso tvarka pašalino iš užima
mų pareigų ar panaikino jo Seimo nario 
mandatą, jeigu nuo jo pašalinimo iš už
imamų pareigų ar jo Seimo nario mandato 
panaikinimo praėjo mažiau kaip 5 metai”.

* * *

Rinkimuose RPaksą remiantys liberalde- 
mokratai žada kreiptis j Konstitucinį Teismą, 
prašydami išaiškinti, ar Seimo priimta Prezi
dento įstatymo pataisa neprieštarauja Kons
titucijai. Tuo tarpu pats RPaksas neabejoja 
savo pergale, vardija ligšiolinius savo pasieki
mus ir žada naujų “Nepaisant visų trukdy
mų ir psichologinio teroro, man pavyko vis 
dėlto įgyvendinti labai svarbiąprezidentinės 
prog-ramos dalį — atskleisti dangstomas 
aferas, iškelti svarbiausias šalies problemas 
ir suteikti žmonėms viltį, kad jos gali ir turi 
būti išspręstos”. - sakė jis. □
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Vytautas 
Patašius

♦ Gegužės 1 d. 
keturi teroristai 
įsiveržė į šveicarų 
ir švedų statybos 
bendrovės rajoną 
Yanbu uostamies
tyje Saudi Arabi
joje, Raudonosios 
jūros pakrantėje ir 
nušovė penkis ben
drovės darbuotojus 

užsieniečius, jų tarpe 57 metų australą 
Anthony Mason, statybos rangovą. Žuvo ir 
vienas arabas kareivis. Visi keturi teroristai 
vėliau žuvo susišaudyme su policija. Jie turė
ję ryšių su al-Qaeda organizacija.
♦ Gegužės 2 d. Izraelio min. pirmininko 
vadovaujama Likud partija referendumo būdu 
atsiklausė savo narių, ar jie pritaria savo ly
derio Ariel Šaron taikos planui, numatan
čiam iškelti iš Gazos ruožo visus naujakurius 
žydus. Prieš planą pasisakė 60 nuošimčių 
balsavusių Likud narių. Tos pačios dienos 
ryte du palestiniečiai stabdė žydų automobi
lius Gazos ruože nušaudami iš arti nėščią žy
dę naujakurę ir jos keturis vaikus. Abu vė
liau žuvo per susišaudymą su Izraelio kariais.
♦ Atsinaujinę kovos tarp Tarok genties 
krikščionių ir Fulani genties musulmonų 
Nigerijos šiaurėje privedė prie žudynių Yclwa 
mieste gegužės 2 dieną. Musulmonų lyderis 
tvirtino, kad nužudyti 630 musulmonų, virš 
tūkstančio sužeistų. Musulmonų minia, de
monstravusi mieste gegužės 4 dieną, žadėjo 
krutiną kerštą krikščionims.
♦ Australijos Užsienio reikalų ministras 
Alexander Downer gegužės 4 d. pareiškė, kad 
Australija išpildys Jungtinių Tautų generalinio 
sekretoriaus Kofi Annan prašymą dar neati
traukti savo karių iš Rytų Timoro, nes yra 
žinių, kad Vakarų Timore vėl buriasi ir gink
luojasi indonezų šovinistai, kurie gali įsi

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
konkrečias sąlygas.

Aptariant būsimą ES Konstituciją. A 
Brazauskas pakartojo Lietuvos poziciją, jog 
turi būti išlaikomas valstybių lygiateisiš
kumas. Kalbant apie kvalifikuotos daugumos 
taikymo sritis, Lietuvos Premjeras tvirtai pa
sisakė už vienbalsiškumo principo išlaikymą 
mokesčių klausimais. Tai reiškia, jog bet 
kuriam ES sprendimo projektui dėl mokes
čių gali nėpritarti bent viena valstybė ir jis 
neįsigalios.

Pasak Vyriausybės spaudos tarnybos, 
Airija birželio mėnesį tikisi pateikti derybų 
tvarkaraštį, o A. Brazauskas priminė, jog 
specifinės ES biudžeto eilutės Ignalinos AE 
uždarymo ir Kaliningrado tranzito finansa
vimui turėtų būti išlaikytos 2007-2013 m. ES 
biudžete. Airijos Premjeras patvirtino, kad šie 
klausimai nėra užmiršti.
Pasienio kontrolė tarp ES naujokių 

ir senbuvių išliks iki 2006 m.
pabaigos

Briuselis, gegužės 7 d. (ELTA). Išsiplėtu
sios Europos Sąjungos (ES) valstybių pilie
čiams. keliaujantiems po Bendrijos šalis, ne
bėra būtina pasiimti pasą - užtenka turėti as
mens tapatybės kortelę. Tačiau visiškai panai
kinta sienų kontrolė bus ne anksčiau kaip 2006 
metų pabaigoje, skelbia tinklapis “EurActiv”, 
kuriuo remiasi ELTA.

Po gegužės 1 dienos ES šalių piliečiai gali 
laisvai judėti prasiplėtusioje Bendrijoje, pa
sienio kontrolės punkte užtenka parodyti 
asmens tapatybės kortelę arba pasą. Naujųjų 
narių piliečiams, norintiems būti kitoje ES 
valstybėje ilgiau nei 90 dienų, nebereikia gau
ti vizų. Tačiau kai kuriose šalyse ilgiau ap- 
sistojantys užsienio piliečiai turės gauti lei
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Trumpai iš visur
veržti į nepriklausomą Rytų Tirnorą. Pagal 
ankstesnį susitarimą, australų kariai būtiĮ buvę 
atitraukti iš Timoro gegužės 20 dieną.
♦ Gegužės 5 d nežinomi piktadariai su
sprogdino tris bombas prie policijos būstinės 
Atėnų miesto centre, sužeisdami vieną poli
cininką. Sprogimas, įvykdytas 100 dienų prieš 
olimpinių žaidynių pradžią, sukėlė rūpestį 
visų kraštų vyriausybėms ir sporto organi
zacijoms. Graikijos vyriausybė tvirtina, kad 
sprogimus įvykdė vietiniai anarchistai ir kad 
nėra jokio ryšio tarp šio incidento ir Olimpinių 
žaidynių.
♦ Tiriant Bagadado Abu Ghraib kalėjime 
įvykusius nusižengimus, paaiškėjo daugiau 
nemalonių faktų. Gegužės 5 d JAV karinė 
vadovybė pareiškė, kad 25 Irako belaisviai 
yra mirę sąjungininkų kalėjimuose. Gegužės 
7 d. JAV prezidentas George W. Bush ofi
cialiai atsiprašė už blogą elgesį su kaliniais 
Irako kalėjimuose. Taip pat viešai atsiprašė 
visa eilė aukštų pareigūnų Irako administra
cijoje ir JAV vyriausybėje.
♦ Gegužės 6 d JAV karinės pajėgos Irake 
susikovė į rytus nuo Najaf miesto su al-Sadr 
šalininkais. Žuvo 41 sukilėlis. Amerikiečiai 
atsiėmė iš sukilėlių Najaf miesto pakraštį su 
gubematūros pastatu, nors didesnė miesto 
dalis dar sukilėlių rankose.
♦ Gegužės 7 d Al-Qaeda organizacija per 
internetą paskelbė, kad ji siūlo 10 kg. aukso 
už Jungtinių Tautų gen sekretoriaus Koii 
Annan galvąarba JAVdministratoriaus Irake 
Paul Bremer nužudymą. Vieno kilogramo 
aukso premija skiriama už amerikiečio arba 
brito kareivio nužudymą Irake, kareivių kaina 
(japonų, italų, turbūt ir lietuvių) esanti per pus

' pigesnė - 500 gramų aukso.
♦ Apsaugai nuo teroristų, nuo dabar 
QANTAS ir United Airlines oro linijų lėktu
vai, skrisdami tarp Australijos ir JAV. bus 
lydimi ginkluotų sargų (sky marshals). □ 

dimą gyventi.
Penkiolika senųjų ES valstybių narių ne

panaikins pasienio kontrolės punktų tol. kol 
neįsitikins, kad naujosios narės gali pačios 
apsaugoti savo rytines sienas. Tam tikrą laiką 
sienų kontrolė išliks ir tarp pačių ES naujokių.

Naujosios narės tikisi, kad sienas bus ga
lima panaikinti 2006 m. Tačiau ES Taryba 
sprendimą dėl pasienio kontrolės panaikinimo 
priims tik po atidaus patikrinimo, įskaitant 
nacionalinių ekspertų įvertinimus. Kiekviena 
nauja narė bus vertinama atskirai.

ES teisingumo ir vidaus reikalų komisaro 
Antonio Vitorino atstovas Piotro Pctnicci pa
reiškė. kad “pasienio kontrolė tarp 15 senųjų 
ir 10 naujųjų narių išliks bent jau iki 2006 
metų pabaigos”, o panaikinta bus tik tada, 
kai bus įvykdytos visos sąlygos, tokios kaip 
galimybė naudotis Šengeno informacijos 
sistema. Naujosios narės galės gauti 335 mln. 
eurų paramą iš 2005 metų ES biudžeto išo
rinių sienų kontrolei stiprinti, kad būtų už
kirstas kelias galimam narkotikų, ginklų ir 
nelegalių imigrantų srautui iš buvusios So
vietų Sąjungos valstybių.

ES kovos su nusikalstamumu institucijos 
baiminasi, kad Lietuva. Latvija, Estija, Len
kija. Vengrija ir Slovakija nėra pasirengusios 
visiškai išorinių sienų kontrolei. Didžiausią 
nerimą kelia pasienio su Rusija, Baltarusija 
ir Ukraina kontrolė. Daroma prielaida, jog Ru
sijos nusikalstamosios grupuotės gali įsitvir
tinti Baltijos valstybėse, nes dviejose iš jų - 
Latvijoje ir Estijoje - gyvena didelės rusų 
bendruomenės. ES naujokių pareigūnai pripa
žįsta. kad yra problemų dėl korupcijos, nar
kotikų kontrabandos ir augančios nelegalios 
prekybos ginklais.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGTIC biuleteniais.
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Siūloma atšaukti liet, karius iš Irako
(ELTA). Keli Seimo nariai gegužės 4 d 

įregistravo Seimo nutarimo projektą kuriuo 
siūlo atšaukti Lietuvos karius iš Irako.

Nutarimo projekte rašomą jog “pagrindi
nis argumentas įvesti užsienio kariuomenę 
į Iraką buvo tai, kad Irakas turi masinį nai
kinimo ginklą ir sukelia realią grėsmę Persi
jos regiono ir pasaulio stabilumui, buvo ne
pagrįstas, sąmoningai klaidinantis pasau
lio bendruomenę”.

Minėtame projekte taip pat pažymimą jog 
Irako sukilėliai vadovaujasi vienu Lietuvai 
pavojingu principu: jei bent kurios valstybės 
kariai, dalyvaudami karinėse operacijose Irake 
nušaus bent vieną civilį gyventoją ypač mo
telį, vai-ką paauglį, tai ta valstybė yra įtrau
kiama į sąrašą valstybių, kurių teritorijojebus 
vykdomos kovinės operacijos - keršto akcijos 
už Irako civilių gyventojų žūtį.

“Kodėl Lietuvos žmonės turi būti aukoja
mi dėl užsienio valstybių lyderių ambicijų ka
riniu būdu užpulti suverenias valstybes? Ko
dėl mūsų politikai neaiškiems tikslams nori 
aukoti Lietuvos žmones ir dirbtinai skatinti, 
kad tarptautinis terorizmas vykdytų teroro 
aktus Lietuvoje?” - klausia projekto autoriai.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos 
komiteto narys liberalcentristas Algirdas 
Gricius anksčiau yra siūlęs atsiklausti visuo
menės nuomonės dėl Lietuvos karių daly
vavimo operacijoje Irake. A Griciaus many

“ES oficialusis leidinys” - ir lietuviškai
(ELTA). Nuo gegužės 1 dienos, Lietuvai 

tapus Europos Sąjungos nare, ES teisės aktai 
bus skelbiami ir lietuvių kalba. Kiekvieną 
darbo dieną leidžiamas “ES oficialusis 
leidinys” (“Official Journal of the European 
Union”) bus leidžiamas visomis 20 oficialių 
ES kalbų.

