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Jurgiui Jonavičiui - O AM
Šių metų Australijos Dienos proga OAM 

medalis (Order of Australia Medai) buvo 
suteiktas adelaidiškiui Jurgiui Jonavičiui.

Kaip oficialiai paskelbta, ši garbės atžyma 
jam suteikta “for service to the Lithuanian com
munity, particularly through administration roles 
in a range of sporting organizations”.

Australijos lietuvių tarpe, ypač Adelaidėje, 
Jurgis Jonavičius žinomas kaip veiklus ir darbš
tus ALB veikėjas. Keletą kartų jis taip pat buvo 
Australijos Lietuvių Fizinio Auklėjimo Sąjun
gos Valdybos narys bei pirmininkas.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Jurgis 
Jonavičius kurį laiką buvo LR Garbės konsulu 
Pietų Australijai, Vakarų Australijai ir Šiaurės 
Teritorijai.

Nuoširdžiai sveikiname Jurgį Jonavičių šia garbinga proga ir džiaugiamės 
Australijos pripažinimu, kad jo nuopelnai Lietuvių Bendruomenei yra 
išskirtiniai.

“Mūsų Pastogės” Redakcija ir LB Spaudos Sąjungos Valdyba

ALB Krašto Valdyba sveikina buvusį LR Garbės konsulą

Jurgį Jonavičių OAM,
Australijos Dienos proga apdovanotą Order of Australia Medaliu už veiklą 

Lietuvių Bendruomenėje, ypač tarp sportininkų.

Vd^^s Lietuvos įvykių apžvalga

Lietuvoje lankysis karalienė Elizabeth II

Persodinta 
50-oji širdis

Lietuvoje at
likta penkiasde
šimtoji širdies per
sodinimo opera
cija. Kaip rašo 
“Lietuvos žinios”, 
operacija buvo 
atlikta prieš sa
vaite Vilniaus uni

versiteto ligoninės Santariškių klinikose.
Donoro širdis buvo persodinta 33 me

tų teisininkei, laukusiai jos maždaugmetus.
Operaciją atliko profesorius Vytautas 

Sirvydis ir docentas Saulius Miniauskas.
Šiais metais padaryta jau antroji širdies 

persodinimo operacija. Pirmoji atlikta 
Kauno medicinos universiteto klinikose.

Ši transplantacija - tai 40-oji širdies 
persodinimo operacija Vilniaus univer
siteto ligoninės Santariškių klinikose ir 
50-oji Lietuvoje. Pirmąją širdies transplan
taciją 1987 metais atliko profesorius Al
gimantas Marcinkevičius.

Sveikatos apsaugos ministerija teigia, 
kad “ilgą laiką širdies persodinimas bu
vo reta operacija, o pastaraisiais metais jau 
atliekamos 7-8 širdies persodinimo opera
cijos per metus. Nors laukiančiųjų tokių 
operacijų - per 30 ligonių, jų skaičių ri
boja dononĮ stygius”.

Didesnės baudos klastotojams
Už pasų, vairuotojų pažymėjimų bei 

kitų asmens dokumentų neteisėtą ga
mybą, klastojimą ar tokių suklastotų as
mens dokumentų naudojimą bei laikymą 
nuo šiol grės griežtesnės bausmės - areštas 
arba laisvės atėmimas nuo ketvertų iki 

šešerių metų.
Seimas sausio 24 dieną pritarė Bau

džiamojo ir Administracinių teisės pažei
dimų kodeksų pataisoms.

Baudžiamojo kodekso 300 straipsnis 
numato, jog už kitų dokumentų klastoji
mą baudžiama bauda, areštu arba laisvės 
atėmimu iki trejų meti). O pasinaudojimas 
negaliojančiu asmens tapatybę patvir
tinančiu dokumentu užtraukia baudą nuo 
vieno šimto iki penkių šimtų litų.
Žemės ūkio produktai pabrango

Žemės ūkio produktų kainos Lietu
voje per 2005 metus išaugo 20.2%, o 
daugiausiai įtakos kainų didėjimui turėjo 
pabrangusios daržovės bei galvijai.

