
_ ..... ...Mvfe. '

Eina nuo 1949 Australian Lithuanian Weekly Post Print Approved PP 255003/01774 Kaina - Price $1.50 2005.0921 Nr. 36-37 (2955-2956)

Sydnėjaus skautų iškyla

Sydnėjaus “Aušros” tunto skautai buvo susirinkę linksniai ir įdomiai iškylai - uolų 
laipiojimui uždarose patalpose. Šis laipiojimas sudomino ir kai kuriuos skautų va
dovus bei tėvelius, kurie prisidėjo prie skautų. Plačiau apie iškylą - kitame “M.P.” nr.

Lietuvos įvykių apžvalga
V. Adamkus 
New York’e 

(ELTA). Pre
zidentas V Adam
kus dalyvavo Jung
tinių Tautų Gene
ralinės Asamblė
jos sesijoje New 
York’e. Neforma
lioje aplinkoje jis 
bendravo su Itali

jos premjeru Silvio Berlusconi, Portugalijos 
Prezidentu Jorge Sampaio, Gruzijos Pre
zidentu Michail Saakašvili, Moldovos Pre
zidentu Vladimir Voronin ir daugelio kitų 
šalių lyderiais.

JAV Prezidentas domėjosi, kaip Lietu
vos Prezidentas vertina padėtį Ukrainoje 
po pasikeitimų aukščiausiuose valdžios 
sluoksniuose. Ši tema buvo aptarta ir Prez. 
V. Adamkaus pokalbyje su ES generaliniu 
sekretoriumi Javier Solana.

Su Izraelio premjeru Ariel Sharon V. 
Adamkus kalbėjo apie Artimųjų Rytų tai
kos procesą ir aptarė padėtį Gazos ruože.

V Adamkus dalyvavo JAV ir Indijos 
renginyje, skirtame Jungtinių Tautų De
mokratijos fondui paremti. Jis taip pat da
lyvavo prancūziškai kalbančių valstybių 
vadovų susitikime, susitiko su žydų organi
zacijų atstovais, dalyvavo buvusio JAV Prez. 
Bill Clinton surengtame priėmime.

Vizito į New York’ą pradžioje V. Adam
kų ištiko nedidelė nesėkmė. Suvėlavus lėk
tuvui, jis nebesuskubo į JAV Prezidento 
rengtą priėmimą visiems (apie 2,000) 
Asamblėjos dalyviams. (Plačiau apie Lie
tuvos vadovų nesėkmes kelionių metu skai
tykite “M.P.”psl. 4. Red.)

Lietuvos lygis pasaulyje
Jungtinės Tautos vėl pateikė ataskaitą 

apie žmogaus socialinę raidą visose pa
saulio valstybėse (Human Development 
Report 2005). Išvardintosios 177 valsty
bės yra sugrupuotos į tris kategorijas: aukš
to, vidutinio ir žemo lygio.

Aukštam lygiui priklauso 57 valstybės, 
kurių pirmąja eina Norvegija, JAV užima 
10-tą vietą. Lietuvai šioje grupėje tenka 39- 
ta vieta.

Apžvelgiant neseniai į Europos Sąjun
gą priimtas valstybes, Lietuvai tenka tre
čioji vieta nuo galo: Žemiau stovi Slovaki
ja (42) ir Latvija (48). Tuo tarpu Estija yra 
38 vietoje, Lenkija - 36, Vengrija - 35, Mal
ta - 32, Čekija -31, Kipras - 29, Slovėnija 
- 26. Lietuvoje žmogaus išsivystymo indek
sas yra 0.852, o Norvegijoje, kuri yra pir
moje vietoje, - 0.963.

Aukščiausias žmogaus socialinės raidos 
lygis yra Norvegijoje, Islandijoje, Australi
joje, Liuksemburge ir Kanadoje. Žemiau
sias - Nigerijoje, Siera Leonėje, Burkina 
Faso. Jungtinių Tautų ekspertai žmogaus 
socialinės raidos indeksą įvairiose šalyse 
įvertino atsižvelgdami į sveikatos apsau
gos sistemą ir socialines garantijas, gyve
nimo trukmę, BVP dalį vienam gyventojui, 
mokslo ir kultūros lygį, nusikalstamumą, 
ekologinę situaciją ir kitus rodiklius.
Druskininkuose atgyja rusų kalba

Kaip rašo “Extra žinios”, sparčiai popu- 
liarėjančiame Druskininkų kurorte kaip ir 
sovietmečiu vėl oficialiai įsigali rusų kal
ba. Rusiškai jau kalbama ne tik miesto 
bankuose, restoranuose, gydyklose, polici
jos komisariatuose, knygynuose ir prekybos 
centruose. Rusų kalba oficialiai naudoja
ma visų kurorto renginių metu.

O renginių šią vasarą Druskininkuose 
netrūko: tradicinis tarptautinis M.K. Čiur
lionio festivalis, Tarptautinis teatrų festi
valis, koncertai, parodos. Kultūros rengi
nių vedėjai užlipę ant scenos atlikėjus ir 
kūrinius pristatinėja lietuviškai. Paskui 
patys viską - iki paskutinio žodžio - ver
čia į rusų kalbą. Bet kartais būna ir atvirkš
čiai: vedėjas pradeda kalbėti rusiškai, 
paskui verčia vietiniams į lietuvių kalbą. 
Galiausiai, žinoma, pavargsta. Tada lietuvių 
kalbos pradeda vis mažėti, kol galų gale

Nukelta į2psL

Lietuviai tiki Europos Sąjunga
(ELTA). Lietuviai ir toliau išlieka vie

ni didžiausių eurooptimistų visoje Euro
pos Sąjungoje (ES), tačiau labiau nei 
vidutinis europietis baiminasi prarasti 
lietuvių kalbą, kultūrą ir nacionaline va
liutą. Tai rodo gegužę-birželį atliktos “Eu- 
robarometro” apklausos rezultatai.

Pagal apklausą pasitikėjimas Europos 
Sąjunga per metus sumažėjo nuo 78% iki 
72%, tačiau vis tiek yra didesnis už ES 
vidurkį, kur tik kiek daugiau nei pusė 
gyventojų (55%) mano, kad jų šaliai yra 
naudinga narystė ES.

Lietuvoje skeptiškai ES naudą vertina 
12%, daugiausiai vyresnio amžiaus kai
miškų vietovių gyventojai. ES vidutiniš
kai kas trečias žmogus netiki narystės 
bendrijoje nauda. Visgi tik 14% Lietuvos 
gyventojų mano gana gerai žiną apie Są
jungą, o beveik pusė (49%) Lietuvos ir ES 
gyventojų mano beveik nieko apie ją nežiną.

Atsakydami apie ES reikšmę, daugu
ma Lietuvos gyventojų (57%) ES pir
miausiai sieja su galimybe laisvai keliau
ti, studijuoti ir dirbti bet kurioje ES šalyje, 
30% mini ekonominę gerovę, 19% - tai
ką ir eurą. ES gyventojai vidutiniškai ge
rokai rečiau sieja ES su ekonomine 
gerove (21%), tačiau dažniau nei lietu

Pedagoginis Lituanistikos Institutas 
Čikagoje artėja prie 50

Busimuosius mokytojus lituanistinėms 
mokykloms rengiantis Čikagoje įsikūręs 
Pedagoginis Lituanistikos Institutas pra
dėjo naujus mokslo metus su nauja studen
tų laida. Netrukus 50-etį minėsiantis Ins
titutas įsikūrė pedagogo Domo Veličkos 
iniciatyva ir rūpesčiu. Nuo 1958 m. jis gy
vavo kaip Aukštieji Pedagoginiai Lituanis
tikos Kursai, vėliau įstaiga buvo pervardin
ta į Pedagoginį Lituanistikos Institutą. 1961 
m. įsteigtas neakivaizdinis Instituto sky
rius, skirtas ne Čikagoje gyvenantiems stu
dentams. Šio skyriaus studentai buvo iš 
Europos, Pietų Amerikos, Australijos, Ka
nados ir įvairių JAV vietovių.

Pedagoginio Lituanistikos Instituto 
tikslas-parengti mokytojus lituanistinėms 
mokykloms ir įvairiems kultūros darbams. 
Institute dirbo į JAV pasitraukę tokie ži
nomi Lietuvos profesoriai, kaip istorikė 
Vanda Sruogienė, poetas ir sociologas Albi
nas Liaugminas, knygų redaktorius Alek
sandras Dundulis, kalbininkas Petras Jo
nikas, kunigas Juozas Prunskis ir kiti.

Nuo 1958 m. iki 2005 m. Institutas

Dviguba pilietybė
Kaip praneša ELTA, ateityje lietuvių 

kilmės asmenys, įsigiję kitos valstybės pi
lietybę, galės Ūkti ir Lietuvos Respublikos 
piliečiai.

Rugsėjo 13 d. Seimas pritarė Pilietybės 
įstatymo pataisų projektui, kuris tarp kit
ko nustato, kam pilietybė gali būti palikta.

Pagal projektą asmeniui, įgijusiam kitos 
valstybės pilietybę, LR pilietybė palieka
ma, jei jis iki 1940 m. birželio 15 d. buvo 
Lietuvos pilietis. Pilietybė gali būti palie
kama ir jo vaikui, vaikaičiui ar provaikai

viai mato jos ryšį su euru ir taika (37%)
Europiečiai taip pat gerokai dažniau 

nei lietuviai mato ir blogąsias ES puses: 
daugiau nusikaltimų, biurokratiją, pinigų 
švaistymą, nedarbą ir nepakankamą išori
nių sienų kontrolę.

Narystė ES lietuviui suteikia asmeni
nio saugumo, politinio ir ekonominio sta
bilumo jausmą. Taip mano daugiau nei pu
sė apklaustųjų. Tiek pat Lietuvos gyven
tojų yra įsitikinę, kad ES bus atsižvelgia
ma j Lietuvos nuomonę.

Nors Lietuvoje euroskeptikai nėra ak
tyvūs ir jų idėjos neranda visuomenėje di
delio pritarimo, ES Lietuvos gyventojams 
kelia ir tam tikrų baimių. Pagrindinė jų - 
prekybos narkotikais bei organizuoto 
nusikalstamumo plitimas. Ši problema 
gąsdina 68%. lietuvių ir 60% europiečių.

Taip pat lietuviai daugiau nei viduti
nis europietis baiminasi dėl nacionalinių 
dalykų praradimo - lietuvių kalbos, tauti
nio tapatumo, kultūros bei lito išnykimo.

Didžioji dauguma lietuvių ir europie
čių sieja save su miestu, regionu, kuriame 
gyvena, tačiau priešingai vidutiniam 
europiečiui, mažiau lietuvių laiko save 
europiečiais. Taip jaučiasi mažiau nei pu
sė Lietuvos gyventojų. □ 

išleido 17 absolventų laidų, jį baigė apie 
400 studentų. Tarp absolventų yra dau
gelis žinomų išeivijoje žmonių, tarp jų - 
poetė Eglė Juodvalkė, Arvydas Žygas, 
Audrius Plioplys, Nijolė Jankutė-Užu- 
balienė ir kiti.

Šių metų birželį, po trejų metų per
traukos, Pedagoginis Lituanistikos Insti
tutas vėl išleido absolventų laidą. Baigę 
dvejų metų kursą gali dėstyti pradinėje 
mokykloje, o baigę trejų metų kursą turi 
teisę dėstyti aukštesniojoje lituanistinėje 
mokykloje. Instituto absolventų keliai 
įvairūs - vieni grįžta toliau studijuoti į 
trečiąjį kursą, kiti dirba lituanistinėse 
mokykloje, treti išvažiuoja studijuoti į ki
tus miestus ar net kitas šalis.

Į Institutą priimami studentai nuo 16 
metų. Paskaitos institute vyksta šeštadie
niais Jaunimo Centro patalpose. Dėstoma 
lietuvių kalba ir literatūra, Lietuvos isto
rija, geografija, kultūros istorija, kalbos 
kultūra, pedagogika, psichologija ir daug 
kitų dalykų, vyksta susitikimai su įdomiais 
žmonėmis. □ 

čiui, jei jie nepatrijavo.
Be to, LR pilietybę galės pasilikti lietu

vių kilmės asmenys, kurių tėvai ar seneliai 
ar vienas iš tėvų ar senelių yra ar buvo lie
tuviai ir patys asmenys pripažįsta save lie
tuviais.