“Iki šiol buvome įpratę ant savo darbo 
stalo turėti "Valstybės žinias”. Dabar, no
rintys sekti ES teisės aktų priėmimą ir lai
ku pasirengti jų įgyvendinimui, galės lietu
viškai skaityti ES teisyną”, - sako Vyriausybės 
kanclerio pavaduotojas ES reikalams Petras

Sunkiau slėptis nuo mokesčių
(BNS). Nuo ateinančių metų Europos 

Sąjungos valstybės narės pradės reguliariai 
keistis informacija apie indėlius bankuose. 
Norintys, kad šių duomenų nesužinotų Lie
tuvos mokesčių inspektoriai, galės atsidaryti 
sąskaitas Belgijoje, Liuksemburge ar Aus
trijoje, tačiau tai grės didesniu palūkanų 
apmokestinimu.

Nuo 2005 metų sausio 1 dienos įsigaliojus 
Europos Bendrijos Tarybos direktyvai dėl 
palūkaną gautų iš taupymo pajamų apmo
kestinimo, valstybės narės turės reguliariai 
keisis informacija.

“Tai leis sužinoti, kiek gyventojai gauna 
palūkanų, ir patikrinti, ar asmuo jas dekla
ravo, ar sumokėjo mokestį, jei toks yra nu
statytas”, - patvirtino Mokesčių departamento 
direktorė Ingrida Šimonytė.

“Gyventojams nebeapsimokės slėpti

Gintaras Petrikas sulaikytas JAV
(BNS). Kaip teigė policijos generalinis ko

misaras Vytautas Grigaravičius, gegužės 4 d 
buvo sulaikytas EBSW koncerno prezidentas 
Gintaras Petrikas. Jis nuo teisėsaugos slapstėsi 
7 metus. Į Lietuvą G.Petrikas bus parskrai
dintas artimiausiu laiku, “kai bus sutvarkyti 
dokumentai", - sakė V.Grigaravičius.

G.Petrikas kaltinamas iššvaistęs EBSW 
koncerno turtą ir su bendražygiais pasisavi
nęs daugiau kaip 80 milijonų litų Lietuvos 
gyventojų indėlių.

Kaip pranešė JAV ambasada Vilniuje, FBI 
agentai sulaikė G.Pctriką Los Angeles mieste 
gegužės 2-ąją. Jis sulaikytas remiantis Lietu
vos teisėsaugininkų prašymu dėl ekstradicijos. 

mu, jei didelė dauguma apklaustųjų nepritar
tų, į šią nuomonę turėtų atsižvelgti ir 1ij- 
riausybė.

* * *
Žmogaus teisių stebėjimo valdybos pirmi

ninkas advokatas Kęstutis Čilinskas patvir
tino, jog į jį kreipėsi Irake tarnaujančių ka
rių artimieji, kurie abejoją ar dabartinės są
lygos Irake atitinka Lietuvos pareigūnų pa
žadams, kad lietuviams ten nereikės dalyvauti 
karo veiksmuose. Be to, Jungtinių Tautą 
rezoliucija Nr. 1483 nepateisina karinės ag
resijos Irake, todėl neįpareigoja JT narius 
siųsti karius į tą regioną.

* * *

(ELTA). Gegužės 5 d laikinasis Lietuvos 
Prezidentas Artūras Paulauskas pareiškė, kad 
Lietuvos karių atšaukimas iš Irako būtų pats 
“blogiausias sprendimas”, padedantis tero
ristams šantažuoti pasaulį. Jis pabrėžė, kad 
Lietuva garbingai vykdo savo tarptautinius 
įsipareigojimus Persijos įlankos regione, ir 
dauguma parlamentarų neabejoja, kad šie 
įsipareigojimai turi būti tęsiami. Pasitrau
kimas, pasak A Paulausko, leistų teroristams 
pasijusti nebaudžiamiems.

* * *

(BNS). Gegužės 8 d per susišaudymąprie 
Kurna miesto (Britų zona) buvo sužeistas į 
koją vienas lietuvis karys. Jis nugabentas į 
karo ligoninę Basra mieste. . Q

Auštrevičius. Jo teigimu, ypač aktualu yra 
sekti ES reglamentų skelbimą kadangi šieES 
teisės aktai yra tiesiogiai taikomi kiekvienoje 
ES valstybėje narėje ir dažniausiai nereika
lauja jokių papildomų nacionalinių teisės ak
tų priėmimo.

“ES oficialusis leidinys” platinamas per 
Publikavimo biuro prekybos agentus 
valstybėse narėse.

Taip pat galima naudotis EUR-lex
(http://curopa.cu.int/cur-lex)

nemokama duomenų baze, kurioje yra skel
biami visi ES teisės aktai. Q 

informacijos apie turimus indėlius kitų ša
lių bankuose. Pereinamuoju laikotarpiu 
informacija nesikeis tik trys valstybės - Bel
gija, Liuksemburgas ir Austrija. Bet Jos 
taikys pakankamai žiaurius mokesčius

Lietuviui, jei Lietuvoje pajamos apmo
kestinamos 15%, nebeapsimokės lėšų lai
kyti nei Belgijoje, nei Liuksemburge, nei 
Austrijoje todėl, kad mokestis bus didesnis 
arba toks pat, kokį reikėtų susimokėti ir 
Lietuvoje”, - įsitikinusi Mokesčių departa
mento vadovė.

Lietuva taip pat privalės surinkti infor
maciją iš bankų, finansinių tarpininkų, ko
lektyvinių investavimo subjektų apie tai, ką 
jie išmokėjo kitų valstybių narių subjektams, 
ir tą informaciją pristatyti tos valstybės narės 
mokesčių administratoriui, kad jis galėtų nau
dotis savo nuožiūra. □

Finansinėmis machinacijomis įtanamas 
bankrutavusio EBSW koncerno vadovas Gin
taras Petrikas dingo iš Lietuvos 1997 metais. 
Jis yra vienas pagrindinių įtariamųjų byloje 
dėl milijoninių svetimų lėšų pasisavinimo ir 
išvaistymo.

EBSW koncernui priklausiusi investicinė 
bendrovė “Kauno holdingo kompanija” nuo 
1992 iki 1995 metų iš gyventojų surinko 344 
mln. litų. Per tą laiką indėlininkams buvo 
grąžinta 262 mln. litų.

Iš gyventojų surinktos lėšos būdavo per- 
skolinamos kitoms EBSW koncerno bendro
vėms. Investicinei bendrovei savo santaupas 
buvo patikėję 15,600 Lietuvos žmonių. □
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į Bendruomenės baruose
Sudainavo ir Naujojoje Zelandijoje,

Ant tėvelio dvaro 
jaunimėlis šoka

Tai buvo sckma- 
die:dienis. balandžio 25 
diediena. Lietuvių tu- 
ristristų grupė iš Mel- 
bouourno sustojo 
AuAucklandc vienai 
diedienai. pradėdami 
eksekskursiją po Nau- 
josjosios Zelandijos 
šiauiaurės salą. Tarp jų 
buėuvo Melbourne 
licttietuv'ių choro “Dai- 
nosios Sambūris” cho- 

Iš kairės: Margaret Pečiulaitis, Danutė Lynikienė, Jurgis Pe
čiulaitis, Birutš Prašmutaitė.

ristislų, įskaitant ir 
pirnimuninkę Danutę 
Lytynikienę, dirigen
tę £ę Birutę Prašmutaitę ir akompanuotoją Zitą 
Prabrašmutaitę.

Ši lietuvių grupė atvyko Aucklando 
lietietuvio Jurgio Pečiulaičio pastangų dėka. 
Jurįurgis pasiūlė Birutei Prašmutaitci atvažiuoti 
į N Naująją Zelandiją, pamatyti kraštą ir su- 
sipsipažinti su čia gyvenančiais lietuviais.

Dienos maršrutas jau buvo Jurgio su- 
plaplanuotas dar prieš melboumiškių atvykimą. 
Piržirmiausia “Dainos Sambūrio” choristai 
pasiasirodė giedodami per iškilmingas šv. Mi- 
šiasias St. Patrick’s katedroje.

Popietyje melboumiškiai susirinko po

“Čia jau niekas nestebina...99
Šiuo metu Sydnėjuje ir plačiau lankosi vilniečiai dr. Jurgis ir dr. Lenu SHo- 

gtgeriai, apsistoję pas Laimą ir Vytenį (dr. Jurgio pusbrolį) Šliogerius. Kaip mokslo žmonės, 
svesvečiai yra pastabas Lietuvos pokyčių - ir apskritai pasaulio - stebėtojai Apie jų įspūdžius 
su su dr. Jurgiu Šliogeriu kalbėjosi “MP” bendradarbis 1/ytuutSlS Uoniela.

Jūsų, dr. Jurgi ir ponia Lena, gyvenimai 
yrayra susieti su moksliniu darbu ir aukšto 
lyglygio žinių komunikaci ja. Nors trumpai, pa- 
pasaasakbkite apie savo profesinio ar tiesiog 
pamamėgto mokslinio darbo sritis.

Jau beveik ketveri metai kaip palikau aka- 
derdeminę visuomenę ir tik kelis kartus per 
mėmėnesį vis dar ateinu aplankyti savo kolegų 
VCVGTU Elektrotechnikos katedroje. Ilgą laiką 
mamano mokslinis interesas buvo susietas su 
elefetektros mašinomis. Devyneri metai praėjo jas 
koKonstruojant. po to buvo apginta disertacija, 
irgirgi iš elektros mašinų srities. Nuo 1975 m. 
daulaugiausia laiko užėmė akademinis darbas su 
stududentais. Dėstyti teko ckektrotechnikos 
pagagrindus. Tokį mano pasirinkimą galima 
būtvūtų net paaiškinti noru pratęsti šeimos tra- 
dicijicijas. Mūsų sultenių Šliogeriu senelis dar 
19-tl9-ame šimtmetyje baigė Sankt Peterburgo 
Implmperatoriškąjį Elektrotechnikos Institutą ir 
iki tiki Rusijos revoliucijos dirbo tame mieste vy- 
riauriausiuoju Belgų firmos inžinierium. Po revo- 
liucliucijos grįžęs į Lietuvą buvo vienas iš Belgų 
benbendrovės Kaune direktorių ir kartu nuo 1922 
m. m. iki savo mirties vadovavo Vytauto Didž. 
ŲnrUniversiteto Elektrotechnikos katedrai.

Sovietinėje sistemoje universitetuose dirbti 
buvbuvo sudėtinga, jeigu tavo požiūris nesuta
po po su partine linija. Man irgi jau buvo pasa- 
kyteyta. kad jei nebūsiu kompartijos nariu, tai 
maman nėra vietos irtuometiniame Vilniaus inži- 
nerheriniame statybos institute. Tačiau man pa- 
siselisekė likti nepartiniu net tais 1975 m.

Mano žmona Lena - pirmoji iš mūsų 
paspasuko mokslo link. Jau 1970 m. apgynusi 
dakdaktaro disertaciją sėkmingai dirbo Lietuvos 
MoMokslų akademijos Chemijos institute. Jos 
pagpagrindinė moslinio darbo sritis buvo plast- 
masmasių padengimas įvairiais metalais: nikeliu, 
varivariu, paladijum. Šios technologijos plačiai 
naunaudojamos elektronikos pramonėje. Su 
kolekolegomis padarė daug išradimą važinėdavo 
po vpo visą Sovietų Sąjungą ir taikydavo savo 
sukisukurtas technologijas stambiose gamyklose. 
DabDabar jos kolegos tęsia tuos darbus ir išplėtė 
ryšityšius į Vakarus. Jų technologijomis domisi 
ir J Ar JAM, ir Japonijoje. 1995 m. išėjo į pensiją. 

nios Petraškienės namuose, kur padainavo 
gražiai skambančių lietuviškų dainų, kurias 
su malonumu klausė susirinkę vietiniai 
lietuviai. Algis Šimkus perskaitė savo kūry
bos feljetoną “Vienybė, galybė ir lietuvybė”. 
Negana to, kad choristai savo pasirodymu 
palinksmino Aucklando lietuvius, bet dar 
daug kam įteikė ir lietuviškų dovanų.

Didelis ačiū “Dainos Sambūrio” choris
tams už gražiai išpildytas lietuviškas dainas. 
Jų besiklausant, lyg ir išnyko tas didelis 
atstumas iki Lietuvos...

Minvydas Palubinskas

2000 m. gal kiek ir netikėtai net sau pa
čiam (suėjus 65 metams), nusprendžiau baigti 
visą tą darbą ir išeiti į pensiją. Jau tada buvo 
susiformavęs mano naujas pomėgis, susijęs 
su vynais, jų degustavimu ir žurnalistine 
veikla rašant vyno temoms. Tada kaip tik 
Vilniuje įsisteigė ir žurnalas “Geras skonis”, 
kuriame pradėjau bendradarbiauti.