Statistikos departamento duomenimis, 
per metus (2005 gruodį, palyginti su 2004 
metų tuo pačiu mėnesiu) iš augalininkys
tės produktų labiausiai pabrango bulvės 
(92.1%), obuoliai (65.9%), svogūnai 
(59%) bei burokėliai (55.8%).

Iš gyvulių ir gyvulininkystės produktų 
galvijai pabrango 20.6%, kiaušiniai - 73%, 
pienas-4.9%.

Tuo tarpu pomidorai atpigo 35%, 
agurkai - 22.5%, rugiai -18.2%.

Vien tik 2005 metų gruodžio mėnesį 
žemės ūkio produktų kainos išaugo 8.7%, 
o labiausiai pabrango galvijai (17.9%) ir 
bulvės (17.1%).

Kuomi lietuviai pasitiki?
(BNS). Politika ir valstybinėmis insti

tucijomis nusivylę Lietuvos gyventojai 
atsigręžė į Bažnyčią. “Vilmorus” sausio 
12-15 dienomis atlikto tyrimo duome
nimis, didžiausią žmonių pasitikėjimą per 
pastarąjį mėnesį pelnė Bažnyčia.

Nukelta į 2 psl.

Spalį Lietuvoje 
pirmąjį kartą šalies 
istorijoje lankysis 
Didžiosios Britani
jos karalienė Elž
bieta II-oji (žifir. 
nuotr. kairėje). Tai 
pranešė LR Prezi
dentūra, remdamasi 

iš Buckingham rūmų gauta informacija.
Karalienės vizitas į I .ietuvą bus kelio

nės po Baltijos šalis dalis. Tiksli vizito da
ta ir programa dar derinamos. Karalienė 
atvyksta į Lietuvą Prezidento Valdo Adam
kaus kvietimu.

“Man malonu, kad Jos Didenybė Kara
lienė ir Edinburgo kunigaikštis su valsty
bės vizitu apsilankys Lietuvoje. Tai isto

ES parama Lietuvai - 46 milijardai litų!
Paaiškėjo, kad nuo įstojimo į Europos 

Sąjungą iki šių 2006 metų pabaigos Lietuva 
galės gauti apie 10 milijardų litų paramos. 
Dalis jau gauta ir panaudota, o šių metų 
Lietuvos biudžetas kaip tik todėl pakilo net 
20%.

Dar daugiau Lietuva galės gauti per 
2007 - 2013 metų laikotarpį, būtent 36 
milijardus litų. Viską sudėjus, parama 
pirmajam dešimtmečiui po įstojimo į 
Europos Sąjungą gali siekti 46 milijardus 
litų. Lietuvai tai itin didelis lobis, nes 46 
milijardai litų - tai 46,000 milijonų litų.

Tokia gigantiška suma betgi nėra 
garantuota, nes nors Lietuva tiek para
mos sugebėjo išsiprašyti, realus paramos 
suteikimas priklauso nuo to, ar lėšos yra 
naudojamos tikslingai bei racionaliai. Jau 
pernai pvz. Didžioji Britanija reikalavo, 
kad paramos dydis naujosioms ES na
rėms iš Rytų Europos būtų peržiūrėtas,

Ledo šokėjams - Europos bronza
Po trejų metų per

traukos į didįjį sportą 
sugrįžusi Lietuvos ledo 
šokėjų pora Margarita 
Drobiazko ir Povilas 
Vanagas Europos čem
pionate iškovojo tre
čiąją vietą. Penktadie
nio (sausio 20 d.) va
karą Prancūzijos mies
te Lyons Lietuvos pora 
iškovojo Senojo žemy
no pirmenybių bronzos 
medalius ir pakartojo 
2000 melų laimėjimą.

Nors formaliai už
ėmę tik trečią vietą, M. 
Drobiazko ir P. Vana- 
nagas tapo Europos čempionais žiūrovų 
akyse. Per apdovanojimus Lyons ledo 
arenoje įvyko tai, ko dar niekas iki šiol nėra 
matęs.