Ankstesnė įstatymo taisyklė numatė, 
kad LR piliečiai, įgiję kitos valstybės 
pilietybę, automatiškai netekdavo LR pilie
tybės. Jiems įstatyme buvo nustatyta parei
ga pranešti Lietuvos institucijoms apie įgy
tą kitos valstybės pilietybę. □
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur Kiek lietuvių nepatenkinti savo

♦ Rugsėjo 7 d. 
JAV kariai Irake 
surado ir išlaisvi
no 2004 metų lap
kričio mėnesį pa
grobtą amerikietį 
rangovą Roy 
Hallums. Jis buvo 
kalinamas ūkyje 
prie Jusufija, su
nitų gyvenamoje 

srityje j pietus nuo Bagdado.
♦ Rugsėjo 7 d. N. Orleano burmistras Ray 
Nagin įsakė visiems apsemto miesto gy
ventojams apleisti miestą, nes gręsia epi
demijos. Nepaklusę iškraustomi prievarta.
♦ Rugsėjo 7 d. ginkluoti palestiniečiai įsi
veržė į Moussa Arafat namus Gazoje, įvei
kę jo asmens sargybinius po pusės valan
dos susišaudymo. Jis buvo ištemptas į gat
vę ir nušautas. Moussa Arafat buvo Ga
zos saugumo viršininkas, kai palestinie
čiams vadovavo jo pusbrolis Yasser Arafat 
ir bandė priversti Hamas organizacijos 
narius paklusti palestiniečių vyriausybei.
♦ Rugsėjo 8 d. Ukrainos prezidentas 
Viktor Juščenko atleido iš pareigų popu
liarią ministrę pirmininkę Juliją Timo- 
šenko ir jos vadovaujamą ministrų kabine
tą, kurio nariai kaltinami korupcija. Tą 
pačią dieną atsistatydino ir Ukrainos 
valstybės saugumo viršininkas Oleksan- 
derTurčinov. Naują ministrų kabinetą su
darys Dniepropetrovsko srities guberna
torius Juri Jechanurov. Jis yra buvęs Vik
tor Juščenko pavaduotojas, šiam einant 
Ukrainos ministro pirmininko pareigas 
prieš penketą metų.
♦ Rugsėjo 10 d. atstatyta ministrė pir
mininkė Julija Timošenko savo pareiški
me žiniasklaidai metė kaltę dėl įsigalėju
sios korupcijos milijonieriui Petro Poro- 
šenko, buvusiam prezidento Juščenko

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
klausytojai pasijunta tarsi tais senais so
vietiniais laikais. Net pats kultūros minis
tras Vladimiras Prudnikovas užlipęs ant 
prestižinės scenos iš pradžių padainavo lie
tuviškai “Stok ant akmenėlio”, bet vėliau 
pokalbį su savo dukra, taip pat dainininke, 
tęsė rusiškai.

Festivalių rengėjai rusų kalbą Druski
ninkuose įteisino todėl, kad čia esą daug 
užsieniečių. “Ne visus renginius organi
zuoja savivaldybė, yra juk ir privačių. Tad 
jų rengėjų reikalas, ar reikia juos versti į 
rusų kalbą, ar ne”, - paaiškino Druskinin
kų savivaldybės atstovas.
Trys Kauno mokyklos - katalikiškos

(ELTA). Kauno “Ąžuolo” ir Mato Šal
čiaus vidurinės mokyklos bus pertvarko
mos į katalikiškas, o jų dalininkėmis bus 
ne tik savivaldybė, bet ir religinė bendruo
menė. Kauno miesto savivaldybės atstovai 
pasirašė katalikiškų mokyklų steigimo su
tartis su Vilkaviškio vyskupu Rimantu 
Norvilą bei Kauno arkivyskupu metropo
litu Sigitu Tamkevičiumi.

Ligi šiol Kaune veikė tik viena katali
kiškos krypties mokykla - Jėzuitų gimna
zija, bet ji ruošiasi tapti privati. “Ąžuolo” 
mokyklos direktoriaus pavaduotoja tei
gia, kad paskelbus apie tai, kad mokykla 
taps katalikiška, nė vienas mokinys jos ne
paliko, nors ji yra didžiausia mieste. Mato 
Šalčiaus vidurinės mokyklos direktorė sa
ko, kad į katalikišką mokyklą bus priima
mi net ir nekrikštyti ar kitai konfesijai pri
klausantys vaikai. “Svarbu, kad jie norėtų 
mokytis mūsų mokykloje. Mūsų tikslas - 
plačiau atverti vartus į bažnyčią ne tik 
mokiniams, bet ir jų šeimoms. Svarbiausia, 
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Saugumo viršininkui, Porošenko irgi 
atsistatydino rugsėjo 8 d.
♦ Rugsėjo 10 ir 11 dienomis Belfaste, 
Šiaurės Airijoje, protestantai sukėlė riau
šes, vyriausybei uždraudus jiems švęsti 17 - 
to šimtmečio pergalę prieš katalikus 
žygiuojant per katalikų gyvenamas miesto 
dalis. Kelią pastoję policininkai buvo ap
mėtomi akmenimis, namų darbo grana
tomis, apšaudomi. Sužeista apie 50 poli
cininkų.
♦ Rugsėjo 11d. Japonijos min. pirmi
ninkas Juničiro Koizumi įtikinančiai 
laimėjo parlamento rinkimus. Jo vado
vaujama liberalų demokratų partija da
bar turės absoliučią balsų daugumą ir ga
lės valdyti kraštą neieškodama koalicijos 
partnerių.
♦ Rugsėjo 12 d. ryte paskutiniai Izraelio 
kariai pasitraukė iš Gazos ruožo. Tą pačią 
dieną palestiniečių minios pradėjo de
ginti paliktas 25 sinagogas, nors po kelių 
dienų palestiniečių vyriausybė ėmėsi žygių, 
kad išlikusios sinagogos būtų panaudo
jamos palestiniečių reikalams.
♦ Rugsėjo 14 d. Irake prasidėjo Al - Qaeda 
įsakyta keršto kampanija prieš šiitus. Vien 
šią dieną nuo sprogimų Bagdade žuvo 150 
žmonių. Vienas iš savižudžių teroristų 
suviliojo minią šiitų, siūlydamas darbo, 
tada užmušė 114 žmonių, susprogdinda
mas automobilį. Rugsėjo 15 d. nuo spro
gimų Bagdade žuvo 23 asmenys, daugu
moje policininkai.
♦ Rugsėjo 17 dieną rinkimų Naujojoje
Zelandijoje rezultatai galutinai paaiškės 
tik po kelių savaičių, suskaičiavus paštu 
atsiųstus balsus. Šiuo metu valdančioji 
darbiečių partija yra užsitikrinus 50 vie
tų parlamente (iš 120), o opozicinė 
National partija turi 49 vietas. Abiejų 
partijų vadovai tariasi su galimais koali
ciniais partneriais. □ 

kad mokytojas kiekviename mokinyje 
atskleistų jo individualybę”, - teigė ji.
Papildoma parama vargstantiems

Socialiai remtiniems gyventojams Vy
riausybė iš savo atsargų padalins dešimtis 
milijonų litų. Paramos šie gyventojai su
lauktų tokiu atveju, jeigu pradėtų smar
kiai didėti kainos ir Lietuvoje būtų didelė 
infliacija. Anot finansų ministro Zigman
to Balčyčio, kitų metų valstybės biudžete 
bus siūloma suformuoti papildomą 50 mln. 
litų rezervą, iš kurio būtų skiriamos kom
pensacijos vargstantiems gyventojams. Taip 
pat siūloma kitais metais padidinti mini
malią mėnesio algą iki 600 litų.

Tokios galimybės buvo aptartos finan
sų ministro, Premjero Algirdo Brazausko 
bei socialinės apsaugos ir darbo ministrės 
Vilijos Blinkevičiūtės susitikime. Kol kas 
neaišku, kokiu principu būtų skirstomos 
rezervo lėšos bei kokia turės būti infliacija, 
kad naujasis atsargų katilas būtų atvertas.

Pasak Z. Balčyčio, pirmiausia reikėtų 
sulaukti šildymo sezono, tada bus galima 
matyti kainų tendencijas. Vienas veiksnių, 
dėl kurio gali smarkiai padidėti būtiniau
sių produktų kainos - brangstantys dega
lai. Tačiau Z. Balčyčio teigimu, kol kas 
situacija nėra grėsminga.

Nukrito rusų naikintuvas
Ketvirtadienio pavakare, rugsėjo 15 d., 

netoli Šakių nukrito ir sudužo Rusijos oro 
pajėgų naikintuvas Su - 27. Pilotui pavyko 
išsigelbėti ir jis nusileido kitoje Nemuno 
pusėje, Jurbarko rajone. Avarijos vietoje 
rastos ir dvi raketos. Dabar vyksta tyri
mas, kuriame dalyvaus ir Rusijos atstovai. 
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS, LGIT1C ir “Bernardinai”.

gyvemmur
ELTA). Kaip rodo neseniai paskelbtas 

“Eurobarometro” tyrimas, beveik pusė 
(45%) Lietuvos gyventojų nepatenkinti 
savo gyvenimu, ir šis procentas nesikeičia 
antrus metus iš eilės.

Gyvenimu patenkinti 53% Lietuvos 
gyventojų, bet tai žymiai mažiau nei vi
dutiniškai visoje Europos Sąjungoje (ES), 
kurioje gyvenimu patenkinti 80% žmo
nių. Tarp ES šalių pagal šį rodiklį lietuviai 
yra vieni paskutiniųjų.

Labiausiai patenkinti yra studentai. Tai
- vienintelė Lietuvos žmonių grupė, ku
rios pasitenkinimas atitinka ES vidurkį 
(80%).

Mažiausiai patenkintų yra gyvenančių 
kaimiškose vietovėse (44%), 40-54 metų 
amžiaus (38%), moterų (51%).

Metų pradžioje 35% Lietuvos žmonių 
tikėjosi, kad artimiausi metai jų gyveni
mui bus geresni. Taip pat manė vidutiniškai 
34% ES gyventojų. Pablogėjimo per arti
miausius 12 mėnesių Lietuvoje laukia 15% 
žmonių (ES -11%).

Geresnių savo šalies ekonomikai metų 
tikisi 30% Lietuvos gyventojų - ES tokius 
lūkesčius turi tik 19% ir daugelis (37%) 
ES piliečių tikisi pablogėjimo. Tačiau savo 
šeimos finansinę padėtį lietuviai vertina 
ne taip optimistiškai-gražesnę ateitį ma
to 28% žmonių, blogesnę -16%.

Ta pati mažesnio optimizmo asmeni
niame gyvenime tendencija pasireiškia ir 
vertinant įsidarbinimo galimybes. Savo 
šalyje jas pagerėsiant tikisi 34% lietuvių 
(ES -18%), pablogėsiančių per artimiau
sius metus tikisi 20% (ES - 42%). Tačiau 
savo asmenines įsidarbinimo galimybes

Užsienio lietuviai studentai bus remiami
Lietuvos aukštosiose mokyklose stu

dijuojantys lietuvaičiai iš užsienio galės 
pretenduoti į papildomas stipendijas.

Užsienio lietuvių rėmimo centro pa
skelbtame konkurse dėl 100-350 litų 
stipendijų galėsi konkuruoti tik pažangūs 
universitetų ir kolegijų auklėtiniai. Bet itin 
sunkiai gyvenantys lietuvių vaikai, stu
dijuoti atvykę iš Baltarusijos, Rusijos, 
Lenkijos ir kitų šalių, galės gauti ir so
cialines stipendijas.

Užsienio mokyklų atestatus turintiems 
jaunuoliams stojant į Lietuvos universite
tus sunku konkuruoti su Lietuvoje gyve
nančiais bendraamžiais, nes jie nelaiko 
valstybinių egzaminų, kurie Lietuvoje yra 
ir stojamieji.

Atestate turintys tik mokyklinių ėg-

Rūpinasi lietuvių gerbūviu užsienio 
kalėjimuose

Tarp įvairių socialinių problemų, ku
rios kyla užsienyje esantiems dabartinės 
Lietuvos piliečiams, yra tai, jog nemažas jų 
skaičius yra patekę į to krašto kalėjimus. 
Šiuo reikalu jau rūpinamasi Anglijoje.