Australijoje lankotės ne pirmą kartą 
Atvykstate iš sparčiai besikeičiančios Lie
tuvos, tad ir Australija bei jos platumos šį 
kartą galbūt vėl atrodo “kitaip”. Kas Jums 
įsimintina šios viešnagės metu?

Pirmą kartą Australijoje lankiausi tik Lie
tuvai vėl pasiskelbus nepriklausomai, 1990 
m. liepos ir nrgpjūčio mėnesiais. Atvykau dar 
su sovietiniu pasu ir Aerofloto skrydžiu iš 
Maskvos. Tai buvo pirmasis apsilankymas 
laisvajame Vakarų pasaulyje. Viskas tada man 
čia buvo nauja: Australijos gamta, miestai, 
žmonių santykiai, elgesys.

Praėjus 14 metų nuo tos pirmosios ke
lionės, manęs čia jau niekas nestebina. Tie
siog malonu vėl sutikti žmones, su kuriais su
sitikau tada, ar tais, kurie per tuos metus lan
kėsi Lietuvoje. Dabar jau ir mes, nors ir lėtai, 
virstame normaliais Europos piliečiais. For
maliai jau net esame pilnateisiai ES nariai. 
Dažnas, tiesa, dar neturime finansinių gali
mybių pakeliauti ten, kur prieš keturioliką 
metų ir svajoti buvo sunku. Tačiau jau ne tik 
iš kino filmų esame pažįstami bent su Europa. 
Visa tai bendravimą perkelia į kitą lygmenį. 
Daromės parteriais, o ne tuo trečiuoju broleliu.

Tai galima pailiustruoti kad ir asmeniniu 
mano pavyzdžiu. 1990 m. Australijoj teko 
pirmą kartą paragauti daug įvairių vyną 
susipažinti su įvairių tautų valgiais. Po to sekė 
kitos kelionės po Europos kraštus, kur savo 
pirmąją australietišką patirtį vis gilinau ir 
palaipsniui net, išėjęs į pensiją pakeičiau 
profesiją. Dabar savo malonumui Lietuvos 
spaudoje rašau apie vynus, juos degustuoju 
ir vertinu. Todėl šios viešnagės metu vienas 
didžiausių malonumų buvo mano mielų šei
mininkų - Laimos ir Vytenio Šliogeriu bei 
adelaidiškių Ramūno ir Donato Dundu -

i *
Ir kaip nešoks, 

kad toks dvejus me
tus lauktas jomarkas 

vyksta, tarytum atlaidai kokie... Ir tas tėvelio 
dvaras toks didelis, kad ne tik Melburno 
kaimas, bet ir kitų kaimų svečiai lengvai 
gali sutilpti atnaujintame Albert Park sporto 
stadione. (Ten pat vyks ir Australijos Lie
tuvių Dienų atidarymas ir krepšinio var
žybos)

Ir nenustebkit, sveteliai, kad ir to jauni
mėlio tėvai ir mamytės, o gal net viena kita 
močiutė, prisimins jaunesnes dienas ir ims 
siausti bendrame šokyje. Bepigu jiems vi
siems bus šokti, kai jiems kojas kilnos iš 
Lietuvos atvykusi kaimo kapela “Sutaras”.

Ant tėvelio dvaro gruodžio 30-tos po
pietę šoks apie 200 šokėjų, o kiek jų mažų
jų broliukų ar sesyčių irgi išbėgs į aikštę 
jiems padėti - nežinome. O tūkstantis 
svečių, žiūrovų suoluose sėdėdami, šokio 
nuotaikos pagauti, ims pritarti muzikai 
plodami ir trypdami. Et, tai bus linksma!

Tautinių Šokių Šventės vadovė Dalia 
Antanaitienė jau seniai yra išsiuntusi šo

Nuotraukoje - dr. Jurgis ir dr. Lena Šliogeriai Adelaidėje.

sudarytos galimybės aplankyti NSW ir Pietų 
Australijos vyno regionų vynines. Esu jiems 
nepaprastai už tai dėkingas.

Nemažai esu lankęsis Ispanijos, Italijos, 
Prancūzijos ir Vokietijos vyno regionuose. 
Lietuvoje turime daugiausia tų kraštų vynų. 
Dabar susipažinau su Australijos vyno 
regionais, apie kuriuos iki šiol teturėjau tik 
daugiau teorinį supratimą. Lietuvoje labai 
vertinamas taip vadinamas Naujojo Pasaulio 
vynas, kurį iki šiol daugiausia atstovavo Pie
tų Amerikos vynai. Pastaruoju metu jau pra
deda atsirasti ir Australijos vynų. Deja, jų 
kainos gerokai aukštesnės už Čilės ar Argen
tinos vynus. Mūsų žmonės sunkiai gali iš
leisti vyno buteliui daugiau nei 10 AUD (apie 
20 litų), tačiau visada jau nori už tuos savo 
pinigus gauti gerą produktą.

Nemėgstu atkreipti dėmesį į kitų trūku
mus, labiau stengiuosi pasisemti iš lankomų 
kraštų tai kas geriausia, ko trūksta man ir 
mums savame krašte. Todėl iš pirmosios sa
vo viešnagės čia, tvirtai atsivežiau šypseną 
būtiną žodelį “atsiprašau”, ir dar nemažai 
smulkmeną kurios palengvina bendravimą 
Grįžus namo iš Australijos, bendradarbiai į 
mane dažnai keistai žiūrėdavo, kai į jų klau
simą “kaip sekasi?”, atsakydavau laisvai 
išverstu OK-“puikiai”. Taip stengiuosi dary
ti ir dabar, nors per tą laiką teko pergyventi 
net tris sunkias operacijas. Mūsuose visuoti
nai buvo priimtina į šį klausimą atsakant pra
dėti skųstis maža alga, vaikais, ligomis ir ki
tais nemaloniais dalykais. Tai matyt buvo susi
ję su tuo, kad pašnekovas tik nepagalvotą 
jog tau per gerai sekasi. Dar ir dabar Lietuvoj 
sutinkame per daug piktų, rūškanų veidų. 

kių aprašymus visoms šokėjų grupėms ir 
tikisi, kad visi stropiai repetuoja. Ypatingai 
džiugą kad Brisbanėje, jauno šokių vadovo 
iš Lietuvos dėka,vėl susikūrė tautinių šokių 
ratelis, kuris Lietuvių Dienose papildys mū
sų šokėjų būrį.

Jeigu kas nors dar turi kokių klausimą 
nedelsdami rašykite Daliai Antanaitienei. 
Jos adresas:

4 Robert Str., Balwyn North .
Vic., 3104.
Telefonas: (03) 9857 8338.
Alena Karazijienė irgi jau laukia šokių 

grupių ir jų vadovų nuotraukų su trumpais 
aprašymais. Nė vieno neturi trūkti Lietuvių 
Dienų leidinyje! Alenos adresas:

187 Melrose Dve,
Tullamarine, Vic., 3043.
Visi sveteliai iš didžiųjų ir mažųjų 

Australijos miestų miestelių ir iš tolimųjų 
užjūrių, nepatingėkite, suplūskite į svetin
gąjį Melbourną į Australijos lietuvių tra
dicinę kultūros ir sporto šventę. Lauksime.

ALD Informacija

Per kelioliką metų Lietuvoje įvyko gan 
daug pokyčių. Kas, Jūsų nuomone, teigia
ma, kas neigiama, kas dar keistina ir kas 
teikia vilties? Pastaruoju metu išeivija daug 
girdi - ir tebegirdi - apie problemas prezi
dentūroje bei naujus rinkimus.

Per nepriklausomybės metus Lietuva, 
mano akimis, pasikeitė neatpažįstamai. Mes 
patys gal ne visada tai pilnai ir suvokiame. 
Pasikeitė ir išoriškai, ir iš vidaus. Išoriniai 
pasikeitimai geriausiai matosi Vilniuje, km 
kasmet sutvarkoma ir atnaujinama kuri nors 
miesto dalis. Vos pernai visi keikėsi eidami 
Gedimino prospektu link Katedros, o dabar 
jau niekas ir neatsimena tų nepatogumų ir tik 
grožisi naujai sutvarkyta gatve. Per žiemą tas 
pats atsitiko su Konstitucijos prospektu, ku
riame vienas po kito dygsta nauji pastatai. 
Dėl statybų, kaip ir visame pasaulyje, vyksta 
nesibaigiančios diskusijos. Vieniems patinką 
kiti tą patį visaip peikia. Tačiau visumoje 
miestas grožėją darosi vis patogesnis. Labai 
svarbu tai, kad dabar Vilniuje jau visose par
duotuvėse iš pardavėjų išgirsi tik lietuvių 
kalbą o prieš keletą metų tai buvo retenybė.

Tai, sakyčiau, yra gerai, bet mažuose mies
teliuose dar labai trūksta gyvesnio sujudimo. 
Pasisekė suardyti senus kultūros namus, bet 
vietoj jų niekaip nerandame nieko kito, o 
žmonėms ten ypač reikia pramogų, kultūros 
renginių. Lietuvos žmonės nėra pripratę taip 
bendrauti ar linksmintis kaip tai daro kad ir 
mažų Ispanijos miestelių gyventojai.

Mes vis laukiame, kad kažkas iš viršaus 
mus linksmins, nurodys ką daryti. Tai tam

Nukelta į 5 psl.
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Lietuva iš arti
Vytauto Didž. universiteto laikraščiui -10 metų

Tomas Pabedinskas, 
VDU Menų institutas

Balandžio 23 dieną Vytauto Didžiojo 
universiteto laikraštis „Universitas Vyrauti 
Magni” šventė savo dešimties metų jubilie
jų. Pirmasis šio laikraščio numeris išėjo 1994 
m. Ketūnuose jo puslapiuose buvo pateikia
ma infonnacija apie tuometinę universiteto 
struktūrą, mokslinį potencialą. Nors įkūrus 
laikraštį svarbiausia jo užduotimi buvo 
laikomas universiteto akademinio gyvenimo 
atspindėjimas, tačiau per dešimtmetį išaugo 
ne tik laikraščio apimtis, bet ir jame publi
kuojamų straipsnių teminė bei žanrinė Įvai
rovė, išleista keletas sporto, literatūros prie
dų, kasmet parengiamas studentų veiklą 
■vasaros atostogų metu atspindintis leidinys 
„Vasaros nuospauda”. “Ypač norėčiau pa
brėžti vienų labai svarbų dalykų - nuo pat 
laikraščio įkūrimo jame dirbo tik studentai, 
studijuojantys įvairius dalykus, nebūtinai 
susijusius su žurnalistika”. - apžvelgdama 
„Universitas Vytauti Magni” raidą sakė re

Renginiai B.Dvariono 100 gimimo metinių proga
(BNS).Kompozitoriaus, diri

gento, pianisto, pedagogo Balio 
Dvariono (žiūr. nuotr.) 100-ųjų 
gimimo metinių proga Lietuvoje 
vyks koncertai, festivaliai, minė
jimai, parodos, edukaciniai pro
jektai, tarptautinis jaunųjų pia
nistų ir smuikininkų konkursas, 
rengiamos radijo laidos, leidžia
mi leidiniai ir kompaktinės plokš-
telės. Kaip pranešė Kultūros ministerija, jau 
kovą prasidėję įvairūs B.Dvariono (1904- 
1972) jubiliejui skirti renginiai truks iki lap
kričio mėnesio.

Gegužės 5 d. Kauno J.Gruodžio konserva
torijoje vyko minėjimas-konccrtas, gegužės 7- 
ąją - koncertas Miko ir Kipro Petrauskų lie
tuvių muzikos muziejuje Kaune. O Palangoje

Linas ir Simona išvyko į Euroviziją
(ELTA). Eurovi- 

zijos dairių konkursui 
Stambule besiren
giantis Lietuvos due
tas - Linas Adomaitis 
ir Simona Jakubėnaitė 
(žiūr. nuotr. dešinėje) 
yra nusiteikę labai 
teigiamai, palaiko vie
nas kitą ir tikisi psi
chologinio palaikymo 
iš Lietuvos publikos.