Kaip praneša BNS žinių agentūra, 
Didžiojoje Britanijoje prasikaltę ir į ka
lėjimus pakliuvę Lietuvos piliečiai galės 
paįvairinti nelaisvės kasdienybę, skaity
dami lietuvišką žodį.Londono ir jo apy
linkių lietuviams skirtas dvisavaitinis 
laikraštis “Infozona” kartu su Lietuvos am
basada skelbia lietuviškų knygų rinkimo 
akciją. Surinktos knygos bus perduotos į 
Didžiosios Britanijos kalėjimus, kuriuose 
atlieka bausmę Lietuvos piliečiai.

“Infozonos” pranešimu, Lietuvos am
basada reguliariai siunčia lietuvišką spau
dą Didž. Britanijos Kalėjimų departamen
tui, kuris ją persiunčia įkalinimo įstai
goms. Tačiau, anot Lietuvos ambasados 

pagerėsiant mano tik 23% gyventojų - 
beveik tiek pat, kiek ES (22%).

Nors kaimiškųjų vietovių gyventojai 
mažiausiai patenkinti gyvenimu, arti
miausių 12 mėnesių Lietuvos ekonomi
kos perspektyvas jie vertina taip pat op
timistiškai (31%), kaip ir gyvenantys di
deliuose miestuose (32%). Be to, tarp ki
tų socialinių grupių dideliu optimizmu 
išsiskiria žemdirbiai ir ūkininkai.

“Eurobarometro” tyrimas parodė, kad 
išlieka atotrūkis tarp patenkintų ir nepa
tenkintų savo gyvenimu - vykstantys 
pokyčiai nevienodai naudingi įvairioms 
grupėms. Dažniau tai, kad gyvenimas 
pagerėjo, teigia jaunesni gyventojai, stu
dentai, dirbantieji. Rečiau tokį atsiliepi
mą galima išgirsti iš vyresnio amžiaus 
gyventojų, pensininkų, bedarbių. Apklausos 
metu 39% žmonių sakė, kad per pasta
ruosius 5 metus jų gyvenimas pagerėjo, 
tačiau 26% teigė, kad jis pablogėjo.

Liepos viduryje JAV Harris Institute 
buvo surengęs apklausą, kuri parodė, kad 
amerikiečiai yra didesni optimistai nei 
europiečiai. “Labai patenkinti” savo gyve
nimu sakė esantys 58% amerikiečių ir tik 
31% europiečių. Iš Europos šalių tik da
nai lenkia JAV savo optimizmu: 64% jų 
savo gyvenimu yra labai patenkinti.

Tačiau Lietuva, kaip ir kitos Baltijos 
valstybės, iš visų šalių ir toliau išsiskiria 
didžiuliu savižudybių skaičiumi-100,000 
gyventojų tenka 42 savižudybės, keliomis 
savižudybėmis daugiau nei Latvijoje ir 
Estijoje. Psichologai teigia, kad tai lemia 
itin paplitęs alkoholizmas, kamuojantis 
buvusias Sovietų Sąjungos valstybes. □ 

zaminų vertinimus, paprastai nepatenka į 
-valstybės finansuojamas vietas ir turi iš 
daliesTnokėti už mokslą. Tačiau tokiems 
jaunuoliams finansinė valstybės parama 
teikiama per Užsiėniojietuvių rėmimo 
centrą.

Pagal mokslo rezultatus skiriamoms 
stipendijoms, socialinėms ir vienkarti
nėms išmokoms mokesčiui už mokslą 
užsienio lietuviams išleidžiama 200,000 
litų per metus.

Per penkerius Užsienio lietuvių rėmi
mo centro gyvavimo metus paramos su
laukė 227 į Lietuvą atvykę studijuoti 
jaunuoliai. Didžioji dauguma jų - mokyk
las baigę Lenkijoje, Baltarusijoje ir Rusi
joje, tačiau yra buvę ir iš tolimų šalių, pa
vyzdžiui, Urugvajaus. q

pirmosios sekretorės konsuliniams rei
kalams Vilijos Jatkonienės, -vien tik-laik
raščių neužtenka. Lietuviams, kurių 
Didžiosios Britanijos įkalinimo įstaigose 
vis daugėja, reikėtų įvairios tematikos kny
gų. Laikraščio “Infozona” atstovo Remigi
jaus Kostrovicko teigimu, ši akcija reika
linga ne tik lietuviams kaliniams, bet ir jų 
tautiečiams laisvėje. Tai puiki galimybė 
pagerinti lietuvių įvaizdį Didž. Britanijoje.

Tikslus britų įkalinimo įstaigose esan
čių Lietuvos piliečių skaičius nežinomas - 
Didžiojoje Britanijoje galioja asmens 
duomenų apsaugos įstatymai. Visi nu
teistieji gali nurodyti, ar nori, kad jų as
meniniai duomenys būtų viešinami. 
Lietuvos ambasados Londone žiniomis, 
2004 metais Didžiojoje Britanijoje buvo 
įkalintas 71 Lietuvos pilietis. Šis skaičius 
gali būti didesnis, nes ne visi įkalintieji 
lietuviai nori Lietuvos ambasados dėmesio.
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Bendruomenės baruose
Sodybiečiai iškylauja

Nors pavasaris žengia tik pirmus 
žingsnius, bet Lietuvių Sodyba jau žydi, 
žaliuoja, ir sodybiečiai, savo darželius 
nuravėję, patręšę, palaistė, nutarė pailsėt 
iškylaudami. Nors jie visi gerokai peržen
gę “pusę amžiaus”, bet pilni energijos ir 
jaunos širdies (ar tik ne daržininkystė 
vaistas nuo visų negalių?), žodžiu, patys tie 
linksmai iškylauti. O pati svarbiausia iš
kylos priežastis - visų mylimo sodybiečio 
Vytauto Vaitkaus gimtadienis! Taigi, visi 
ilgametį skautą - gamtos draugą gerbda
mi, išsiruošė į gamtą.

Diena pasitaikė rinktinė - saulė žeme 
ridinėjo, kaip sakydavo senovės lietuviai. 
Tik nudardėjus į Wollongong slėnį, trum
pai lietus pakrapino. O toliau kalnais, pa
kalnėm pro Mt. Keira, Mt. Ousley ir toliau,

Nuotraukoje - sodybietė prie Žvejų Klubo.

Žmogiškieji santykiai - didžiausia vertybė
Nemažai pratekėjo vandens ir laiko po 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo. Per 
šiuos metus vyksta dideli pokyčiai visose 
Lietuvos gyvenimo srityse. Dideli poky
čiai vyksta ir sveikatos priežiūroje. Ne
priklausomybės atkūrimas mums suteikė 
galimybę bendrauti su pasauliu ir semtis 
patirties iš savo kolegų užsienyje.

Šių tikslų vedami dvidešimt du Lietu
vos gydytojai atvyko į vienuoliktą pasau
linį skausmo kongresą Australijoje. Didelį 
įspūdį paliko modernūs Sydnėjaus kon
gresų rūmai, kuriuose sklandžiai vyko 
4,800 delegatų darbas visą savaitę. Pati 
kongreso tematika „SKAUSMAS“ turbūt 
daug ką pasako. Kiekvienam iš mūsų ten
ka išgyventi ir fizinio ir dvasinio skausmo. 
Kad jį sumažinti, o gal ir visai išlaisvinti 
pacientą iš jo gniaužtų yra mūsų medikų 
pareiga.

Palangos reabilitacijos ligoninės kva

Hunter Valley vyninėje. Prof. Aleksandras Kriščiūnas (kairėje) ir dr. Virginijus Biskys 
muša pirštais į bačkas ir “tikrina”, ar jos pilnos.

kaip dainoj pajūriais - pamariais, Tasman 
Sea pakraščiais pro dailų Windang mies
telį šalia didžiulio Illawarra ežero, pro 
Shellharbour, pro Kiama Downs ir Kiama 
į kelionės tikslą - mažiuką miestuką 
Gerroa. Jo nameliai kaip margi pyragai
čiai, prilipę prie stačių pakrančių, nes 
Gerroa - iškyšulys. Žemėlapyje jis kaip 
mažas pirštelis su riestu nageliu išlindęs 
į Shoalhaven įlanką. Vieta nuostabiai gra
ži, ypač žiūrint j baltutėlio smėlio paplū
dimį, Seven Mile Beach, kuris, tartum, 
mėnulio pjautuvu, riečiasi į pamėlusią jū
ros tolumą ir atrodo ne septynių, bet ma
žiausiai 27 mylių ilgio.

Čia sodybiečiai sustojo “Žvejų klube” 
pietauti. Šio klubo valgiaraštyje, aišku, 
žuvies patiekalų ištisa litanija! Buvo ne 

tik skanu, bet dar labiau gra
žu žiūrėt pro klubo langus į 
tą “Septynmylį” pajūrį.

Papietavę sodybiečiai 
pasivaikščiojo Gerroa išky
šulyje: iš vienos pusės Shoal
haven įlanka, iš kitos Tasma
nijos jūra. Tai bent vieta gim
tadienį švęsti!

Grįžtant, būtų buvę nusi
kaltimas Kiama miestelyje 
nesustoti: ne tik kad jis gra
žus, dailus, kaip daugelis 
kurortinių vietų, bet kad jo 
pagrindinė trauka keliauto
jams - garsioji Blowhole - 

lifikuoti specialistai padeda sugrįžti į 
pilnavertį gyvenimą nelaimės ištiktam 
žmogui. Kongrese kaip pagrindinė pra
skambėjusi mintis - išsivysčiusioje visuo
menėje turi būti sudarytos galimybės 
pilnavertei medicininei profesinei socia
liniai reabilitacijai. Per savo keturiolika 
veiklos metų mūsų Palangos reabilitaci
jos ligoninė, bendraudama su užsienio 
kolegomis teikia aukštos kvalifikacijos 
paslaugas. Mūsų paslaugomis mielai 
naudojasi ir kitų valstybių piliečiai.

Viena pagrindinių reabilitacijos sri
čių - žmogiškieji santykiai. Jie labai 
reikšmingi visose gyvenimo srityse. Vyk
dami j Sydnėjų su Kauno Medicinos 
universiteto reabilitacijos vedėju prof. 
Aleksandru Kriščiūnu svajojome susitikti 
su Australijos lietuviais, pabendrauti, 
užmegzti draugiškus ryšius, pakviesti 
aplankyti ir mus. Ir mums nepaprastai

Nuotraukoje - sodybiečiai užkandžiauja. Priekyje: 
Onutė Dobbs (kairėje) ir Birutė Vaitkienė. Toliau - Vy
tautas Jurskis ir Anja Liūgą. Vytauto Vaitkaus nuotr.
Atodūsių plyšys.

Tai juodų, aštrių uolų, suvirtusių raga
nų nosimis, baidyklių iltimis, iškyšulys, 
kuriame žiojėja bedugnis plyšys. Per jį 
karts nuo karto griausmingai atsidūsta 
Tasmanijos jūra, išmesdama putotus van
dens fontanus. Ši vieta aptverta, visur ka
bo perspėjimų lentos ir draudimai ne- 
siartint. Bet kaip visur ir visada, nebuvo 

Si/eikiname
&etrę CerakaoičieHf,

sulaukusią garbingo 87 metą ju6ilie-
jaus ir linkime stiprios sveikatos 6ei ilgą 
gyvenimo metą.

Grupė draugą

pasisekė. Buvome ap
supti nuoširdaus dėme
sio vietinių lietuvių.

Jau kongreso metu 
LR Garbės generalinis 
konsulas Sydnėjuje Vik
toras Šliteris nuošir
džiai pradėjo mus še
fuoti. Mus labai pama
lonino tai, kad Austra
lijos lietuviai turi savo 
aktyvią bendruomenę.

Lietuvių Klube ra
gavome skanių cepeli
nų, susipažinome su 
Klubo veikla, su lietu
viško laikraščio „Mūsų 
Pastogė“ redaktore po
nia Dalia. Konsulas su
pažindino mus su nuo
stabia lietuvių šeima Renata ir Alium 
Migais. Jų dėka pamatėme vynuogynus, 
susipažinome kaip gaminamas garsusis 
australiškas vynas irdaugelį jų teko ragau
ti. Daug sužinojome apie nelengvą lie
tuvių įsikūrimo istoriją.

Mums išties viskas labai įdomu. Gin
taro Janulevičiaus dėka pamatėme 
Mėlynųjų Kalnų grožį. Mes esame dėkin-
gi visiems, kurie išties tiek daug parodė 
mums dėmesio ir tikime, kad prasidėjusi 
draugystė stiprės. 

jaunuolio, kuris draudimo 
klausytų. Tad ir čia du 
berniokai, tvoras perlipę, 
maklinėjo plyšio pakraš
čiais, siurbčiodami Coca- 
Cola iš skardinukės. Tuo 
metu jūra “nedūsavo”, todėl 
jie buvo tokie “drąsūs”. 
Sugrįžo vėl šokinėdami per 
užtvaras ir prie Blowhole 
būtinai palikdami gamtos 
teršėjo ženklą - tuščią skar
dinę...

Vėliau Kiama “Atodūsių 
plyšys” pamalonino sodybie- 
čius du kartus atsidusdama. 
Deja, labai menkai ir ne- 
griausmingai, nes vėjas pūtė 

ne nuo vandenyno.
Sodybiečiai grįžo namo nutarę daž

niau “rimtai” paiškylauti, t.y. su savo už
kandžiais, su staltiese ant žolės ar smėlio. 
Nežiūrint kaip graži ir jauki Sodyba, bet 
retkarčiais labai verta pažiūrėt, kas už jos 
ribų ir visai ne per toli - viena, kita valan
da kelio.

Sodybietė

Dr. Virginijus Biskys (kairėje) ir prof. Aleksandras Kriš
čiūnas Hunter Valley (NSW). Abi nuotraukos Aliaus Migaus.

Su šiomis mintimis po dviejų savaičių 
išskridome į savo Gimtinę, nežinodami, 
kad kelionė atgal užtruks su pusantros 
paros priverstiniu poilsiu Malaizijoje.

Jeigu būtų įdomu, kituose laiškuose 
supažindinsim apie gyvenimą ir sveika- 
tinimo programas Palangos reabilitacijos 
ligoninėje.

Tęsinys kituose numeriuose.
Virginijus Biskys

Palangos reabilitacijos ligoninės 
direktorius

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje
mūsų visų reikalas

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

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 

Foundation Inc. 44 - 50 Errol St„ North Melbourne, Vic. 3051. 
Tbrint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tek (03) 9578 4319.
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Lietuva iš arti
Lietuvos dvarai ir atsigauna, ir vargsta

Tik atsivertęs knygą apie Lietuvą 
pamatai, kokia mūsų šalis turtinga kultū
ros paminklų. Deja, tekstas ir nuotraukos 
dažnai liudija viena, o realybė būna kito
kia. Štai kad ir Leonpolio dvaras Ukmer
gės rajone, vadinamas vienu gražiausių to 
krašto dvarų. Gal prieš kelis dešimtme
čius XVIII a. statytas dvaras toks ir buvo. 
Šiandien jis nyksta. Nepaisant to, kad 
priklauso Devenių giminei, iš kurios kilu
si ir dr. Kazio Bobelio žmona Dalia Bo- 
belienė. Nepadėjo irtai, kad mirštantiems 
dvaro rūmams restauruoti prieš kelerius 
metus valstybė skyrė apie 200,000 Lt. 
Tuomet buvo likviduota avarinė dvaro 
būklė, perdengtas stogas, remontuojamos 
palėpės. Tačiau šiandien vagys jau drasko 
perdangas, plėšia viską, kas naudinga. 
Dvaras tapo niekam nereikalingas.

“Veidas” aplankė kelis Lietuvos dva
rus. Vieni jų - restauruoti ir išpuoselėti, 
kiti bent jau fasadais nudažytais, parkais 
nušienautais, o likusieji laukia, kada ati
teks naujiems šeimininkams, nes dabar
tiniams nerūpi.

Aštuntą valandą ryto Šešuolėlių dva
ro šeimininkas JAV gyvenantis Raimun
das Petrauskas gurkšnoja kavą ir dairosi 
po savo šimtamečio dvaro parką. Vyras 
prisipažįsta, kad vasarą dvare keliasi la
bai anksti.

Šiandien dvarui priklauso daugiau nei 
100 hektarų teritorija. Rūmų plotas - 
daugiau nei tūkstantis kvadratinių metrų. 
Įžengęs į vidų jautiesi tarsi patekęs į pra
ėjusį amžių. Pats R.Petrauskas dalyvavo 
kiekviename šių rūmų atstatymo etape. 
Pasakoja apie lubas, kurios atrestauruotos 
pagal senąsias technologijas naudojant tik 
vašką, autentiškus sienų ornamentus, ori
ginalius lipdinius ir išlikusias parketo de
tales. Nusiveda į antrojo aukšto terasą, 
atstatytą pagal prieš 90 metų darytas 
nuotraukas, ir rodo į ant ūkinių pastatų 
stogo įsikūrusių gandrų lizdus. “Šiemet 
sulaukėme aštuonių gandriukų. Tik gaila, 
kad dvare gulbių nebėra kaip anksčiau. 
Sako, kad gandrai ir gulbės nesugyvena”, - 
pasakoja dvaro šeimininkas.

R.Petrauskas neišduoda, kiek už šį 
dvarą mokėjęs. “Nedaug”, - nukerta pa
šnekovas. Tačiau investuota į dvarą jau ne 
vienas milijonas litų. Kalbama, jog da
bartinė jo vertė siekia 20 mln. Lt. Pats 
šeimininkas į kalbas apie tai nesileidžia. 
“Aš jo neparduosiu, nors žinau, kad jis

Valdzios vyrų nuotykiai skraidant
Rugsėjo 13 d. po pietų iš Vilniaus iš

skridęs Prezidentas Valdas Adamkus 
pavėlavo į JAV Prezidento rengtą priėmi
mą New York’e visiems JT Generalinės 
Asamblėjos sesijos dalyviams. Todėl V. 
Adamkui ir jį lydintiems asmenims teko 
važiuoti į viešbutį. Prezidentas ir jį lydintie
ji nenuskrido laiku, nes Kopenhagoje 
vėlavo lėktuvas į JAV.

Pasiteiravus, ar apsidraudžiant nuo 
šitokių nesklandumų nebuvo galima vi
zito bent dieną paankstinti, buvo paaiškin
ta, jog viešbutis New York’e iš anksto buvo 
užsakytas nuo rugsėjo 13-osios, todėl esą 
pakeisti išvykimo datos nebuvo įmanoma.

„Be to, amerikiečiai iš pradžių G.W. 
Busho priėmimą planavo 20 valandą. Po 
to dar kelis kartus laikas keitėsi, kol 
galiausiai gavome žinią, kad į priėmimą 
reikia atvykti 19 vai. 30 min. Tokie nesusi
pratimai dar kartą įrodo, kad Lietuvos 
valdžios vadovams būtinas savas lėktuvas”, 
-kalbėjo Prezidento patarėjas.

Pavyzdžiui, V.Adamkaus bičiulis Len-
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per mano amžių tikrai neatsipirks. Nebent 
pradėčiau čia plėtoti didžiulį verslą. Ta
čiau šis dvaras niekada nevirs komerci
ne vieta. Nebus čia viešbučių, restoranų. 
Nedidelę veiklą pradėjau tik todėl, kad 
gaučiau šiek tiek lėšų dvarui išlaikyti”, - 
sako pašnekovas.

R.Petrauskas sako nė akimirką nesi
gailėjęs, kad pirko šį dvarą. Tačiau jį ste
bina tie, kurie nusiperka dvarus ir nieko 
nedaro. “Manau, kad nusipirkusiams dva
rą žmogui valstybė turi nurodyti laiką, 
per kurį būtina atlikti svarbiausius dar
bus. Antraip tokia dvarų padėtis išliks dar 
ilgai. Jie visiškai sunyks”, - mąsto dvaro 
šeimininkas. “Problema ir ta, kad dvarus 
atsiėmę ar nusipirkę žmonės nepamąsto, 
kiek vėliau dar reikės investicijų kultūros 
paveldui išsaugoti”.

“Veido” kalbinti nekilnojamojo turto 
ekspertai teigė, kad dvarai pamažu vėl 
sulaukia pirkėjų dėmesio. Nors, Lietuvos 
vidutinių ir smulkiųjų nekilnojamojo tur
to agentūrų asociacijos prezidento Gedi
mino Bareikos teigimu, per pastaruosius 
metus parduotus dvarus galima būtų 
suskaičiuoti ant dviejų rankų pirštų. 
Pirkėjus vis dar atbaido didelės dvarų kai
nos, kurios per pastaruosius metus dar 
pakilo daugiau nei dvigubai. Brangiausi 
dvarai - prie Vilniaus ir Kauno.

“Dvaras nėra paprasta prekė. Juos per
ka žmonės, turintys polėkio ir pinigų. 
Daugelis dvarų taip nunykę, kad belikę 
sienų fragmentai. Tokius žmonės bijo 
pirkti, nes nežino, kiek dar reikės inves
tuoti”, - sako Gintaras Urbonavičius, 
bendrovės “Makas” nekilnojamojo turto 
skyriaus vadovas.

Ekspertai teigia, kad dvarai vertelgų 
neturėtų dominti, nes šiandien tai tikrai 
nėra pati geriausia investicija. Dvarais itin 
domisi užsieniečiai, turintys verslą Lietu
voje. Architektūrinius paminklus jie no
rėtų panaudoti reprezentacinėms reik
mėms. Beje, pašnekovai nors ir teigiamai, 
tačiau be perspektyvos vertina Vilniaus 
miesto mero Artūro Zuoko užmojus dva
ruose steigti lošimų namus.

Dvarais susidomi ir vienas kitas vers
lininkas, planuojantis juose įrengti turiz
mo ir pramogų centrus. Prieš kelerius 
metus Norveliškių pilį ir Dūkštų dvarą 
įsigijo kaimo turizmo ir pramogų centro 
“Klimkynė” savininkas Giedrius Klim- 
kevičius. Verslininkas neišduoda, kiek su- 

kijos prezidentas Aleksander Kwasniewski 
savu lėktuvu į JAV išvyko keliomis die
nomis anksčiau. Pakeliui jis dar spėjo stab
telėti keliose JAV valstijose.

A.Kwasniewski kelionėse kartą yra 
gelbėjęs ir VAdamkų. Kai pernai, kilus 
politinei suirutei Ukrainoje, V. Adamkus 
po derybų Kijeve neturėjo kuo parskristi į 
Vilnių, Lenkijos Prezidentas į savo lainerį 
priėmė visą Lietuvos delegaciją.

Pirmos kadencijos metu Lenkijos 
Prezidentas pasirūpino, kad Valdas 
Adamkus turėtų kuo sugrįžti iš konfe
rencijos Gnezne (Lenkija), kai Lietuvos 
lėktuvas sugedo.

Nesėkmė keliaujant į JAV šiais metais 
ištiko ne vien VAdamkų.

Pakeliui dingęs bagažas rugsėjo pra
džioje buvo gerokai apkartinęs Seimo 
vadovo Artūro Paulausko viešnagę New 
York’e.

Į antrąją pasaulio parlamentų pir
mininkų konferenciją atvykęs APaulaus- 
kas oro uoste išgirdo nemalonią žinią - jo 
lagaminas su visais ten buvusiais daiktais 
psJt/4- ' ■ ..................... ’ ■

Nuotraukoje - Šešuolėlių dvaras.

mokėjo už šiuos paveldo paminklus, ta
čiau sakė, jog investicijos viršys kainą 
mažiausiai tris keturis kartus. Ekspertai 
“Veidui” teigė, kad vien investicijos į Dūkš
tų dvarą gali siekti nuo 5 iki 10 mln. Lt.

Tiek G.Klimkevičius, tiek kiti dvarų 
šeimininkai “Veidui” sakė, kad paveldo- 
saugos įstatymai nėra kliūtis dvarams 
restauruoti. “Jau prieš pirkdamas dvarą tu
ri suprasti, kad reikės viską daryti kruopš
čiai, samdyti specialistus ir, be abejo, il
giau laukti rezultato. Tvarkant Norveliš
kių pilį buvo rasta krosnies likučių, todėl 
pusę metų teko sustabdyti visus darbus. 
Neseniai pilyje radome freskų, todėl vėl 
esame priversti laukti”, - sako verslininkas.

Pasak kalbintų dvarų šeimininkų, kur 
kas didesnė problema, kad valstybinių 
dvarų valdytojai neparduoda dvarų, nors 
juose nieko nedaro. Čia galima paminėti 
Dailės akademijai priklausančią Panemu
nės pilį ar didžiulį Gelgaudiškio dvarą.