Paskutinėje prieš 
išvykimą į konkursą 
surengtoje spaudos 
konferencijoje balan
džio 30 d. Linas sakė.
kad jiedu su Simona nuo vasario mėnesio 
gyvena vien Eurovizijos nuotaikomis - kaip 
geriau padainuoti, atrodyti scenoje. įspū
dingiau apsirengti. Prieš konkursą vykdoma 
didelė ir brangi reklaminė kampanija, kurios 
nerengė ankstesni Lietuvos atstovai Euro
vizijos konkurse.

Linas ir Simona ką tik grįžo iš savo rek
laminės kelionės po Kiprą. Graikiją ir Maltą. 
Geriausiai jiedu buvę priimti Maltoje ir Kipre, 
iš kurio kilęs dainos “What’s happened to 
your love?” kompozitorius Michal Antoniou.

Atlikėjams baigti siūti sceniniai rūbai, 
skirtingi abiem koncertams Stambule. Kos
mopolitinio stiliaus drabužių autorės - kau
nietės dizainerės Asta Funkicnė ir Deimantė 
Sungailienė.

Lietuvių pasirodymo Eurovizijoje režisie-
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daktorė Nijolė Kreimerienė.
Laikraščio jubiliejaus minėjimo metu jo 

kolektyvą su švente pasveikino buvę VDU 
rektoriai prof. Algirdas Avižienis, prof. Bro
nius Vaškelis (kurį teisėtai galime laikyti 
laikraščio įkūrėju) ir dabar universitetui va
dovaujantis prof. Vytautas Kaminskas, stu
dijų prorektorius prof. Povilas Zakarevičius, 
mokslo prorektorius prof. Liudvikas Prane
vičius bei artimiausio kaimyno - Kauno 
technologijos universiteto rektorius prof. 
Ramutis Bansevičius. Pasveikinti kolegų į 
VDU atvyko kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų 
laikraščių atstovai bei gausus anksčiau VDU 
laikraštyje dirbusių žmonių būrys. Džiaug
damasis sveikinimais. VDU laikraščio kolek
tyvas savo ruožtu taip pat atsidėkojo uoliau
siems savo talkininkams. įteikdamas jiems 
atminimui suvenyrinius puodelius su užrašu: 
„Universitas Vytauti Magni jau 10 metų”.

Belieka tikėtis, kad sulaukęs šio jubi
liejaus, laikraštis ir toliau sėkmingai gyvuos 
ir tobulėdamas sulauks didelio skaitytojų 
dėmesio. n 

prasidėjo Žemaitijos krašto mu
zikos ir meno mokyklų festivalis 
“Vaikai ir muzika”.

Birželio 1-30 dienomis Kau
no ikimokyklinėse įstaigose- 
darželiuose vyks edukaciniai 
projektai, kurių metu bus klau
somasi B.Dvariono harmoni
zuotų liaudies dainų.

Birželio 2-29 dienomis Kau
no V.Kudirkos viešosios bibliotekos filiale 
rengiama spaudinių paroda “B.Dvarionas - 
lietuviškos muzikos romantikas”. Birželio 6 
- liepos 3 dienomis Lietuvos nacionalinėje 
Martyno Mažvydo bibliotekoje veiks paroda 
“Baliui Dvarionui-100”. Birželio 11-18 d.d. 
vyks tarptautinis Balio Dvariono jaunųjų 
pianistų ir smuikininkų konkursas. □ 

rius - Vytas Balsys, choreografė - Leokadija 
Dabužinskaitė. Dainininkams talkins Kauno 
kamerinio ir lėlių teatrų aktoriai, kurie scenoje 
atliks gatvės artistų vaidmenį.

Lietuvių duetas tikisi patekti į finalinį 
koncertą ir blogiausiu atveju užimti 7 vietą. 
Ypač stiprūs konkurentai lietuviams gali būti 
graikai, baltarusiai ir ukrainiečiai. “Jeigu ne
tikėtume pergale, nebūtų prasmės nė vyk
ti”. - sako Lietuvos atstovai.

Šįmet 49-ojo tarptautinio Eurovizijos dai
nų konkurso koncertai gegužės 12 ir 15 die
nomis vyks Stambule. Finaliniame koncerte 
“Midonese Showland” arenoje pasirodys 24 
grupės: praėjusių metų pirmojo dešimtuko 
dalyviai, taip pat keturios privilegijuotos ša
lys - Didžioji Britanija, Prancūzija, Vokietija 
ir Ispanija bei gegužės 12 dienos koncerte 
išrinkto dešimtuko atlikėjai. □

Kaip malonu...
Isolda Poželaitė - Davis AM

Dailė
“Rūtos” galerija Vilniuje sumanė intri

guojančiu būdu finansiškai paremti Lietuvos 
moksleiviją. Galerija pravedė akciją kurios 
metu žymūs tautos atstovai kartu su daili
ninkais nutapė po paveikslą. Pvz. Alma 
Adamkienė (buv. LR Prez. Valdo Adamkaus 
žmona) dirbo su dailininku Algirdu Griške
vičium. Svečiai galėjo stebėti tapybos pro
cesą o rezultatus įvertinti aukcione. Dosniau
si siūlytojai laimėjo kūrinius, o surinktos lė
šos buvo paaukotos Almos Adamkienės 
fondui. Fondas remia Lietuvos provincijų 
kaimų mokyklas.

“Vartų” galerijoje vyksta dailininko Si
gito Staniūno darbų paroda. Paveikslų te
matika mistiška. Spalvų paletę dominuoja 
įvairaus intensyvumo raudonos, o kontras
tuoja mėlynos bei geltonos spalvos. Daili
ninkas kuria ir scenografijas spektakliams, 
pvz. Federico Garcia Lorca ir Albert Camus 
veikalams. Jis surengė personalinių parodų 
JAV. Kanadoje, Brazilijoje, Indonezijoje, 
Šveicarijoje, Danijoje ir Suomijoje.

Taikomosios dailės muziejuje (Arsenalo 
g. ) vyksta Sakralinio meno paroda - Šv. 
Kazimiero gyvenimas. Kaipžinia, “...kardi
nolas Audrys Juozas Baekys 2004 metus yra 
paskelbęs šv. Kazimiero metais. ” Šiais metais 
gegužės 10-12 dienomis sukanka 400 metų, 
nuo popiežiaus Klemenso Vin brevės “Quae 
ad sanctorum" paskelbimo Vilniuje. Paroda 
gausi dailės kūriniais ir kitais rūdiniais.

Juvelyrika
“Maldžio” galerijoje vyksta Vilniaus 

klubo surengtas 77-ių juvelyrikos kūrinių 
aukcionas. Kūriniai yra iš aukso, sidabro, 
padabinti tauriais akmenimis ir perlamutro 
inkrustacijomis. Surinktos lėšos “...busskir- 
tos gabiems vaikams iš socialiai remtinų 
šeimų - jiems numatoma įsteigti dailės, 
muzikos ir choreografijos stipendijas.”

Fotografija
Tarptautiniame Vilniaus oro uoste iki 

gegužės 20 dienos veiks “Aviacinės foto
grafijos 2004” paroda. Maloniai stebina, kad 
pirmąsias vietas už nuotraukų serijas laimėjo 
fotografai iš provincijos - Panevėžio ir 
Klaipėdos. Trečioji vieta atiteko Vilniui.

Lėlininkų festivalis
Klaipėdoje - mūsų šauniajame uosta

miestyje debiutuoja lėlių teatro festivalis. 
Lėlininkai atvežė pasirodymams įdomių 
spektaklių. Publika matys Vytautės Žilins
kaitės “Discoteka”, Šiaulių miesto kultūros 
centro “Helios”, Kuršėnų vaikų teatro studijos 
’’Ikaras” ir Kauno valstybinio lėlių teatro 
“Nykštukas.

Literatūra
Nustebau perskaičiusi ir suskaičiavusi, 

kad vienos savaitės bėgyje Vilniuje vyksta 9 
literatūriniai renginiai ir naujų knygų pri
statymai.

Muzika
Vilniuje per devynias dienas gali vykti net 

14 koncertų ir ir kitų muzikinių renginių. 
Kaune tuo pat metu - 10, Klaipėdoje - 3. Per 
balandžio 9-18 dienas pasirodė (be lietuvių)

Ambasadorės ILKarvelis
Praėjusį pavasarį Lietuvių išeivijos ins

titutas, tarpininkaujant dabartinei atstovei prie 
UNESCO ambasadorei p. Inai Marčiulio
nytei, pasipildė dideliu ir turtingu kitos il
gametės Lietuvos ambasadorės Ugnės Karve
lis archyvu ir biblioteka iš Prancūzijos. Ši 
kolekcija atskleidžia U. Karvelis kaip valstybi- 
ninkės, diplomatės, lietuvių kultūros propa
guotojos ir rašytojos asmenybę, jos ypatingą 
dėmesį lietuviškai kultūrai, menui, pačiai 
kūrybai. Lietuvių išeivijos institute saugo
mame archyve galima aptikti dokumentų bei 
susirašinėjimo medžiagos, taip pat asmeninių 

net ir 14 kitataučių muzikų bei dirigentų iš 1 
Austrijos, Baltarusijos, D.Britanijos, Irako, 
JAV, Kroatijos, Latvijos, Liuksemburgo, 
Olandijos, Prancūzijos, Rusijos, Taivano, 
Ukrainos ir Vokietijos. Koncertuose publika 
klausėsi tarptautinių ir Lietuvos kompozito
rių kūrinių. Iš rietuvių kompozitorių paminė
tini: A Jasenka. R. Motiekaitis, A Kučinskas. 
V. Jurgutis, M. Baranauskas ir A Martinaitis.

Muzikos barai išleido naują numerį su 
Auksiniu CD. “Auksinis diskas” - tai prizas 
(skulptūrinė kompozicija ir CD). Jis skiriamas 
kasmet goriausiems metų atlikėjams.

2003 metais jais buvo apdovanoti: pia
nistas Petras Geniušas, Valstybinis Vilniaus 
kvartetas, baritonas Wtautas Juozapaitis ir 
džiazo pianistas Egidijus Buožis.

Pianistas Kasparas Uinskas grojo kom
pozitoriaus F. Chopin kūrinius Vilniaus pa
veikslų galerijoje. Koncertą organizavo F. 
Chopin draugija Vilniuje ir Lenkų institutas. 
Anot profesorės Veronikos Vitaitės, “Kas
paras yra nepaprastai talentingas, darbš
tus ir atkaklus — visi šio jaunojo žmogaus 
bruožai žada puikių muzikanto ateitį”.

Violeta Urmana- Unnanavičiūtė (me- 
zzosopranas) ir kiti tarptautiniai solistai 
sužavėjo Lenkijos publiką Ludwig van 
Beethoven Velykų festivaliuose Varšuvoje ir 
Vroclave. Solistų palydą renginiuose grojo 
Lietuvos Nacionalinis Simfoninis Orkestras, 
kuriam dirigavo pasižymėjęs dirigentas Juozas 
Domarkas.

Opera
Vincės Jonuškaitės-Zaunienės solisčių 

konkurse, kuriame kandidatės dainavo “po 
dvi klasikos arba operų arijas bei vienų 
originalų lietuvių kompozitoriaus kūrinį 
arba liaudies dainų pirmų vietų laimėjo 
pasižymėjusios solistės ir docentės Giedrės 
Kaukaitės studentė Milda Smalakytė”. Kokia 
tai maloni žinia, nes mano kartos bendramin
čiai tikriausiai dar prisimena, kokia nepapras
ta Amneris, Karmen ir Dairia buvo solistė Jo- 
nuškaitė-Zaunienė. Puiku, kad jos vardu yra 
įsteigtas jaunų solisčių konkursas.

Šokis
“Naujasis Baltijos šokis” . “Jau aštuntą 

kartą rengiamas tarptautinis šiuolaikimo šokio 
festivalis šįmet akcentuos šiuolaikinį britų 
šokio meną. Į šią programą jau yra užsire
gistravę per 70 asmenų iš įvairių pasaulio 
kraštų. Festivalio trukmė nuo balandžio mėn 
29 iki gegužės 4 dienos Vilniuje.
Lietuvos kultūros renginiai 

užsienyje
“Pažymint Lietuvos narystės Europos Są

jungoje pradžių, balandžio ir gegužės mė
nesiais Švedijoje įvairiuose renginiuose bus 
pristatyta Lietuvos kultūra ir menas. Stock- 
holme jau įvyko 4 dienų “Baltijos savaitė’’, 
skirta Švedijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
bendradarbiavimui ir perspektyvoms ES.” 
“Konferencijų lydi ir kultūrinė programa, 
kurioje bus eksponuojami Antano Sutkaus 
bei Algio Griškevičiausfotografijos, tapybos 
ir skulptūros darbai, koncertuos aktorius ir 
dainų atlikėjas Kostas Smoriginas, Vilniaus 
džiazo kvartetas ir Neda Malunavičiūtė bei 
Lietuvos džiazo trio”.