Dar viena bėda - savivaldybių neno
ras išnuomoti žemės dvarų šeimininkams. 
Taip atsitiko ir Plinkšių dvaro savininkams, 
kuriems Mažeikių valdininkai atsisakė iš
nuomoti dvarui priklausančią žemę. Šian
dien neribotam laikui sustabdyti šio dvaro 
saviųinkų planai sutvarkyti visą teritoriją 
ir paversti ją patrauklia turistine vieta.

kažkur dingo. Tuo tarpu jau kitos dienos 
rytą jo laukė oficialus susitikimas. Buvo 
akivaizdu, jog APaulausko skrydžio metu 
vilkėta laisvalaikio apranga šiam susi
tikimui netiks, o vilčių, kad lagaminas 
atsiras, beveik nebuvo. Todėl jam ir jį ly- 
dėjusios delegacijos nariams neliko nie
ko kita kaip laukti ryto, kai bus atidarytos 
parduotuvės. Kostiumą teko pasirinkti 
strimgalviais.

Lagaminas šeimininką pasiekė tik vi
zito pabaigoje. Seimo Pirmininką į New 
York’ą skraidinusios aviakompanijos 
„Lufthansa” atstovai pažadėjo atlyginti 
patirtus nuostolius.

Nuotykių dėl dingusio bagažo Seimo 
vadovas turėjo ir ankstesnėse kelionėse. 
Įtampa kilo Ispanijoje išgirdus apie din
gusį jo kelioninį krepšį. Tačiau lagaminas 
politikui į viešbutį tą kartą buvo pristaty
tas naktį.

Bet rūpesčiai dėl dingusio bagažo - 
niekai, palyginti su incidentu, kokį Artū
ras Paulauskas praėjusių metų vasarą 
patyrė bandydamas išskristi iš Atėnų, kur 
stebėjo olimpines žaidynes.

Tąkart Seimo pirmininkas įstrigo 
Graikijos sostinės oro uosto labai svar
biems asmenims (VIP) skirtoje salėje. Oro 
uosto tarnautojai jį prisiminė tik tuomet, 
kai Artūrą Paulauską į Vilnių turėjęs par
skraidinti lėktuvas jau buvo pakilęs.

Vis dėlto parlamento vadovui pavyko 
sugrįžti į Vilnių. Po pusvalandį trukusių 
derybų su graikais Artūras Paulauskas 
įsiprašė įsodinamas į kitą Atėnų oro uos
te stovintį, tačiau kiek vėliau turėjusį 
išskristi „Lietuvos avialinijų” lėktuvą.

Dvarus tvarko toli gražu ne visi naujieji 
šeimininkai. Šalia dvaro gyvenantys žmo
nės sako, jog skaudžiausia matyti, kai 
nyksta dvarai, priklausantys turtingiems 
žmonėms. D.Bobelienė, paklausta, kodėl 
likimo valiai paliko gimtąjį dvarą, “Veidui” 
atsakė, kad dvaro restauracijai ne tik 
valstybė, bet ir jos giminė skyrė ne vieną 
šimtą tūkstančių litų. “Tačiau darbai 
apmirė, kai niekas nesutiko perimti dvaro, 
kuriame planavome įrengti kultūros cen
trą. Siūliau savivaldybei, Raudonajam 
kryžiui. Niekam nereikėjo. Patys ten 
neplanavom gyventi, todėl prižiūrėti, kad 
dvaras nebūtų plėšiamas, sudėtinga. Dabar 
nusprendėme jį parduoti”, - aiškina 
D.Bobelienė.

Nuo šių metų įsigaliojo nauja tvarka, 
pagal kurią kompensacijos už dvaro 
rekonstrukciją gali tikėtis ir privatūs 
asmenys. Šiemet dvarų valdytojai prašė 20 
mln. Lt paramos. Pinigai skiriami pagal 
reikšmę, istorinę vertę ir priklausomybę.

Lietuvoje yra keletas dvarų, kurie jau 
tapo patraukliais kultūros centrais. Ateityje 
vienas kitas taps patrauklia laisvalaikio ir 
turizmo vieta. Likusieji, ypač tolėliau nuo 
didžiųjų miestų, matyt, ir toliau bus nie
kam neįdomūs.

Aurelija Vernickaitė

Kelionės nuotykių yra patyręs ir Mi
nistras Pirmininkas Algirdas Brazauskas.

Būdamas pirmą kartą premjero poste, 
į vieną pirmųjų oficialių vizitų Vokieti
joje jis pavėlavo maždaug penkiolika 
minučių. Bet Vokietijos kancleris Gerhard 
Schroeder dėl to nesupyko ir susitikimą 
su Algirdu Brazausku pratęsė dar net 
pusvalandžiu.

Vėluoti į susitikimą su Vokietijos kanc
leriu ABrazauskas buvo priverstas ne dėl 
užsienio avialinijų kaltės, bet dėl prasto 
darbo Vilniaus oro uoste.

Tą kartą buvo dingę Premjerą lydėju
sių verslininkų dokumentai, todėl lėktu
vas iš Vilniaus į Berlyną išvyko vėluodamas.

Vilniaus oro uoste j keblią situaciją 
buvo pakliuvusi Prezidento Valdo Adam
kaus žmona Alma.

Birželį į Varšuvą skridusi pirmoji Lie
tuvos ponia buvo paprasčiausiai pamiršta 
išskirtiniams asmenims (VIP) skirtoje 
salėje. Kartu su Prezidento asistente Bo- 
žena Krasovskaja lėktuvo laukusią Almą 
Adamkienę oro uosto tarnautojai pri
siminė, kai lėktuvas su jų bagažu jau buvo 
pakilęs. Vėliau niekas negalėjo paaiškinti, 
kodėl taip atsitiko.

Tada Alma Adamkienė bei jos palydovė 
turėjo dalyvauti pokylyje, kurį rengė savo 
50-ąjį jubiliejų švenčianti Lenkijos Pre
zidento žmona Jolanta Kwasniewska.

Dėl neįtikėtino incidento Vilniuje šį 
iškilmingą renginį teko pusvalandžiui 
atidėti. AAdamkienė į Varšuvą tuomet 
nuskrido per Kopenhagą.

Birutė Vyšniauskaitė, 
Tadas Ignatavičius, (“L.r.”)
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Iš Redakcijos pašto
Gerb. Redakcija,

Apie rašytoją Vytautą Petkevičių yra 
girdėję ir užsienio lietuviai. Tai, sakoma, 
talentingas rašytojas, o Atgimimo metais 
jis pretendavo ir į Sąjūdžio vadovus. Bet 
kartu jis aistringai neapkentė “dešiniųjų”, 
o prieš porą metų tokius jausmus išdėstė 
ir savo knygoje “Durnių laivas”. Lietuvoje 
plačiai kalbama, kad jis buvęs stribas, tad 
jo ankstyvesnėje knygoje “Apie duoną, 
meilę ir šautuvą” (1967) esą daug auto
biografinių elementų.

Dabar nemažai nušvietė žurnalas 
“Extra”, kuris surado ir atspausdino 
Vytauto Petkevičiaus sovietmečiu, 1957 m. 
vasario 7 dieną jo paties ranka surašytą 
biografiją. Gal ji bus įdomi ir “M.P.” skai
tytojams?

J.K.

“Gimiau 1930 metais darbininko 
šeimoje, tėvas pastovaus darbo neturėjo, 
dirbo prie Kauno statybų. 1937 metais 
įstojau į Kauno 20-ąją pradžios mokyklą, 
kurią nebaigiau, nes tėvai persikėlė gy
venti į kitą vietą.

1942 metais baigiau II Birutėje penkis 
skyrius ir įstojau į Kauno IV-tą berniukų 
gimnaziją, kurioje su pertraukoms mo
kiausi iki 1949 m. ir baigiau. Vokiečių oku
pacijos metu teko dirbti įvairius darbus, o 
vakarais mokytis. Išlaisvinus Lietuvą iš 
vokiškųjų grobikų okupacijos 1945 me
tais įstojau į VLKJS (komjaunimo. Red.) 
eiles. 1946,1947 ir 1949 metų vasaromis 
ne kartą buvau siunčiamas į įvairius Kau
no apskrities valsčius kovai su banditiz
mu ir pagalbai vietos aktyvui. 1949 metais 
įstojau kandidatu į TSKP narius Kauno sta
tybos Treste Nr. 2. Čia dirbau komsorgu ir

Poezijos skaitymai Austrijoje, Lietuvoje 
ir kiti 2004 m. įvykiai

Lidija Šimkutė

Tęsinys iš “M.P.” nr. 35
Sako, per kažkieno neatsargumą 

užsidegė išpiltas žibalas - taip ir sudegė 
mūsų tėviškės kelių generacijų stambus 
ūkis.

Priskynusi glėbį jazminų, atsisėdusi ant 
akmens, jau ne pirmą kartą apsiverkiau. 
Dabartinė gyventoja p. Žvinklienė buvo 
sovietų paskirta šerti kiaules. Mat tėveliai 
buvo neseniai pastatę didelę kiaulidę, ku
ri sovietų valdžios buvo pergabenta j 
Skuodą. O Žvinklienė taip ir liko darbuo
tis toje vietoje.

Jau kelintą kartą aplankiau ir savo 
auklę Stasę Taučienę, kuri mane mažą su
po ant rankų. Anksčiau per ašaras esu 
išklausiusi jos, a.a. dėdės Valio bei pusse
serių pasakojimų apie baisius išgyveni
mus karo ir pokario laikais. Deja, šiais 
metais pablogėjo jos sveikata. Jos kuklia
me namelyje stovi mano tėvelių ąžuolinė 
komoda, kurią žadėjo man atiduoti. Ji gy
rė buvusius šeimininkus, jų darbštumą, 
pavyzdingumą, sąžiningumą bei gerumą 
savo tarnautojams.

Susimąsčiusi vėl stebėjausi likimo ran
ka. Kodėl mes vieni iš viso šeimos pa
bėgome? Be abejo, tėvelis, būdamas stam
bus ūkininkas ir kelių kaimų seniūnas, 
buvo tremiamųjų sąrašuose - šeimai grė
sė Sibiro tremtis. Pasakojo, kad naktį, 
išėjęs į numylėtus laukus, paėmęs grumstą 
žemės, prašė Aukščiausiojo padėti apsi
spręsti: ar bėgti, ar pasilikti. Ir pasirinko 
bėgti į nežinią, tikėdamasis vaikams su
teikti geresnį gyvenimą. Už tai aš lieku 
amžinai dėkinga savo tėveliams.

Mosėdyje liko gyventi mamytės jau

mokiausi universitete, paskui Kauno 
partijos MK nutarimu perėjau dirbti į 
Kauno LSKJS miesto komitetą skyriaus 
vedėjo pareigose.

1951 metais buvau pervestas dirbti 
LSKJS CK atsakingu organizatoriumi, 
kuriuo dirbau iki išrenkant Šiaulių SK 
sekretoriumi. Paskui, nuo 1952 m. IX 
mėnesio buvau Centrinės komjaunimo 
mokyklos klausytoju, ją baigiau 1954 
metais ir vėliau dirbau LSKJS CK skyr. 
vedėjo pareigose. Buvau išrinktas biurų 
nariu.

Dabar mane išrinko Radviliškio LKP 
RK antruoju sekretoriumi, kur ir tebe
dirbu. Beto, mokausi Maskvos Valstyb. 
Universitete istorijos fakulteto trečiame 
kurse.

Turiu žmoną Petkevičienę Raišą Iva- 
novną, 1930 m. gimimo, esu komunistas 
nuo 1951 m. Dukterį Liudmilą - 1956 m. 
gi-mimo. Iš giminių represuotų ir TSRS 
teisingumo organų baustų nėra”.

(Lietuvos ypatingasis archyvas, 1771 
fondas, 227 aprašas, 3566 byla).

Ieško
Dr. Albina Vasilytė - Barzdenienė 

ieško Kupiškio gimnazijos 6 laidos klasės 
draugės Genovaitės Giedraitytės (1925 
m.) ir Vytauto Giedraičio (1931 m.).

Rašyti: Dr. Albina Barzdaitienė, 
Žirmūnų 81 -24, 
Vilnius (trūksta indekso).

arba teirautis:
Vyt. Stelemekas, 
14-1 Surf Rd., 
Cronulla, NSW 2230.

Tel.: (02) 9523 8480.

nesnis brolis Valis. Jis daug metų išken
tėjo Sibire, net ir tris sykius bandė bėgti, 
kol pagaliau jam buvo leista grįžti į tė
vynę. Nepaisant to, kad liko aklas, dėdė 
Valis buvo žvalus ir puikus pasakorius. De
ja, kai grįžome į Australiją, gavome liūd
ną žinią - jį ištiko insultas. Po to jis netru
kus mirė.

Rugsėjo mėnesį pirmą sykį teko poezi
ją skaityti tėviškėje. Pirmiausia Mosėdžio 
mokykloje. Mosėdis yra netoli Krakių 
kaimo, kuriame esu gimusi. Šį skaitymą 
suorganizavo sumani mokytoja ir miesto 
muziejaus vedėja Birutė Lukošienė. Ne
išvengiamai vėl teko pagalvoti: kažin kaip 
mano gyvenimas būtų susiklostęs, jei 
anuomet tėveliai būtų likę Lietuvoje?

Antrasis gimtame kampe poezijos 
vakaras įvyko Skuodo rajono savivaldy
bės viešojoje bibliotekoje. Prie šio vakaro 
organizavimo prisidėjo ten gyvenantis tų 
metų poezijos laureatas Stasys Jonauskas. 
Klausytojams mane pristatė vyr. bib
liotekininkė Judita Galdikienė, o skai
tymui talkininkavo miesto kultūros cen
tro režisierė ir aktorė Gražina Ronkai- 
tienė. Skaitykloje buvo surengta mano 
išleistų knygų bei periodikos straipsnių ir 
kitų žinučių parodėlė.

Abiejose vietose po skaitymų įvyko šil
ti pokalbiai. Buvau sujaudinta dėl daly
vių nuoširdumo, vaišių, gėlių ir net dova
nų. Maloniai nustebino ir abu miesto 
laikraščiai, paskyrę pirmuosius puslapius 
su nuotraukom šiam įvykiui.

Laikraštis “Skuodas“ išspausdino ilgą 
Eugenijaus Zabaičio straipsnį „Lietuvių 
poetai išauga ir Australijoje”. “Mūsų Žo
dyje“ pasirodė išsamus Dalios Marke
vičienės aprašymas „Svetimiems tapo sava”

Gerb. Redakcija,
Naujas poezijos mėgėjas bando paliesti 

ir Tavo, skaitytojau, sielą. V. Š.

MEILĖ
Kam meilė reikalinga?
O, meilė man svarbi.
Be meilės aš eilinis,
Lyg žmogus be sielos.

Tad sieksiu meilės laimės
Iki atodūsio mirties,
Ir džiaugsiuos begaliniai, 
Jeigu kas man ir atsakys.

GYVENIMO PRASMĖ
Aš čia, kodėl?
Kodėl taip buvo?
Ar jie to siekė, ar norėjo?
Ar tai tik momentas atsitiktinumo, 
Kuris mane sukūrė.
Tad kodėl, kodėl?
Mane sukūrė, kodėl?
Ar jie tik džiaugėsi?
Ar svajojo, kad taip bus?
Ar sakė sau - o kaip dabar?
Ką daryti, kaip daryti?
Bet kaip nebūtų, aš čia esu, 
Tėvus aš myliu begaliniai 
Ir gyvenimo džiaugsmo 
Vis siekiu.

Lidija Šimkutė - Pocienė (dešinėje) su savo buvusia aukle Stase Taučiene.

(abu pasirodė rugsėjo 24 d.).
♦ ♦ ♦

Verta čia pasakyti šį tą apie Mosėdį. 
Miestelis tapo garsus dėl gydytojo Vaclo
vo Into (g. 1927 m.) veiklos, dėl unika
lios jo sodybos ir savotiško akmenų mu
ziejaus prie gyvenvietės. Akmenys, suvežti 
iš artimesnių ir tolimesnių apylinkių, puo
šia ir visą miestelį. Jame taip pat gausu 
reto grožio ir neregėtų formų augalų, ku
rių čia priskaičiuojama per 1,300 rūšių. Ir 
visa tai dėl vieno žmogaus iniciatyvos - jo 
pavyzdys paskatino ir kitus mosėdiškius 
puošti, gražinti savąjį miestą.

Dr.V. Intas baigė medicinos mokslus, 
bet nuo jaunų dienų žavėjosi augalais ir 
akmenimis. Ieškodamas įdomesnio ak
mens ar augalo, jis nuklysdavo net j Kau
kazą, Vidurinę Aziją, Sibiro platybes, Sa
chaliną ar Kurilų salas. Deja, prieš keletą 
metų dr. Vaclovą Intą ištiko insultas. V 
Into rūpesčiu 1973 - 78 m. atstatytas nuo
stabus 200 metų senumo Mosėdžio van
dens malūnas, kuriame vėliau įsteigtas 
restoranas. Jame teko anksčiau būti 
Poezijos pavasarių metu, o 2004 m. jame 
suruošėme mamytei paminėti gedulingus 
pietus, į kuriuos sukvietėme visą Lietu
voje likusią giminę.

Iš Skuodo teko vėl važiuoti į Panevėžį. 
Energingos kultūros veikėjos Elvyros

Mūsų

Reno Čėsna vėl 
kelionėse

Ilgametis “Mūsų Pastogės” skaitytojas 
bei rėmėjas ir aistringas tolimų kelionių 
mėgėjas Renaldas Čėsna šiuo metu yra 
pakeliui į Arktiką.

Siųsdamas linkėjimus “M.P.” Redakci
jai ir skaitytojams, viename atviruke jis 
rašo, kad atlikęs seniai išsvajotą kelionę 
Sibiro geležinkeliu nuo Vladivostoko iki 
Maskvos bei Sankt Peterburgo.

Keliose vietose sustojęs, o Irkutske (į 
kurio sritį buvo ištremta daug lietuvių) jis 
aplankė muziejų - ir iš tiesų nustebo pa
matęs ten įrengtą lietuvišką skyrių. “Va
lio!” - rašo Reno. Novosibirske jis trumpai 
gyvenęs “Kaunaskaja ulica”.

Kitą atviruką Reno rašo jau iš Helsin
kio, pakeliui į pačią Suomijos šiaurę - 
Laplandiją.

“M.P.” Redakcija tikisi, kad Reno ten 
neperšals ir pajėgs išsilaikyti kaip tada, 
kai prieš porą metų išsilaikė Ugnies 
Žemėje (Tierra del Fuego), kuri yra pa
čiame Argentinos pietų smaigalyje.

Beje, palyginimui, atvirukas iš Irkuts
ko keliavo beveik mėnesį, iš Helsinki - 
vos 5 dienas.

Red.

Pašenskaitės dėka buvau pakviesta skai
tyti poeziją Panevėžio Kultūros Centre 
kartu su aktore Karolina Masiulis (anks
čiau gyvenusia Paryžiuje, keliuose mies
tuose turinčią knygų parduotuves) ir ak
torium Algiu Ramanausku. Jie kartu 
pristatė prancūzo rašytojo Romain Gary 
versta knygą “Aušros pažadas”.

Iš ten vykau į Kauną. VDU poezijos 
skaitymą suruošė simpatinga bibliotekos 
direktorė Janina Masalskienė ir jos tal
kininkės. Susitikimo ir įvykusios paskai
tos aprašymas buvo publikuotas „Univer- 
sitas Vytautas Magni“, Nr 7 (ir MP Nr. 51- 
52, gruodžio 24 d.). O žurnalistė Ramutė 
Vaitiekūnaitė, dar paskambinusi man 
grįžus į Vilnių, plačiau tai aprašė laik
raštyje „Kauno diena“, rašinyje “Poezijos 
paslaptis ir jos skleidėjai“ (spalio 2 d.).

Skaityta paskaita bei aprašymas buvo 
“Mūsų Pastogėje“ (2004.12.24).

Viešnagės metu teko skaityti savo 
kūrybą Alytuje. Jaukiame Antano Jony
no muziejaus sodelyje vyko moterų poezi
jos pristatymai, kur buvo pamėginta įspėti 
moteriškosios dvasios paslaptis. Vėlyvą 
popietę susirinkę poezijos mylėtojai sė
dėjo ant išrikiuotų suolelių po palin
kusiomis obelimis.

Tęsinys kitame MP nr.
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Kas - kur - kaip?
Antanas 
Laukaitis

Namo sugrįžus
Po trijų su puse 

mėnesių viešnagės 
Lietuvoje, pagaliau 

laimingai grįžau namo. Atostogos Tėvynėje 
buvo tikrai puikios. Pradžioje vasara buvo 
nelabai vasariška, daugiau panaši į rudenį, 
buvau net persišaldęs. Vėliau, kaip juo
kais sakė mano draugai, aš iš Australijos 
atvežiau ir mūsų šiltąją saulutę. Kartu su 
manim skrido ir mano anūkas Edis Obe
liūnas iš Geelong’o, kuris pirmą mėnesį 
gyveno ir treniravosi žinomoje Šarūno 
Marčiulionio Krepšinio akademijoje. Ten 
jį rūpestingai prižiūrėjo akademijos tre
neriai ir ne vieną kartą su jaunais krep
šininkais Australijoje viešėjusi akademi
jos siela ir vadovė - Australijos lietuvių 
labai gera draugė - Aldona Nausėdienė. 
Akademijoje jaunasis krepšininkas Edis 
ne tik pagilino krepšinio žaidimo žinias, 
bet ir labai pagerino savo lietuvių kalbą. 
Po viešnagės Lietuvoje, jis gerai kalba 
lietuviškai. Tai ar ne puiku?

Po mėnesio į Vilnių atskrido ir visa
Australijos lietuvių sporto komanda, 
daugiau nei 60 žmonių. Su jais ir visa 
mano dukros Reginos Obeliūnienės šei
ma, dalyvavusi 7-ose Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynėse Lietuvoje.

Šiose žaidynėse dalyvavo sportininkai 
iš 19 pasaulio valstybių. Iš viso žaidynėse 
dalyvavo 4600 sportininkų, iš jų - 613 
užsieniečių. Be sportininkų iš Lietuvos, 
daugiausiai dalyvių buvo iš Amerikos -

v

Zilgsiiiai į Lietuvą XXI a. pradžioje
Nijolė 

Jankutė

(Tęsinys iš
“M.P.”nr.22)

Negaliu 
užsimerkt prieš 
studentišką spau
dą, taigi žvilgsnis 

į “SAVAS”, Lietuvos studentų laikraštį.
Jis leidžiamas nuo 1995 metų 2 kartus 

į mėnesį. Direktorius Aurelijus Daške
vičius, vyr. redaktorė Laura Navickaitė. 
Laikraščio misija: atsakingai informuoti 
skaitytojus ir veikti juos duodant nepri
klausomo mąstymo pavyzdį bei suteikti 
jauniems žmonėms praktinės patirties 
ateičiai.

Misija suformuluota pavyzdingai. Jau
nimas užsibrėžęs leist pozityviom ver
tybėm pasižyminčią spaudą. O jaunimas, 
ir dar šviesusis-studijuojantis, pagal mū
sų mylimą posakį - Lietuvos ateitis! Su 
įdomumu čiupau vartyt šį tėvynės ateities 
12 puslapių laikraštį.

Pirmame puslapyje, pirmas sakinys - 
“Prezervatyvai; Ar tikrai saugu?”; toliau - 
“Apie studentus ir narkotikus”; toliau - 
elektroninio pašto adresas per tris skiltis - 
w.w.w. KONTRACEPTIKAI. LT. Toliau, 
ketvirtame psL, redakcijos darbuotojų 
sveikinimas skaitytojams, primenant, kad 
“Savas” jau šešerių metų. Sveikinimas 
baigiamas:"... ir atsiminkite, “Savas” geras 
studentų laikraštis, bet netikęs kontracep
tikas! ” Toliau - apklausinėjimai ar studen
tai vartoja narkotikus, t. y. “narkašijasi”. 
Kažkoks Jonas, platinąs narkotikus, aiš
kina, kad tai asmeninis reikalas, tikslas - 
gyvent, kad būtų gerai. Daugiausiai var
tojamas heroinas, o “Extasy” tabletė 30 Lt.

Toliau “Juokelių” puslapis pradedamas 
dvi skiltis užimančia “Istorija apie per

Balandžio ir gegužės mėnesiais tos 
mūzos dar tebeskraidė po Vilnių ir Kauną, 
todėl, vos ne kasdien, skubėjau į teatrus. 
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118, iš Lenkijos - 117, iš Rusijos - 79 ir 
ketvirtoje vietoje buvo Australija su 60 
dalyvių. Tikrai labai miela ir malonu bu
vo matyti tokį gražų Australijos lietuvių 
būrį, pasipuošusį gražiomis, su lietuviš
kais įrašais uniformomis, žygiuojant 
atidarymo parado metu. Įdomu kiek 
daugiau būtų dalyvavę mūsų atstovų, jei
gu tuo metu nebūtų buvęs mokslo metų 
vidurys ir egzaminai Australijoje. Džiugu, 
kad mūsų atstovai gražiai pasirodė sporto 
aikštelėse ir laimėjo eilę medalių.