(DELFI naujienos) 
Isolda Poželaitė - Davis AM

biblioteka - Universitetui
nuotraukų, skaidrių ir pačios U. Karvelis li
teratūrinių rankraščių.

Ambasadorės U.Karvclis asmeninė biblio
teka, kurioje gausu knygų įvairiomis pasaulio 
kalbomis, praturtino Vytauto Didžiojo univer
siteto bibliotekos fondus. Didžiąją kolekci
jos dalį užima jos vyro, talentingo argenti
niečių rašytojo Julio Cortizar kūriniai.

Ambasadorei dovanotos autorių autogra
fuotos knygos ir jos pačios vertimai atsklei
džia plačias Ugnės Karvelis veiklos sritis.

Janina Masalskienė 
VDU Bibliotekos direktorė
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Hiro Yamagata susidomėjo “Vaivos juosta”
Kompozitoriaus Vlado Jakubėno drau

gijos (Vilnius) pirmininkė Irena Skoms- 
kienė prieš keturis mėnesius kreipėsi į syd- 
nėjiškę Ramoną Ratas-Zakarevičienę su 
prašymu, kad ji sudomintų pasaulyje pa
garsėjusį menininką Hiro Yamagata prisi
dėti prie baleto “Vaivos juosta” (kompozito
riaus Vlado Jakubėno muzika) pastatymo 
Lietuvoje.

Vladas Jakubėnas (1904-1976) prieška
rinėje Lietuvoje garsėjo įvairiapuse kūry
bine ir visuomenine veikla. Jis buvo moder
niosios muzikos kūrėjas, įžymiausias savo 
meto muzikos kritikas, talentingas žurnalis
tas ir kone poliglotas. Jo 100 metų nuo gi-, 
mimo jubiliejaus proga, be daugelio kitų 
renginių, planuojama pastatyti baletą “Vai
vos juosta”, kurio dėl prasidėjusio karo 
tuomet Lietuvoje nebuvo galima pastatyti.

Hiro Yamagata yra pasaulinio garso 
dailininkas, gimęs Japonijoje, studijavęs 
Paryžiuje, dabar gyvenantis Los Angeles 
(JAV). Jis yra sudėtingų lazerio spindulių 
instaliacijų garsenybė. Hiro Yamagatos 
lazerių projektai sutraukia minias žiūrovų 
ir kainuoja milijonus dolerių, kuriuos pa
rūpina NASA, IBM, Mercedes-Benz, Sony 
ir kitos didžiosios firmos. Dėl menininko 
parodų varžosi žymiausi pasaulio muziejai. 
(ww.hiroyamagata.com) Jis jau dabar yra 
užprašytas pastatyti savo lazerinę instalia- 
ciją2006 m. Federation Square Melbourne.

Hiro Yamagata buvo pakviestas Lietu
vos Nacionaliniame Operos ir baleto teatre 
spektaklio metu įgyvendinti baleto “Vaivos 
juosta" muziką per savo fantastiškus lazerio 
šviesų spindulius. Taip pat buvo pakviestas 
atidaryti atskirą lazerio šviesų parodą, kuri 
tęstųsi 3-6 mėnesius, Vilniaus Šiuolaikinio 
meno centre.

Atsakymas iš Hiro Yamagatos sydnė- 
jiškei Ramonai buvo teigiamas. Kovo 22- 
24 dieną Hiro lankėsi Vilniuje dėl projekto 
suplanavimo. “Lietuvos rytas” balandžio 6 
d. straipsnyje “Naujųjų technologijų bur
tininkas H. Yamagata žada surengti savo 
parodą Vilniuje” citavo H.Yamagata: “Iš
trūkau kelioms dienoms iš Ispanijos, kur 
Bilbao Guggenheimo muziejuje rengiu 
lazerių šviesos instaliaciją (paroda'vyks 
nuo birželio 24, 2004 iki gegužės mėn., 
2005 ) ... Vilnius puikus miestas. Praėjusį 
kartą (1991) buvau ir Kaune. Prof. Vytau-

“Manęs čia jau,..
Atkelta iš 3 psL
tikras tų penkiasdešimties metų palikimas, 
kada viską iš viršaus nurodydavo. Net švel
niau papiknikauti sunkiai sekasi. Jei jau balius 
- tai visi išgriūva, jei alus - tai statinėmis, 
samanė - kibirais, vis varžybos, kas daugiau 
išgers. Šitaip elgiasi ir jauni ir seni. Labai 
dažnai sėdime, dejuojame, visus kritikuojame 
patys nieko neveikdami.

Labai taikliai apie tai man elektronine 
žinute iš Vilniaus parašė vienas senas drau
gas. Geriau nė nesistengsiu apibūdinti pa
dėties Lietuvoje, todėl čia ir noriu jo žodžius 
pacituoti: “.lūs, Lena ir Jurgi, ten dar vis 
“aborigenai”, o mes jau “tipo” europiečiai 
Taigi, vieni (elitas) kombinuoja, kaip prieiti 
prie kormuškės (pinigų iš Europos), “run
keliai" dejuoja, kad kainos kils ir kiek jiems 
užmokės už nemelžtos karvės užpakalį. ”

Manau, kad vienas iš neigiamiausių da
lykų yra ne tiek didžiulis žmonių gyvenimo 
lygio (pajamų) skirtumas, bei lai, kad mažos 
pajamos, pensijos ir uždarbis negarantuoja 
žmonių bent kiek padoresnio egzistavimo. Kai 
jaunas žmogus į mėnesį uždirba tik 450 litų, 
visiškai suprantamos jo nuotaikos. Tas pats 
yra ir su pensininkais, kurie sėkmingai dirbo 
visą gyvenimą, turi aukštą išsilavinimą, o 
dabar priversti geriausiu atveju už tuos pa
čius 450 litų išgyventi, dažnai dar pagelbėti 
ir savo vaikams. Tokia vienų visuomenės na
rių padėtis aiškiai nesiderina su valstybės

Vladas Jakubėnas.

Hiro Yamagata.

tas Landsbergis rekomendavo pasižiūrėti 
M.K. Čiurlionio darbų. Buvau sužavėtas”.

Gal ateityje Vlado Jakubėno baletas “Vai
vos juosta” bus įrašytas į istorijos knygas 
su Hiro Yamagatos lazerio spinduliais, o kol 
kas visi yra mielai kviečiami į kompozito
riaus Vlado Jakubėno gimimo 100-mečio 
jubiliejinius renginius, kurie vyks:
• Gegužės 12 dieną Vilniuje, Stasio 
Vainiūno namuose;
• Gegužės 15 dieną Biržuose, kompozi
toriaus gimtinėje, Pilies gatvėje;
• Gegužės 20 dieną Vilniuje, Naciona
linės Filharmonijos salėje;
• Gegužės 26 dieną Kaune. R. R.Z.

tarnautojų, išrinktųjų Seimo narių padėtim. 
Jie visaip sau kelia atlyginimus, kas pilnai 
suprantama, norint bendrauti su Europos 
kraštų valdininkais, reikia bent kiek siekti jų 
lygio. Šitoks prieštaravimas kelia nepasiten
kinimą tais valdininkais. Viena didžiausių 
bėdų yra ta, kad iš bet kokio sluoksnio 
išsiropštę veikėjai į Seimą ar valdininkus, tuoj 
pasijunta lyg būtų dievaičiai, proto ir idėjų 
galiūnai. Iš karto užmiršta, už ką patys kovojo.

Vistik pažiūrėjus į jaunimą, studentus 
matosi, kad galime laukti geresnių laikų, kad 
augantis jaunimas noriai siekia žinių ir dau
gumoje tiki savo krašto sėkme.

Australijos Lietuvių Bendruomenėje pa
stebėjau tai, kad mes visi pasenome, kad 
neberadau eilės bičiulių su kuriais 1990 m. 
teko maloniai bendrauti. Tačiau džiugu, kad 
vis dar eina jūsų “Mūsų Pastogė”. Ją pusbro
lio Vytenio dėka, tenka paskaityti ir Vilniuje. 
Labai patikdavo Aliutės skiltis, kurioje daug 
įdomių pasiskaitymų ir istorinių įdomybių. 
Mėgstu paskaityti ir kitų autorių nuolatines 
skiltis. Paskutiniame laikraščio numeryje 
ponia Danutė Balhitienė nepaprastai tiksliai 
ir gražiai nusakė Lietuvos vargus ir rūpes
čius. Kaip rodo jos pavyzdys, norint suprasti 
tą mūsų gyvenimą, reikia jame dalyvauti 
šeimininko, o ne svečio, teisėmis.

Pasinaudodamas proga, noriu padėkoti 
visiems Australijos Lietuvių Bendruomenės 
nariams, su kuriais teko bendrauti viešnagės 
metu, už mums suteiktą dėmesį, tiesiog tė
višką globą ir rūpestį.

Labai, labai ačiū visiems.

^Icautut ^adartgeje
Laiškas namo iš Margučių stovyklos

(Kai kurie vardai pakeisti apsaugant asmenybes)
Mieli mama ir tėti,

Aš čia, Margučių stovykloje. Algis ir 
Tomas kartu su manim palapinėje. Mes 
“Kiaušinių Galvų” skiltis. Ar patinka mūsų 
vardas? Aš jį sugalvojau! Sesė L. sakė, kad 
reikia išsirinkti tris specialybes, kurias mes 
užsidirbsim stovyklos metu. Aš su Tomu 
išsirinkom pioneriją, virimą ir gamtamoks
lį. Algis bus vėliavininkas, virėjas ir daini
ninkas. Jeigu man nesiseks virti, gal irgi 
dainuosiu...

* * *
Šiandien “Šypsenos” laimėjo tunto sky

dą už tvarkingumą. Turbūt todėl, kad mes 
nespėjome iššluoti savo palapinę prieš ins
pekciją. Neradom šluotos! Bet “Kiaušinių 
Galvos” nepasiduos! Mes nutarėm, kad ry
toj skydas tikrai bus mums įteiktas. Mes į 
palapinę visą dieną net nežengsime, tik kai 
reikės cit miegot. Taip ji liks tvarkinga.

* * *
Tomas ir aš (su sese B.) padarėm kėdę 

iš medžio šakų. Mes darėm pionerijos spe
cialybę. Kėdė atrodė gerai, bet kai sesė R. 
joje atsisėdo, ji sulūžo. (Kėdė, ne sesė R.) 
Vistick gavome pionerijos ženkliuką. Sesė 
R. sakė, kad tai buvo medžio, ne mazgų 
kaltė.

* * *
Nesirūpinkite! Pirštas jau nustojo krau

juot, ir beveik nebeskauda. Sesė K. jį apri
šo ir sakė jo nesušlapinti. Galėsiu nesi- 
praust! Tomas sakė, kad aš dabar galėsiu 
labai įtikinamai vaidinti sužeistąjį raitelį šio 
vakaro pasirodyme.

* * *
Mes su “Rastų Būdos” skiltimi lupom 

bulves virėjo specialybei. Mano bulvė 
pradžioje buvo didelė, bet labai daug jos 
nusilupo. Reikėjo kitą lupti. Jos nepabai
giau, nes sesė K. man rišo įpjautą pirštą. 
Galbūt būtų buvę geriau dainuoti? Po to 
sesė L. man davė kiaušinienę maišyt ir Al
gis pabaigė skusti mano bulvę. Buvo skanu.

* * *
“Gaidžiai” ir “Dešrelės” išėjo į iškylą. 

Jie labai greit grįžo, nes sakė, kad žygiavo 
smarkiai. Aš manau, kad jie nenorėjo vė
luot pietums (kotletai!). Mes irgi vaikščio
sim po mišką gamtamokslio specialybei. 
Eisim su “Musmirėm” ir “Varlėm”. “Žolės”

Laimingos skautukės “Margučių” stovykloje. Iš kairės: Giorgia Gakaitė, Julian Wilson, 
Magdalena Soulos, Madeleine Miller, Nerija Rupšytė. Priekyje - Emilija Rupšytė, 
užpakalyje - Isabelė Stašionytė.

Sydney Lithuanian Information Centre (SLIC) 
website can be found at:

www.slic.org.au E-mail: info@slic.org.au

Iš kairės: Vilija Jurkšaitytė, Rimas Kazokas, 
Lydia Karpavičiūtė.

ir “Sraigės” nenori matyti vorų, bet man 
įdomu.

* * *
Girdėjom, kad vakar po tylos per sto

vyklą klajojo mumija! Brolis A. net pa
darė nuotrauką. Mes matėm ją savo aki
mis! Virginija sakė, kad tai šposavo jos 
tėvelis - brolis R., ir kadji jį galėjo atpažin
ti iš batų, kyšančių po tvarščiais, bet aš su 
Tomu tuo netikime. Mes neisim į sargybą 
šią naktį. Aš pamečiau vieną kojinę ir dan
tų šepetuką. Ar Sargis manęs pasiilgo?

* * *
Brolis R. kiekvieną laužą uždega nauju 

būdu. Vakar jis ištiesė ilgą dagtį, kuriuo 
liepsna bėgo žeme iki laužo; ketvirtadienį 
liepsna skrido nuo aukštai ištiestos vir
vės; o šiandien jis pakvietė brolį A. į laužą 
įšauti liepsnojančią strėlę! “Kiaušinių Gal
vos” nutarė, kad brolis R. yra labai “cool”.

* * *
Šiandien buvo Atvelykis. Mes visi 

dažėme margučius. Aš nudažiau du: vieną 
su vašku, kitą tik su dažais. Tas su vašku 
bus tau, mama. Sesė E. sakė, kad jis vienas 
iš gražiausių! “Teta Rūta” apsilankė per 
paskutinį laužą. Brolis M. labai gerai vai
dino Tetą Rūtą, ypač su plunksnų apykak
le. Man čia labai smagu. Kada atvažiuojat 
mane pasiimt? Jūsų, Jonukas
P. S. Laišką duosiu jums namie, nes pašto 
dėžutės stovykloje nėra.
(Laišką redakcijai atsiuntė sesė Dovilė)

Mūsų Pastogė Nr. 18, 2004.05.14, psi. 5

5

ww.hiroyamagata.com
http://www.slic.org.au
mailto:info@slic.org.au


Kas - kur - kaip?
Antanas 
Laukaitis

Eismo taisyklės Europoje
Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare 

ir įsijungus į Žaliosios Kortos sistemą, labai 
padidės judėjimas automobiliais iš Lietuvos 
į kitas Europos šalis. Artėjant Lietuvos va
sarai. kiek žinau, nemažai ir Australijos lie
tuvių atostogoms išskris į Lietuvą bei kitas 
Europos šalis. Dažnas iš jų ten išsinuomo
ja automobilį.

Labai įdomios yra atskirų kraštų važi
nėjimo taisyklės, kurios gal vėliau visoje 
Europoje bus suvienodintos. Visiems keliau
tojams patariama apsidrausti, nors draudi
mo sumos yra skirtingos ir priklauso nuo 
tų šalių galiojančių įstatymų. Patekus į ava
riją, ypač menkesnę, ne visur reikia kviesti 
policiją, nors apie tai policijai pranešti bū
tina. Danijoje į avarijos (nesvarbu, kokia ji 
būtų) vietą policija važiuoja visuomet. Vo
kietijoje reikia pranešti, kai yra sužeistų, 
važiavo užsienietis ir mašina registruota 
užsienyje. Kai kuriose Europos valstybėse 
atsitikus nelaimei ar ieškant atlyginimo iš 
draudimo kompanijos, atsiranda problemų, 
kai viską reikia surašyti to krašto kalba. 
Ateityje tos problemos sumažės.

Skirtingai yra atlyginama už padarytą 
nelaimėje žalą. Pvz. Belgijoje yra neribota 
civilinė atsakomybė už nuostolius, kuriuos 
dengia padariusysis avariją. Turkijoje civilinės 
atsakomybės ribos yra gana siauros ir labai 
tiksliai apibrėžtos. Vokietijoje. Austrijoje ir 
Portugalijoje, net nesant labai aiškaus tai
syklių pažeidimo, automobilio savininkas 
ir vairuotojas turi atlyginti žalą asmeniui ir 
turtui, tačiau yra atsižvelgiama, ar įvykio

galima buvo išvengti. Prancūzijoje, Šveica
rijoje ir Ispanijoje atsakomybė už sukeltą 
grėsmę kitiems, numatyta tik padarius ža
lą asmeniui. Ypač didelė atsakomybė yra 
Šveicarijoje. Prancūzijoje nuo bausmės nė
ra atleidžiama, jei nukentėjęs ar žuvęs as-
muo yra jaunesnis negu 16 metų ir vyresnis 
negu 70 metų, arba invalidas. Olandijoje 
visais atvejais liks kaltas vairuotojas, jei 
nukentėjo jaunesni nei 14 metų vaikai. Bel
gijoje, Anglijoje, Airijoje ir Italijoje vairuo
tojas atsakingas, jeigu tik jis prasikalto, o, 
pvz. Belgijoje ir Olandijoje labai griežtai 
žiūrima į vairuotojų kaltę pėsčiųjų ir dvira
tininkų atžvilgiu.

Kas liečia atlyginimus už padarytą au
tomobiliui žalą, įstatymai irgi yra skirtingi. 
Vokietijoje, Olandijoje ir Austrijoje užten
ka pateikti remonto išlaidų sąmatą ar eks
pertų išvadas, Prancūzijoje iš reikalaujama 
išlaidų sąskaitos iš autoservisų, Šveicarijo
je, jei išlaidos yra mažesnės nei 1000 fran
kų, draudimas pasitenkina išlaidų sąmata 
ar sąskaita, o jei daugiau, tai sumą turi nu
statyti ekspertai. Daugelyje valstybių, jei 
remontas viršija automobilio rinkos vertę, 
tai tada išmokama pinigais, kurie tuo metu 
lygūs automobilio vertei.

Visose Europos šalyse žmogui padarytą 
žalą nustato medikai ar ekspertai ir kom
pensacijos dydį apskaičiuoja draudimas ar 
teismas. Daug kur yra.specialios lentelės ir 
skaičiuojama taškų sistema. Skaičiuojant 
pagal lenteles, labai svarbu nukentėjusiojo 
amžius ir pajamos, gautos iki sužalojimo 
(įrodant dokumentais). Vaikų atveju, labai 
atsižvelgiama į medikų nuomonę, kaip pa
tirti sužalojimai gali atsiliepti vaiko ateičiai. 
Europoje patirtoje autoavarijoje atsižvelgia
ma į namų šeimininkes, nes jos nebegali 
gerai atlikti namų ruošos darbų.

Kodėl vyrai trumpiau gyvena?
Pasaulinės statistikos duomenimis, mo

terų gyvenimas yra ilgesnis negu vyrų. 
Dažniausia vyrai kenčia nuo psichikos, šir
dies ligų bei savo žalingų įpročių. Nuo 1919 
metų, kai vidutinis anglo amžius buvo 52 
melai, o anglės - 55 metai, praėjo daug lai
ko. Medicinos pažanga, geresnės gyveni
mo sąlygos prailgino ne tik anglų (kurių 
vidutinis gyvenimo amžius dabar yra 72 
metai, moterų - 79 metai), bet ir kitų Vaka
rų pasaulio žmonių amžių. Nors Afrikoje 
nedaug kas išgyvena ilgiau nei 40 metų.

Kodėl moterys ilgiau gyvena nei vyrai? 
O todėl, kad daugeliu atvejų Vakarų šalyse 
vyrai yra didžiausi savo priešai. Jie dau
giau rūko, girtuokliauja ir yra linkę į nesvei
ką gyvenimo būdą. Moterys uoliau lankosi 
pas gydytojus nei vyrai. Daugelis vyrų turi 
didesnę gyvenimo įtampą, sunkesnius ir 
daugiau rūpesčių teikiančius darbus. Todėl 
dažnai serga širdies ir kraujagyslių ligomis. 
Apačioje pateikiama lentelė apie vyrus įvai
riose valstybėse.

Amerikoje vyrai yra dažniau nužudomi 
nei moterys ir tai atsitinka dažniau nei ki
tose išsivysčiusiose valstybėse.

Brazilijoje ypač klesti narkotikų vers
las. Kasmet čia miršta tūkstančiai žmonių. 
Yra apskaičiuota, kad narkotikai iš kiekvie
nos moters čia atima po 12 vyrų.

Škotija. Čia vyrai neatsisako skaniai 
pavalgyti įvairių mėsos kepsnių. Tai suke
lia įvairias širdies ligas. Nuo šių susirgimų 
vyrai miršta du kartus dažniau nei moterys.

Irakas. Sveikatos sistemos netvarka 
skaudžiai atsiliepia žmonių sveikatai. 
Trūksta ligoninių ir specialistų, todėl ligų 
skaičius auga. Vyrai labai daug rūko ir dau
giau nei moterys skundžiasi širdies ligomis.

Kongas. Vyrų gyvenimo trukmė čia yra 
apie 47 metus. Tai lemia nešvarus vanduo, 
dažni pilietiniai karai.

Danija. Čia dažniau nei kur kitur pasau

lyje vyrai suserga ir dažnai miršta nuo sėk
lidžių vėžio.

Lietuva. Paskutiniu metu Europoje pir- • 
mauja savižudybių skaičiumi. Savižudžių 
daugumą sudaro vyrai.

Indija. Čia yra labai didelis skaičius 
“AIDS” ligonių.

Rusija. Ekspertų žiniomis, pusė 16 metų 
amžiaus berniukų nesulaukia savo 60-ojo 
gimtadienio. Be saiko naudojamas alkoho
lis, kuris čia liejasi tiesiog upeliais. Alkoho
lio suvartojimas išaugo 30%, 1987 metais 
vyrų gyvenimo amžius čia buvo 65 metai. 
Dabar jis kai kur sumažėjo iki 59 metų.

Kinija. Tūkstančiai vyrų darbo metų čia 
žūsta dėl prasto darbo apsaugos lygio. Ypač 
daug jų žūsta anglių kasyklose.

Pagal žurnalo “Newsweek” duomenis, 
išsivysčiusiose šalyse daugiausiai žmonių 
miršta nuo vėžio (vyrų - 90%, moterų - 
69%); nuo širdies ligų (vyrų - 59%, mote
rų - 55%); dėl žmogžudysčių (vyrų - 41%, 
moterų - 32%).

Ar žinai, kad?
• Prancūzai yra taupiausi europiečiai 

visoje Europos Sąjungoje. Nuo kiekvieno 
savo darbo užmokesčio į taupomąją kasą jie 
įdeda apie 17% gautų pinigų. Toliau seka 
vokiečiai ir italai, kurie įdeda apie 16%. 
Belgai atideda 15%, ispanai 12%, portuga
lai 10%. Suomiai atideda tik 7.5%. Mažiau
siai atideda anglai - tik 5%, nes Anglija 
yra viena iš brangiausių ES valstybių.

• Italijai įstojus į ES, prasidėjo dide
lis karas tarp pirkėjų ir pardavėjų. Ypatin
gas atvejis buvo su kava, kurios italai geria 
labai daug. Įvedus eurus, visi skundžiasi 
padidėjusiomis kainomis, nes liras pardavė
jai suapvalino savo naudai. Vienas pensi
ninkas apskaičiavo, kad kavinėje puodelis 
kavos pabrango 23 centais. Per metus išlai
dos jam padidėjo 85 eurais. Jis padavė kavi
nės savininką j teismą ir bylą laimėjo. Kavi
nės savininkas turėjo sumažinti kainą.

Elena Jonaitienė

Likimo blaškomi
Tęsinys, pradžia MPNr. 13 (2003)

- Pats nežinau, bet noriu pasidairyti kur 
nors už stovyklos.

- Manai rasti darbą pas vokiečius? 
Nerasi!

- Žinau. Jei būtų įmanoma pas juos gau
ti darbą, nebūtume ieškoję stovyklos. No
rėčiau mokytis.

- Nori stoti į aukštąją mokyklą? Ar yra 
Augsburge universitetas?

- Ne. Ketinu rasti ką nors praktiškesnio. 
Pastebėjai kokie miškai tiesiasi užmiestyje? 
Ištisos naujai užsodintos plantacijos. To
kiame plote turi darbuotis keli girininkai ir 
būrys darbininkų. Gal ir man leistų prisi
jungti prie jų, mokyčiausi dirbdamas.