Pasaulio lietuvių forumas.
VH-ųjų Pasaulio lietuvių sporto žai

dynių metu įvyko atstovų forumas, kur iame 
buvo sprendžiama Pasaulio lietuvių spor
to žaidynių ateitis. Forumo dalyviai, kur 
be kitų pasaulio lietuvių sporto atstovų ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos 
pirmininko Gabrieliaus Žemkalnio, 
Lietuvos Tautinio olimpinio komiteto 
prezidento Artūro Poviliūno, Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamento gen. 
direktoriaus Antano Petrausko, Sporto 
departamento gen. direktoriaus Vyto 
Nėniaus, kitų sporto federacijų vadovų, 
Australijos lietuviams atstovavo ALFAS 
pirmininkas Rimas Mickus ir Lietuvos 
olimpinis attache Sydnėjaus olimpiadoje 
Antanas Laukaitis.

Forumo dalyviai vieningai nutarė, kad 
tokia lietuvių sportinė bendravimo for
ma yra reikalinga ir aktuali ateityje, kaip 
nuosekli tautinio bendravimo, tautos 
sveikatingumo, prasmingo laiko pralei
dimo ir socialinio užimtumo forma, ku
rią palaiko Pasaulio lietuvių sporto 
bendruomenė.

dimą”; ją seka 47 juokeliai, dauguma 
begėdiško nešvankumo. Puslapiai 10 ir 11 
skirti “kontraceptikams”. Autorė įvade 
aiškina:"... kaip sužinoti kuo daugiau, kas 
domina? Tad, siekiant padėti susigaudyti 
klaidžiose kontracepcijos džiunglėse, 
“Savas” pradeda straipsnių ciklą apie 
kontraceptikus. “Per du puslapius po 5 
skiltis eina I-oji šios temos dalis; toliau 
trys didelės nuotraukos: dvi rodo kontra- 
ceptyvus (“Saugių gumyčių paslaptys”), 
trečioji - būrį išsišiepusių jaunuolių, 
mėtančių “Sargį” (deja ne šuniuką).

Seka puslapis - “Baikos” (tarmiškas 
posakis - lengvi neužgaulūs pokštai). De
ja, “baikos” neatitinka paskirčiai: jos aiš
kina: “Kaip linksmintis viešame tualete”. 
Tų “baikų” skaityt, ypač pavalgius, nepa
tartina, nes galima “nuvažiuot Rygon”. 
Seniau tokios grubios nešvankybės buvo 
vaikigalių tepliojamos ant išviečių sienų, 
bet Lietuvoje, matosi, jų statusas šoktelė
jo aukštyn: išviečių “perlai” spausdinami 
garsaus universiteto studentų laikraštyje.

Straipsnių apie Lietuvos padėtį pa
saulyje, istoriją bei politinius mokslus stu
dijuojančių akimis, apie profesijas, apie 
studentų korporacijas, jų veiklą, apie 
Lietuvos studentijos perspektyvas, apie 
studento, kaip ateities žmogaus planus ir 
atsakomybes, neradau.

Sklaidžiau virš minėtos spaudos lapus 
ir jaučiausi ne ten pataikius. Apėmė neri
mo jausmas: ar iš tikrųjų Lietuvoj gimė 
Sąjūdis? Ar Lietuvoj prasidėjo Baltijos 
kelias? Ar Lietuvoj prieš tankus ėjo 
jaunimas, ginkluotas daina? Ar visa tai vy
ko tik prieš 11 metų? Jei visa tai buvo, tai 
aš ne to krašto spaudą skaitau. Negali būt, 
kad peril metų tas kraštas ėmė ir pražuvo?

MELPOMENĖS IR
TERPSICHOROS VALDOSE

Nuotraukoje - Vll-ųjų Pasaulio lietuvių sporto žaidynių atidarymas Vilniuje.

NUTARTA:
1. Pasaulio lietuvių sporto žaidynes 

kas ketveri metai rengti Lietuvoje.
2. VHI-ąsias Pasaulio lietuvių sporto 

žaidynes surengti Lietuvoje 2009 metų bir
želio 25 - 28 dienomis ir skirti jas Lietu
vos vardo paminėjimo tūkstantmečiui.

3. Prašyti Lietuvos Respublikos Pre
zidentą būti Žaidynių globėju.

4. Kreiptis į Lietuvos Respublikos 
Vyriausybę, kad patvirtintų VHI-ųjų Pa
saulio lietuvių sporto žaidynių organiza
cinį komitetą.

5. Prašyti Pasulio Lietuvių Bendruo
menės suteikti organizacinę paramą už
sienio lietuvių bendruomenėms, rengian
tis Pasaulio lietuvių sporto žaidynėms.

Po šia rezoliucija pasirašė visi forumo 
atstovai.

Lankiau mūzų šventoves: Valstybinį teat
rą, Mažąjį teatrą, Operos rūmus Vilniuje, 
Mažąjį teatrą Kaune. Mačiau išimtinų ir 
užmiršimų pastatymų, ir tais įspūdžiais 
noriu pasidalinti kaip teatro mėgėja. Taigi, 
žvilgsniai j sceną,

UŽDANGAI PAKILUS
“Graikas Zorba” - baletas. Po Michael 

Cocoyannis filmo tuo pačiu vardu, graikas 
Zorba daugelio akyse stoja nepamiršta
mu Anthony Quinn, o madame Hortense - 
Irene Papas. Lietuvos baletas tuos vardus 
ir veidus man perkeitė į lygiai nepamirš
tamus: Aleksandras Molodovas (Zorba), 
Jūratė Sodytė (Mme. Hortense), o Mariną 
šoko nuostabioji Eglė Špokaitė! Viskas 
šiame balete buvo tobulas grožis: ir garsio
jo Lorca Massine (Leonid Miasin) cho
reografija. ir Sofijos Tugarinovos sceno
grafija, ir kostiumai, ir puikus kordebale
tas. Iš tikrųjų, tai buvo daugiau negu bale
tas. Čia muzika liejosi į šokį, šokis į dainą, 
j laisvės, meilės ir draugystės pasaką.

Švenčia visa tauta Dionizo šventę su 
tavim. Būk sveika, Kreta, gimtoji Dionizo 
žeme, Zorba, Dionizo broli!- dainuoja 
choras, o Zorba ir John šoka sirtakį. Tą 
minutę esi tradiciniam, neatlaidžiam 
Graikijos kaime ir vien dėl to buvo verta 
nuskrist į Vilnių.

“Tango in Fa” - kitas, mažesnio mąsto, 
bet taip pat scenos deimančiukas, šokio 
spektaklis pagal Astor Piazzolla muziką. 
Choreografė - garsėjanti Anželika Choli
ną. “Šis spektaklis-vienas jausmingiau
sių mano darbų”, - sako ji programos lanks
tinuke,-gera ir baisu, kai riba tarp teatro 
ir gyvenimo išnyksta”. Programoje šokėjų 
nuotraukos ir jų mintys apie tango. Šokė
jai jauni, liauni ir gražūs: vyrai elegantiški, 
moterys ilgakojės ant aukštakulnių batu
kų spinduliavo aistra ir žaisminga vilione.

“Kontrastai” ir “Šventasis Pavasaris” - 
du vienaveiksmiai baletai, S. Prokofjev ir 
Igor Stravinsky muzika. Choreografas 
kinas Xiu Peng Wang. Čia vėl galėjau 
grožėtis Egle Špokaite ir Aleksandru

Naujas Sporto departamento 
direktorius

Jau gana ilgai Lietuvos sportiniame 
gyvenime vyko gana negraži šmeižtų ir 
apkalbų kova, ypač prieš tuo metu buvu
sį Sporto departamento generalinį di
rektorių Vytą Nėnių. Jis yra labai gerai 
pažįstamas ir Australijos lietuviams, ypač 
sportininkams, nes bent tris kartus su 
oficialiomis ir olimpinėmis pareigomis 
yra viešėjęs pas mus ir, kaip geras mūsų 
draugas, yra daug padėjęs ir mūsų spor
tininkams.

Prieš gerą pusmetį politinių partijinių 
priešų vadovai norėjo savų partijų žmo
nėmis pakeisti Sporto departamento 
generalinį direktorių.

Tęsinvs kitame MP nr.

Molodovu. Baleto programa buvo ne bet 
koks lankstinukas, kurį po spektaklio 
išmeti, bet išvaizdi knygutė, supažindinan
ti žiūrovą su garsiaisiais šių baletų muzi
kos kompozitoriais, dirigentais ir net su 
“Šventojo pavasario” pastatymų istorija.

“Moterų dainos” - šokio spektaklis 
pagal Marlene Dietrich dainas. Vėl A. 
Cholinos šauni choreografija. Šokėjų - 
dainininkų arti 30. Jos dainuoja išdykė
liškas Martene dainas su virpančia ašara 
balse, nes karo metas, girdisi priešlėktuvi
nis aliarmas. Virš visko tvyro būsimi - esa
mi praradimai. Programa, lankstinukas, 
papuoštas M. Dietrich nuotraukomis nuo 
1922 m, kada ji žavėjo mūsų tėvus, iki 1951 
m., kada ir mūsų kartą ji stebino filme 
“Witness for the Prosecution”. Gaila, kad 
jos dainų vertimai labai nesklandūs, ypač 
garsioji “Lili Marten”.

“Memuarai” ir “Dienos ir dainos”. Tai 
puikūs trumpi spektakliai, skirti dviems 
moterims, dviems skirtingų talentų, skir
tingų scenų žvaigždėms, savo laiku ryškiai 
sušvitusioms. “Memuarai” John Murrell 
pjesė apie XX a. pradžioje išgarsėjusią 
prancūzų aktorę ir kino žvaigždę Sarą 
Bernhardt ir jos ištikimą sekretorių Pitou. 
Sarą vaidino Nijolė Gelžinytė, sekretorius 
- Rolandas Kazlas, rež. Dalia Tamkevi- 
čiūtė. Kazlas ir Gelžinytė sudarė pasigė
rėtiną scenos duetą.

Galėjo būt ir trio, įjungus įdomų 
režisūros mostą - karstą, kuriame, kaip 
atminimai apie Sarą sako, ji mėgdavusi 
gulėt ir skaityt pjeses... Pjesės programa 
patraukli 27 psl. knygutė su gausiomis 
žiniomis apie Sarą Bernhardt ir jos sukur
tus vaidmenis. (Būdama 54 m. ji vaidino 
Hamlete!, o 65 m. - devyniolikinę Jeanne 
d’Ark!!).

“Dienos ir Dainos” - vienos dalies mu
zikinis spektaklis, skirtas populiariai Pa
ryžiaus dainininkei Edith Piaf. Ją vaidino 
ir jos dainas pasigėrėtinai prancūziškai 
dainavo akt. Rasa Rapalytė.

Tęsinys kitame MP Nr.
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Įsidėmėtina data
Melboumo “Dainos sambūrio” “56” metinis koncertas šiais metais įvyks 

kiek vėliau negu buvo skelbta -1, y. gruodžio 4 dieną, sekmadienį, 130 val.po 
pietų, Lietuvių Namuose.

Koncerto pavadinimas-“Kur daina - ten šypsena”.
Tolimesnę imformaciją pateiksime vėliau.

Choro Valdyba

Padėka
Šių metų rugpjūčio 11 dieną mirus mano vyrui Andriejui Stefentiagen, 

dėkojame Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdybai už vainiką ir 
užuojautą Bendruomenės lietuvių vardu.

Elli Stefenhagen ir šeima

Sydnėjaus Apylinkės tautiečiams
Pranešame, kad šių metų spalio 9 dieną (sekmadienį), 2 vai. p.p., Sydnėjaus 

Lietuvių Klubo patalpose (žemutinėje salėje) šaukiamas

ALB Sydnėjaus Apylinkės metinis susirinkimas
DARBOTVARKĖ:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Mirusiųjų pagerbimas.
3. Prezidiumo sudarymas.
4. Darbotvarkės pristatymas / papildymas / priėmimas.
5. Praėjusio metinio susirinkimo protokolo skaitymas.
6. Apylinkės Valdybos pirmininko pranešimas.
7. Iždininko pranešimas,
8. Kontrolės Komisijos pranešimas.
9. SLIC pranešimas.