- O ką darysi su mašina?
- Pasiimsiu iš apsaugos. Dar turiu pa

kankamai benzino, kad galėčiau po užmiestį 
pavažinėti ir pasidairyti. Paskui reikės ja 
atsikratyti, nes benzino neatsiranda, o ir iš 
viso nėra kaip laikyti stovykloje.

Po kelių dienų Vytautui pasisekė rasti 
darbą vienoj iš artimiausių girininkijų. 
Išgirdęs, kad žmogus siūlosi dirbti be at
lyginimo, vokietis girininkas sutiko Vytautą 
priimti savo padėjėju. Tik priminė, kad pie
tus atsineštų iš namų, nes dabartiniu metu 
visiems reikėjo skaičiuoti duonos kąsnius.

Per visą žiemą Vytautas mokėsi giri- 
ninkystės. Jam patiko darbuotis lauke, 
džiaugėsi galėdamas didžiąją dienos dalį 
praleisti už stovyklos, greit susidraugavo 
su invalidu girininku. Po pirmo susitikimo 
Vytautas sunkvežimį paliko girininkijoje ir 
į darbą važinėjo dviračiu. Po kurio laiko pa
siūlė mašiną girininkui. Šis nenuėjo pinigų, 
o už dyką priimti nenorėjo, tai pasiūlė 
Vytautui fotoaparatą už sunkvežimėlį, ir
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abu mainais liko patenkinti.
Aldona džiaugėsi, kad Vytautas pra

linksmėjo ir vėl buvo beveik toks kaip 
seniau. Jai pačiai gyvenimas vis sunkėjo. 
Aldona taip ir neišmoko susitvarkyti, jautė
si kalta ir beveik dėkinga, kad Vytautui ne
reikėjo matyti jos kasdienio nesugebėjimo. 
Algis Augsburge gyveno neilgai. Netru
kus vienas po kito vėl pradėjo darbą uni
versitetai. Sąjungininkai pareikalavo, kad 
į aukštąsias mokyklas būtų priimta dešimt 
procentų palikusių savo tėvynę svetimša
lių studentų. UNRRA ėmėsi šiems studen
tams prie universitetų steigti bendrabu
čius, taip pat remti apsigyvenusius priva
čiai. Algis išvažiavo į Stuttgarto Technolo
gijos Institutą.

Komendantas, svarbiausias stovyklos 
viršininkas, buvo jugoslavas majoras, aukš
to rango UNRRA tarnautojas. Jis puikiai 
kalbėjo prancūziškai ir angliškai, bet tik 
truputį vokiškai. Gražiai įrengtoje jo įstai
goje dirbo kelios sekretorės, mašininkės ir 
vertėjai iš visų trijų tautinių grupių. Ko
mendantas stengėsi vaizduoti geraširdį tė
vą, didžiavosi savo stovykla ir jos gyven
tojais, mėgo organizuoti viešus susirin
kimus, klausti žmonių nuomonės, pabrėžti 
demokratiško tvarkymosi svarbą, skatino 
kiekvienos tautinės gnipės savarankišku
mą, rėmė gyventojų išrinktus komitetus ir 
dažnai tarėsi su jų atstovais. Taip pat jis 
mėgo savo stovyklos įrengimus ir net gy
venamąsias patalpas rodyti svečiams: daž
nai kvietėsi UNRRA tarnautojus, okupa
cinės amerikiečių valdžios karininkus, kitų 
stovyklų komendantus. Svečiams dipukai 
rengdavo koncertus bei priėmimus.

Vieną sekmadienį komendantas surengė 
atskirai dviejų valandų susirinkimus kiek

vienai tautinei grupei. Jis įsakmiai prašė, 
kad ateitų bent vienas kiekvienos šeimos 
narys, nes būsią kalbama apie kiekvienam 
stovyklos gyventojui svarbius dalykus. 
Vytautas sekmadienį nedirbo, todėl nutarė 
eiti j susirinkimą. Aldona ketino pasilikti 
su vaikais, bet Ona pasisiūlė juos paglobo
ti ir pakvietė abu į savo kambarį pažaisti su 
Milda, kad Vargalai galėtų eiti kartu. Vist 
susirinkimai vyko virtuvės barako salėj. Šį 
kartąji buvo pilnutėlė, nors Vargalams pa
sisekė rasti vietą vidurinėje eilėje. Komen
dantas su svečiais vėlavo, žmonių susirin
ko daug, stovintieji salės gale šnekučiavo
si. Pagaliau pasirodė komendantas su gru
pe uniformuotų kariškių ir vertėju dipuku 
lietuviu. Kai svečiai susėdo scenoje, susi
rinkusieji nustebo išvydę šalia komendan
to Raudonosios armijos uniforma vilkintį 
karininką. Kiti buvo amerikiečiai.

Komendantas, angliškai pasveikinęs 
svečius, per vertėją juos pristatė susirin
kusiems.

- Man ypač malonu, - pabrėžė, - kad pas 
mus svečiuojasi Raudonosios armijos ka
pitonas Aleksiejus Sitnikovas. Jis turi svar
bios informacijos, prašau atidžiai išklau
syti. Kapitonas Sitnikovas kalbės jums ge
rai suprantama kalba, todėl apsieisime be 
vertėjo.

Visi salėje sukluso. Kapitonas atsistojo, 
žengė į priekį ir prabilo ... rusiškai!

- Ką jis šneka? Ką sako? - pasigirdo iš 
visų pusių.

Aldona ir Vytautas susižvalgė. Nerimo 
ir kiti nesuprasdami, kas čia vyksta. Salės 
priekyje, prie pat scenos, iš antros ar trečios 
eilės pakilo aukštas akiniuotas tamsiais gar
banotais plaukais vyriškis, garsiai pastūmė 
kėdę ir, nekreipdamas dėmesio į scenoje 
sėdinčius svečius ir kalbėtoją, stengėsi išei
ti iš salės, kiekvieno sėdinčio eilėje atsi
prašinėdamas ir priversdamas jį atsistoti.

- Kur einat? - nuo scenos vokiškai šūk

telėjo komendantas.
- Laukan! - atsakė stabtelėjęs garsiai, 

kad visi salėje išgirstų.
- Kas atsitiko?
- Nesuprantu svečio kalbos, - ramiai, bet 

vėl garsiai paaiškino ir pasuko durų link.
Komendantas norėjo kažką sakyti, bet 

tuo metu iš visų pusių ėmė šaukti: - Ir mes 
nesuprantam! Visi nesuprantam!

Žmonės kilo iš vietų ir tvarkingai ėjo iš 
salės. Vargalai irgi jais pasekė. Scenoje liko 
komendantas su svečiais.

Kitą sekmadienį komendantas vėl su
kvietė žmones. Paaiškėjo, kad ir latviai, ir 
estai reagavo panašiai, tik dar triukšmin
giau. Komendantas sakėsi nusivylęs savo 
globotiniais. Jis buvęs įtikintas, kad visi 
pabaltijiečiai moka ruriškai, nes ir esą rusai. 
Kapitonas norėjęs paraginti grįžti namo, į 
savo kraštus, ir nebevargti stovyklose.

Visą savaitę lietuvių, latvių ir estų ko
mitetų pirmininkai aiškino, kol komendantą 
įtikino, kad jų kalbos nėra slavų o kraštai 
nėra dalis Rusijos, ir jie savęs nelaiko so
vietų piliečiais. Į kitą susirinkimą komen
dantas atėjo geriau informuotas, bet vis dar 
piktas. Šį kartą jis svečių neatsivedė ir 
kalbėjo per vertėją. Pirmiausia išbarė savo 
globotinius dėl tokio grubaus elgesio. Ta
čiau dabar jis žinąs, kad įvykęs nesusipra
timas gal be blogos valios. O kadangi jie to 
svarbaus pranešimo neišgirdo, tai jis ko
mendantas, sutikęs trumpai išdėstyti, kodėl 
lietuviai turėtų rimtai apsvarstyti galimybę 
grįžti namo. Jie reikalingi savo kraštui. 
Norintieji sugrįžti gausią transportą, mais
to davinį šešiasdešimčiai dienų ir naujų 
drabužių. Krašte jie bus maloniai sutikti, 
atgaus visas piliečio teises ir darbą pagal 
savo profesiją. Tie, kurie atsisakys grįžti, 
prarastą pilietybę, jų nuosavybė bus kon
fiskuota, o jie patys tapsią išdavikais ir sa
vo tautos priešais.

Tęsinys kitameMPTUt.
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Kaziuko mugė Sydnėjuje
Tradicinė Kaziuko mugė Sydnėjuje vyko 

kovo 7 dieną, tuoj po pamaldų, parapijos 
salėje, Lidcombe. Šv. Mišias pusiau lietuvių 
kalba atlaikė lenkas kun. Jonas Stankevičius, 
nušviesdamas šv. Kazimiero reikšmę Lietuvos 
istorijoje.

Malonu buvo matyti skautus su savo va
dais ir vėliavomis. Pamaldų metu jie atliko ir 
skaitymus, o po jų kaip bitelės užėmė Virtuvę 
ir visus vaišino karštomis dešrelėmis, ba- 
ronkomis su kava. Turgus prasidėjo su Onu
tės Kapočienės pardavimui išstatytais gry
bais, kopūstais bei kitomis gėrybėmis.

Šią mugę organizuoja Katalikų Kultūros 
Draugija. Ii papildo Draugijos iždą. Už gautas 
pajamas galime pasiųsti dovanų našlaičių 
namams Lietuvoje. Parapijiečiai nuoširdžiai 
parėmė Draugiją aukodami šiam tikslui: 
po $100 - Rimas Dičiūnas, po $50 - Virginija

Savickaitė, V. S. Grybienė, po $20 - V Sta
nevičienė, A.L. Kramiliai, Z.P. Andriukaičiai, 
A Montvidicnė, A. Dičiūnas, V Zakarauskas. 
Po $10 - A. Pauliukonienė, A Jancy, J. Mic
kienė, G. Karalienė, anonimas, R. Zakare
vičius, V Ratkevičius, A. Rupšys, R Andriu
kaitis. Po $5 - B. Ropienė, A. Storpirštienė,
M. Paltanavičienė, A. Jablonskis. J. Kedienė,
N. Chan, neįskaitoma, J. Giedraitis, J. Zub- 
rickas, A. Mikalauskas, V. Deikus, A. Morris, 
J. Gudaitis.

Ruošiant šią šventę, be aukų, pinigais, sa
vo darbu, dovanomis ir fantais loterijai, prisi
dėjo Nijolė Vaičiurgytė, Onutė Kapočienė, 
Zita Andriukaitienė, Virginija Savickaitė, 
Justina Skuodienė ir visa eilė talkininkų. 
Nuoširdus ačiū skautams bei jų vadams už 
dalyvavimą pamąldose ir už skanias vaišes.

Katalikų Kultūros Draugija

Intensive Lithuanian 
Language and 

Culture Summer Course 2004 
Dear Colleagues,

We would like to introduce you to the annual Intensive 
Lithuanian Language and Culture Summer Course 2004 at 
the Vytautas Magnus University in Kaunas, Lithuania. Our

University has already had much experience in organising Lithuanian language summer 
schools and semester or year-length courses for foreigners. We think that we are successful 
in that field - all students and participants have thought highly of the teachers’ competence 
and staff’s work as well as of the courses organisation in general.

In addition, the Wautas Magnus University has been chosen for the fourth time to 
organize EILCs for Erasmus students who are planning to come to Lithuania within the 
Socrates/Erasmus programme for a semester or one year studies at the universities in 
Lithuania (Kaunas, Vilnius, Klaipėda or Šiauliai) for the academic year 2004/2005.

Everyone who comes here has an opportunity to meet people from all over the world. 
We hope that this year many interesting people will come to spend four splendid summer 
weeks at the Vytautas Magnus University, Lithuania.

Sekmadienis su vyskupu David Cremin
Vyskupas David Cremin, Katalikų imigra

cijos direktorius, rado laisvą sekmadienį ir 
atvyko pas lietuvius. Balandžio 25 d. kartu su 
kun. Jonu Stankevičiumi atlaikė pamaldas 
lietuviškai, angliškai ir airiškai, Vyskupasyra 
airių kilmės. Pamaldose vysk. D.Cremin prisi
minė prieš 11 metų minisį prelatą Petrą Butkų 
ir vėliau mirusį kun. Povilą Martūzą.