10. Pranešimų priėmimas.
11. Mandatų Komisijos sudarymas.
12. Naujos Valdybos rinkimai.
13. Kontrolės Komisijos rinkimai.
14. Joint Baltic Committee atstovų tvirtinimas.
15. Klausimai ir sumanymai.
16. Susirinkimo uždarymas.

Pakartotinai pabrėžiama, kad tik susimokėję Bendruomenės nariai turės teisę 
kandidatuoti ir būti renkami į Apylinkės Organus (Valdybą bei Kontrolės Komisiją). 
Ta pati taisyklė taikoma ir jų siūlytojams. rėmėjams bei rinkėjams.

Tiek nario (solidarumo) mokestis, tiek ir kandidatų siūlymai bus priimami tą 
pačią dieną jau nuo 1 vaL p.p., tuo palengvinant sudaryti pilną, teisėtą narių sąrašą 
prieš susirinkimo pradžią.

Lauksime gausaus dalyvavimo.
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

,v

Sekmadienį, spalio 30 dieną, 2 vai. p. p.
Sydnėjaus Lietuvių Klube Bankstown’e ruošiama rašytojos

Nijolės Jankutės kūrybos popietė
Ištraukas išjos raštų skaitys:
L. Apinytė-Popenhagen, A. Bučinskas, J. Burokienė, L Dudaitienė, E. 

Jaraminas, M. Karpavičienė, M. Kavaliauskienė, O. Maksvytienė, I. Petraitytė, 
K. Stašionis.

Gitara gros - Edis Barila. Garsą tvarko - Kęstutis Ankus.
Kviečiame visus apsilankyti. Bibliotekos Bičiulių Būrelis

“Dainos” choro žinios
Po labai sėkmingo choro “Daina” renginio “Christmas in July”, choristai intensyviai 

ruošiasi sekančiam renginiui “Pavasario aidai” (“Echoes of the spring”).
Programoje - populiari, klasikinė muzika ir dainos lietuviškai, vokiškai, angliškai ir 

itališkai Koncertas įvyks spalio 16 dieną - turbūt paskutinį kartą dabartiniame Lietuvių 
Klube Bankstowne.

Vietas prie stabukų prašome užsisakyti iki spalio 1 dienos pas:
Danutę Ankienę tel.: 89712524, Jadvygą Burokienę tek: 9522 8275,
Antaną Kramilių tek: 9727 3131. Choro “Daina” Valdyba
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Konkursas „Lietuva vaiko akimis”
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LR Vyriausybės ir Lietuvių kalbos 

institutas skelbia lietuviškų tekstų konkursą „Lietuva vaiko akimis“, kuriame kviečiami 
dalyvauti užsienio lietuviai moksleiviai.

Šio konkurso tikslas - puoselėti lietuvybės dvasią, stiprinti užsienio lietuvių mokslei
vių ryšius su Lietuva, skatinti juos mokytis lietuvių kalbos.

Lietuvių kalba - vienas iš stipriausių saitų, vienijančių po visą pasaulį pasklidusius 
lietuvius. Ji - ir patikimas ryšys, siejantis gyvenančiuosius svetur su Lietuva.

Skatindami užsienio lietuvius moksleivius lietuviškai rašyti apie Lietuvą, siūlome 
galimybę tarsi dukart prisiliesti prie to, kas lietuviška: pasinaudoti daugelio kartų 
sukauptais lietuvių kalbos lobiais ir pamėginti atskleisti vaiko akimis matomą lietuvišką 
realybę.

KONKURSO SĄLYGOS
Konkurso dalyviai: Konkurse gali dalyvauti 1-12 klasių užsienio lietuviai moksleiviai.
Konkurso trukmė: Konkurso pradžia - 2005 m. rugsėjo 1 d., pabaiga - 2 0 0 5 m. 

gruodžio 1 d.
Teksto pobūdis: Laukiame bet kokio žanro tekstų - rašinių, esė, apžvalgų, interviu, 

humoreskų, poemų, eilėraščių ir kt. - Lietuvos tematika.
Teksto papildai: Prie konkursui siunčiamo teksto galima pridėti ir jį papildančios, su 

tekstu tiesiogiai susijusios vaizdinės medžiagos - iliustracijų, nuotraukų ir kt.
Temos interpretacija: Siūlomą temą „Lietuva vaiko akimis” galima interpretuoti 

labai įvairiai, laisvai, kūrybingai. Nėra negalimų šios temos potemių, bet rašyti siūlome 
apie tai, kas teksto autoriui pačiam svarbu, kas jo paties matyta, išklausta, sužinota, patirta, 
įsivaizduota, jausta, išgyventa.

• Tai gali būti realios ar virtualios kelionės po Lietuvą įspūdžiai, tėvų, senelių ar kt. 
papasakotų lietuviškų istorijų atspindžiai, su Lietuva susijusių fotografijų, paveikslų, knygų, 
spektaklių sukelti išgyvenimai ir kt.

• Galimos ir tiriamojo pobūdžio šios temos variacijos. Pavyzdžiui, patyrinėti Lietuvos 
įvaizdį, atsiskleidžiantį internete, atlikti klasės draugų ar kitų dabartinės teksto autoriaus 
bendruomenės narių apklausą, susijusią su jų žiniomis ar (ir) nuomone apie Lietuvą.

Teksto ypatybės:Teksto apimtis neribojama - nelygu pasirinktas žanras, vis dėlto 
siūloma nepamiršti auksinės taisyklės: kokybė svarbiau nei kiekybė. Ne veltui greta kitų 
geros kalbos reikalavimų - logiškumo, taisyklingumo, tikslumo, aiškumo, vaizdingumo 
(kitaip - konkretumo), gyvumo - kalbiniuose darbuose minimas ir glaustumas.

KONKURSO BAIGMĖ

Konkurso laimėtojai bus apdovanoti vertingomis Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvių kalbos instituto 
dovanomis. Konkursą vainikuos kalbos laboratorija - čia jaunieji tekstų autoriai turės 
galimybę savo kūrinius parengti skelbti viešai

Išsamesnės informacijos galite kreiptis ei. paštu: jurgag@takas.lt
Darbus konkursui „Lietuva vaiko akimis” siųskite adresu:
Lietuvių kalbos institutas (ei. svetainė http://www.lki.lt/)
P. Vileišio g. 5, LT -2055 Vilnius
arba ei. paštu: jurgag@takas.lt

Arts Space, Wodonga, cnr. Lawrence and Howell Sts.
invites you to

lost: temporarily misplaced on the scenic route
an exhibition of recent works (incl. images of Lietuva) by

Inga Hanover and Rita Lazauskas
Exhibition dates: 25 August -17 September 2005
Opening hours: Monday to Friday 9.30 a.m. - 6 p.m.; Saturday 9.30 a.m. -12.30 p.m.

♦ ♦ *
Rita Lazauskas is also a finalist in the current Art Gallery of NSW 2005 Dobell 

Prize for Drawing and the coming Hutchins Prize for works on paper in Hobart in 
October 2005.

Dėmesio - vandens sportininkai iš Lietuvos
Rugsėjo 29 - spalio 3 dienomis įvyksta

2005ICF Canoe Slalom World Championships
Šiose pasaulinėse kanojų slalomo varžybose dalyvauja ir sportininkai iš Lietuvos. 

Čempionate varžosi apie 400 atletų iš 80 valstybių.
Varžybos vyksta: Penrith (NSW) Whitewater Stadium. Jos bus tiesiogiai rodomos ir 

perSBS televiziją.
Atidarymas - Penrith Whitewater Stadione rugsėjo 27 dieną.

A 4? A Jadvygai Rekašienei
mirus, reiškiame užuojautą dukrai Irenai, anūkams Virginijai ir Mikui

Marina ir Laurie Cox su šeima
Sydnėjaus choras “Daina”, vadovaujant Birutei Aleknaitei su talkininku 

Wojciech Wisniewski, ruošia paskutinį koncertą Lietuvių Klube Bankstowne

Pavasario aidai - Echoes oi the spring
Sekmadienį, spalio 16 dieną. Pradžia - 2 vai. p. p. apatinėje Klubo salėje.
Bilietai - $10. Vietas prie staliukų prašome užsisakyti iš anksto.
Maloniai kviečiame ir laukiame.

Choro “Daina” Valdyba

aukojame “Musų Pastogei” $50.

Rašydami testamentų, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudų!
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PRANEŠIMAS
Lietuvių Kooperatinė 

Kredito Draugija “Talka” 
2005 m. spalio 1 dieną, 
šeštadienį, 1.00 vai. p.p.

Lietuvių Namuose, 
44 Errol Street, North Melbourne, 

šaukia

METINĮ
SUSIRINKIMĄ
DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Balsavimo komisijos sudarymas.
3.2004 m. metinio susirinkimo 

protokolas.
4. Pranešimai:

Veiklos
Atskaitomybės 
Statutinis 
Auditorių

5. Pranešimų diskusijos ir tvirtinimas.
6. Valdybos rinkimai

(renkami 3 nariai)
7. Auditorių patvirtinimas.
8. Valdybos atlyginimo nustatymas.
9. Pelno paskirstymas.
10. Sumanymai ir pasiūlymai.
11. Susirinkimo uždarymas.

Metines apyskaitas galima gauti visose 
“Talkos” įstaigose ir susirinkime.

COWRA-NSW- 
COWRA

Did you or your family migrate to 
Australia from another country?

If you or your family lived part or all 
of your/their life in Cowra we would like 
to know your/their story. The Cowra 
Historical Society and Museum Inc. is 
gathering information to publish a book 
about our local migrants as an important 
part of Cowra’s History.

If you wish to contribute please 
contact:

Jenny Hayes, 16 Brisbane Avenue, 
Cowra, NSW 2764. Ph.: (02) 63 421386

Europa Park 
Memorial, Cowra

NSW
You are invited to buy a paver and have 

your name or family name recorded on 
it, or you may like a number of pavers 
remembering other members of your 
family or friends who lived at the Cowra 
Migrant Centre.

Pavers cost $25 each for 30 letters and 
they may be laid in sets if you would like 
to keep family groups or friendship 
groups or nationalities together.

Contact:
Rotary Club of Cowra Inc., P.O. Box 

140, Cowra 2794.

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

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

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

Sydnėjaus Lietuvių Klubas kl/lKIB 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.

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

Metinis narių susirinkimas 
įvyks š. m. rugsėjo 25 dieną (sekmadienį), 3 vai. p.p. Klubo patalpo
se. Tai paskutinis Metinis susirinkimas senose patalpose. Bus padaryti svarbūs 
pranešimai apie planus persikeliant į naujas patalpas ir apie naujų patalpų 
įrengimus. Visi nariai kviečiami skaitlingai dalyvauti.

Gintarėliai

Malūnėlis

Gintaras

Šokdava

3 vai. po 
pietų, 

šeštadienį, 
spalio 15 d. 
Melbourne 

Lietuvių 
Namuose

Contact 
Nerija 
0438876693 
orNindra 
(03)98578211 
or Dona 
(03)59411402

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Kugelio pietus Lietuvių Sodyboje atšaukiami
Ryšium su Sydnėjaus Lietuvių Klubo metiniu narių susirinkimu, kuris įvyks rugsėjo 

25 dieną, Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugijos Ine. Lietuvių Sodyboje 
tą pačią dieną numatyti Kugelio pietūs atšaukiami. SLMSG Draugija

Low cost airfares to Lithuania
Special return airfares to Vilnius and to other

European Cities starting from $1,660.00 + taxes
This airfare is valid for departures until 31 December ‘05. Please contact our 
friendly staff to secure your flight for an autumn holiday or while Christmas in 
Lithuania. For vour free call to Estours Travel dial 1800 888 386

ESTOURS TRAVEL
38 Murray Road, Corrimal East, NSW 2518

Tel.: (02) 4284 1688 Fax.: (02) 4284 7823
E-mail: Vilnius@estours-travel.com.au Lie. No. 2TA002609
Website: www.estours-travel.com.au ABN 45 003 084 857

Poezijos mylėtojams
Šių metų 6-tame Poezijos almanache, išleistame Lietuvoje, yra išspausdinta Jūratės 

Vitkūnaitės-Reilly, Lidijos Šimkutės-Pocienės ir Gražinos Pranauskienės poezija. Inf.

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

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

■ <

Jurisdiction:......South Australia, Western Australia and Northern Territory..........
Ms Janina Vabolis, Honorary Consul
25 McLachlan Avenue 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-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 pjm. e-mail: Iitconmelb@bigpond.com

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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.

Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25. 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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