Choras “Daina” iš vyskupo lūpų susilaukė 
labai šilto ir nuoširdaus padėkos žodžio už 
nuostabų giedojimą. Ačiū Ramučiui Zakare
vičiui, su vargonais palydėjusiam giesminin
kus. Po pamaldų Katalikų Kultūros Draugijos 
vardu pirm. Danutė Ankienė padėkojo vys
kupui ir įteikė simbolinę dovaną - Aušros 
vartų Marijos paveikslą su aprašymu angliš
kai. Lauke buvo padaryta bendra nuotrauka.

Bendri pietūs vyko Lietuvių Klube su 
svečiu vyskupu Cremin, Lidcombe parapijos 
klebonu kun. John Alt, mūsų lapelionu kun.

Jonu Stankevičiumi, ALB Krašto Valdybos 
pirm. Lolita Kalėda, Sydney Apylinkės V-bos 
pirm. Vytautu Deikum, Lietuvių Klubo di
rektoriumi Alium Migum su poniomis.

AKramilius įžanginiame žodyje prisimi
nė komunistų nužudytus vysk. V. Borisevičių, 
vysk. M. Reinį, mūsų kapelionus ir mūsų 
mirusius bendruomenės narius, pakviesdamas 
tylos minutei. Prieš valgį vysk. D. Cremin pa
laimino vaišių stalą. Vėliau vyskupą pasveiki
no LR Garbės gen. konsulas Viktoras Šliteris 
OAM. Prieš išvykdamas vysk D.Cremin pa
dėkojo už vaišingumą ir draugiškumą. Viešai 
neskelbdamas, jis tikisi, kad po ilgų sunkaus 
darbo meti; bus išleistas į pensiją.

Esame dėkingi organizatoriams už kultū
ringai suruoštą susitikimą su mums artimu 
dvasiškiu ir chorui “Daina” su Birute Aleknai
te, kuris rodo, kad yra lietuviai su skambiomis 
giesmėmis, kylančiomis į patį dangų. Kor.

More information about the Lithuanian Language and Culture Summer Course and 
Baltic Region Studies programme can be found on website: http://www.vdu.lt/Ltcourses 
arba http://www.vdu.lt/LTcourses

Best regards,
Head of Regional Studies Department Assoc.Prof. Dr. Ineta Savickienė
Contact person:
Ms Ugnė Mišeikytė, Regional Studies Department, Vytautas Magnus University 
Donelaičio 58, LT-44248 Kaunas, Lithuania.
Phone: +370 37 327 807 Fax: +370 37 323 296
E-mail: u.miseikyte@pmdi.vdu.lt baltic@trs.vdu.lt

Siuntiniai į Lietuvą iš Sydnėjaus
Jūsų supakuotus ir adresuotus pagal išduotus lipinukus siuntinius į Lietuvą reikia 

pristatyti į Lietuvių Klubą Bankstowne šeštadienį, gegužės 22 dieną, tarp 8 ir 10 vai. 
ryto, nes 11 vai. juos jau reikia pristatyti į Transporto stotį. Sutvarkyti siuntinius išsiuntimui 
prašome namuose. Antanas Kramilius (tel.: 9727 3131).

Sydnėjaus organizatorius

Rinkimai Lietuvoje
Lietuvos Respublikos Vyriausioji Rinkimų Komisija praneša, kad 

Rinkimai į E ropos Parlamentą, o taip pat LR Prezidento rinkimai 
vyks 2004-jų metų birželio 13-tą dieną.

Taip pat prašo atkreipti dėmesį, kad birželio 27-tą dieną gali vykti 
pakartotinas LR Prezidento rinkimų balsavimas.

Lietuvoje balsavimas nėra privalomas, tačiau visi, Pietų Australijoje, Vakarinėje Aus
tralijoje ir Šiaurinėje Teritorijoje gyvenantys ir turintys teisę balsuoti LR piliečiai yra 
raginami dalyvauti šiuose Lietuvai svarbiuose rinkimuose.

LR Konsulatas Adelaidėje kviečia visus lietuvius, turinčius galiojančius LR pasus, ne
delsiant registruotis ateinantiems rinkimams, pranešant savo vardą, pavardę, paso numerį, 
jame įrašytą asmens kodą ir savo dabartinį adresą.

Registruotis galima: tel. (08) 8294 3792, c-mail: jvabolis@senet.com.au 
arba paštu: 25 McLachlan Avenue, Glenelg 5045, S.A.
Balsavime negalintys dalyvauti asmeniškai, tai galės atlikti paštu, per jiems prisiųstus 

balsavimo lapus.
Balsavimas vyks Adelaidės Lietuvių Namuose, š. m. birželio 13 dieną (sekmadienį), 

12.00 - 16.00 valandomis.
Janina Vabolis OAM

LR Garbės konsule, Adelaidė, SA

ALB Adelaidės Apylinkės
VISUOTINIS METINIS SUSIRINKIMAS

Susirinkimas šaukiamas sekmadienį, gegužės 23 dieną, 1.30 vai. p. p.
Lietuvių Namuose, Norwood.

DARBOTVARKĖ:
Susirinkimo atidarymas. Tylos Minutė.
Prezidiumo sudarymas. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
Praėjusių metų susirinkimo protokolo priėmimas.
Apylinkės Valdy bos narių pranešimai:

Pirmininkės, Iždininko, Radijo Komiteto, Kontrolės Komisijos.
Pasisakymai dėl pranešimų.
Apylinkės Valdybos rinkimai. Radijo Komiteto rinkimai.
Organizacijų atstovų trumpi pranešimai.
Pasisakymai dėl pranešimų - klausimai ir pasiūlymai.
Apylinkės Valdybos rinkimų rezultatų paskelbimas.
Susirinkimo uždarymas. Tautos Himnas.

* Nauji kandidatai į Valdybą labai laukiami!
Po susirinkimo - kavutė.

ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

Mokytojai kviečiami konferencijon!
Ateinančių Australijos Lietuvių Dienų metu, kaip įprasta, ruošiama Australijos Lietuvių 

Mokytojų Konferencija, numatoma š. m. gruodžio 28 dieną, antradienį, 9.00-12.00 vai. 
ryte, Melbourno Lietuvių Namų Bendruomenės salėje, Errol Street, North Melbourne. 
Kviečiami dalyvauti visi buvę ir dabar dirbantys lietuvių kalbos mokytojai bei kiti lietuvišku 
švietimu besidomintys asmenys.

Mielus kolegas prašome nedelsiant atsiliepti į šį kvietimą, pranešti apie savo dalyvavimą 
ir pasiūlyti temas diskusijoms. Taip pat norėtume sužinoti, ar atsirastų norinčių pakalbėti 
kuriuo nors rūpimu klausimu. Gavę atsiliepimus, galėsime sudaryti atitinkamą programą.

Jūsų atsiliepimų laukia rengėjos - Rūta Kenny ir Jieva Arienė.
Rūtos adresas: 1/12 Coventry Street, Montmorency, Vic. 3094. Tel: (03) 9431 4852
Jievos tel: (03) 9850 6412. Jieva Arienė

Melbourno Kat. Moterų D-jos Valdyba praneša, kad 
siuntinių dėžės parduodamos Lietuvių Namuose sekmadieniais nuo 12 vai. iki 1 vai. p.p. 
Dėžes reikės pristatyti gegužės 29 d. nuo 11 vai. iki 1 vai. p.p. Sekmadienį, gegužės 30 
d. nuo 12 vai. iki 2 vai. p.p. Kas turi gerų dėvėtų rūbų, ypač vaikams, maloniai prašome 
atvežti į Lietuvių Namus.

Mūsų mielą Mykolą Kozlovskį,
mirus broliui, 

nuoširdžiai užjaučia ALD Ruošos Komiteto nariai

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

17 RAILWAY PDE„ FAIRFIELD, N.S.W. 
Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudą!
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4th Annual

ALJS Ball
Saturday, May 15th 2004

Featuring:
• live 12 piece band - Roly and 

The Soul Contention
• 3 course dinner
• drinks at bar prices
• the famous aljs raffle
• door prizes for the best dressed
• doors open 7.00pm, dinner 

served at 8.00pm
Lithuanian Club
44 Errol St Nth Melbourne 8^ ^]
Tickets $40 inc. GST MU
Bookings:
Audrius - 0403 233 628 aljs.org

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

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

E-mail: slc@litbuanianclub.org.au 
vvww.lithuanianclub.org.au

NUMBERS ARE LIMITED - BOOK NOW!!

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

Bilietai ($40) jau parduodami, vietų skaičius ribotas - paskubėkite užsisakyti.
Skambinkite Audriui tel.: 0403 233 628

DARIA’S restoranas dirba:

Balius Tirabjjos naktys”
Gros kapela “SWAY” 

Už spalvingiausius kostiumus bus prizai. 
Veiks loterija.

Arabian Hights Bali
Floor show 

Raffle & prizes for most colourful costumes
Lithuanian House, Beauford Ave, Bell Post Hill, Geelong

Saturday 29 May 2004, 7.30 food service begins
$15 each ticket / $10 hot meal / $2 coffee & cake IBYO drinks 

Bookings:
K-Starinskas 5278 3660 & V.Brenner 5277 0929

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

12.00 iki 6.00 vai. vakaro ir 
12.00 iki 6.00 vai. vakaro.

TURGUS įvyks sekmadienį, gegužės 16 d., 2.30 vai p.p.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

2004 m. gegužės 18-20 dienomis Melbourne Exhibition & Convention 
Centre vyks dovanų mugė:

IMPEX 2004 - Giftware International
Gintaro dirbinių įmonė “ AMBER-SVAJ A" iš Lietuvos dalyvauja toje parodoje 

ir kviečia lietuvius aplankyti Lietuvos stendą E 28.
Jūs galėsite ne tik pasigrožėti moderniais papuošalais iš gintaro, bet patikus, 

ir įsigyti. Maloniai kviečiame visus į susitikimą.
Stasė Burakienė

Sydnėjaus Lietuvių Klubui skubiai reikalingas(-a)

RAŠTINĖS ADMINISTRATORIUS(-Ė)
atlikti Klubo raštinės darbus.

Pareigos nėra komplikuotos ir būtumėte apmokinti pagal reikalą.
DARBO SĄLYGOS: 2-3 dienos per savaitę (trečiadienis - penktadienis). 

Darbo valandos pagal susitarimą (tarp 9 vai. ir 18 vai.) 
Pagal įstatymus ir susitarimą.
Alis Migus, tel.: 9736 3534, 0412 046664 
email: armigus@bigpond.nct.au

Prašome skambinti/teirautis apie sąlygas, valandas, algą ir t.t. iki 
SEKMADIENIO, gegužės 23 dienos, 3 vai. p.p.

Lietuvių Klubo Valdyba

ALGA: 
TEIRAUTIS:

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

Sekmadienį, gegužės 23 dienų, 2 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
Bibliotekos Bičiulių Būrelis pateiks

RIMTAI IR NERIMTAI
AUS

IsnuomuoJamas pilnai įrengtas bungalow kiemo gale
Jame yra vienas kambarys su baldais, televizoriumi ir telefono linija: virtuvė 

su šaldytuvu ir mikrobangine krosnele; tualetas ir dušas, karštas vanduo. 20 
minučių nuo Melbourne centro. Skambinti telefonu: 0413 928 202.

apie HlOtetis it vytus - Jurgio Jankaus, Jurgio Kunčino, Jono 
Mikelinsko, Juditos Vaičiūnaitės ir Vytautės Žilinskaitės kūriniuose.

Skaitys: J. Barila, A. Bučinskas. J. Burokicnė. I. Dudaitienė, M. Karpavičienė, 
M. Kavaliauskienė, O. Maksvytienė, P. Pullinen.
Edis Barila.
Kęstutis Ankus.

Gitara:
Garsas:
Maloniai kviečiame pasiklausyti.

Bibliotekos Bičiulių Būrelis

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

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

Jurisdiction:.......Victoria and Tasmania.........................................................................
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul
56 Somers Street Tcl.: (03) 9808 8300
Burwood, VIC 3125 Fax: (03) 9808 8300
Hours of Business: Monday-Friday: 9.00 a.m. - 5.00 p.m.

Musų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tinklapis: www.users.bigpond.com/mpastoge
Redaktorė Dalia Doniela

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

nuomone
Prenumerata metams $65. Užsienyje oro paštu - $140.00. N Zelandijoje oro paštu $115.00. 

Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.
Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis. 

Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.
Šventimą sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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