Publika nušvilpė čempione tapusią Ru
sijos porą Tatjaną Navką ir Romaną Kos- 
tomarovą, neplojo sidabro medalius iško
vojusiems ukrainiečiams Jelenai Grušinai 
ir Ruslanui Gončarovui, tačiau atsistoję 
ovacijomis sutiko Margaritą Drobiazko ir 

rinė proga. Vizitas pabrėžia reikšmę, ku
rią Jungtinė Karalystė teikia Lietuvos pa
siekimams po nepriklausomybės atkūri
mo, mūsų partnerystei Europos Sąjungoje 
ir NATO bei besiplėtojančiam dvišaliam 
bendradarbiavimui”, - sakė Didžiosios 
Britanijos ambasadorius Lietuvoje Colin 
Roberts.

Spauda rašo, kad Didž. Britanijos kara
lienė gali apsilankyti Lietuvoje spalio 17- 
18 dienomis.

Anksčiau Lietuvoje jau lankėsi Didž. 
Britanijos karališkosios šeimos atstovai - 
princai Charles ir Andrew.

Šiais metais Lietuvoje laukiama dar 
vieno monarcho. Kovo 20-22 dienomis 
Lietuvą turėtų aplankyti Belgijos karalius 
Albertas II su žmona Paola. □ 

nes jų apetitas esąs per didelis.
Pačioje Lietuvoje didžiulė ES parama 

sukelia dvigubą efektą. Iš vienos pusės, ES 
pinigai gali pakelti krašto ekonomiką bei 
gyvenimo lygį. Iš kitos - šie pinigai veikia 
kaip pagunda “patekti į valdžią” ir joje 
išsilaikyti, nes juk pinigus kas nors turi 
skirstyti. Tada atsiranda galimybė jais 
pasinaudoti neprideramai. Nenuostabu, 
kad dabar ne vienas ginčas valdančioje 4 
partijų koalicijoje buvo vienaip ar kitaip 
susietas su ES parama - praėjusius 2005 
metus Prezidentas Valdas Adamkus pava
dino “skandalingais metais”

Apart šių aspektų, ES biudžeto komi
sarė Dalia Grybauskaitė pabrėžia, kad 
gautą paramą Lietuva turi panaudoti 
protingai - juk dideli pinigai neateina be 
atitinkamų sąlygų bei reikalavimų. Va
dinasi, turės padirbėti ir pati Lietuva.

(Plačiau Šiuo reikalu ir. psl. 4.) Red.

Margarita Drobiazko ir Povilas Vanagas.

Povilą Vanagą.
Įspūdingas Lietuvos poros sugrįžimas 

po trejų metų pertraukos tapo didžiausia 
varžybų sensacija. Be to, ir teisėjų spren
dimu, lietuvių porai reikėjo tik mažyčio 
pusės taško skirtumo, kad pelnytų aukš
tesnę vietą. Didelį įspūdį teisėjams ir 
žiūrovams paliko lietuvių poros atlikta 
laisvoji programa - jie čiuožė pagal mu
ziką iš “Phantom of the Opera.” □
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paSs Trumpai iš visur Atgauti pinigus iš EBSW - nėra vilties

♦ Rusų kontra- 
žvalgyba giriasi 
slapta filmavę ke
turis britų diplo
matus Maskvoje, 
susižinančius su 
šnipais, panaudo
jant aparatūrą, 
paslėptą gatvėje 
dirbtiniame ak
mens gabale. Sau

sio 22 d. Rusijos valstybinis televizijos tink
las transliavo šią medžiagą. Rusijos prez. 
Vladimir Putin savo pareiškime žiniasklai- 
dai sausio 25 d. aiškino, kad neapsimoka 
šiuos keturis diplomatus ištremti, nes jie bus 
pakeisti sumanesniais šnipais. J is tvirtino, 
kad šis įvykis pateisina Rusijos įvestus su
varžymus rusų oranizacijoms priimti pini
ginę paramą iš užsienio.
♦ Sausio 22 d. du sprogimai Rusijos val
domoje Šiaurės Osetijojc nutraukė duji; 
tiekimą Gruzijai, kenčiančiai nuo neįpras
ti} šalčių. Po kcletos valandų kiti du spro
gimai nutraukė ir elektros tinklus, aprū
pinančius Gruziją. Rusija dėl sprogimų 
kaltina čečėnus sukilėlius, tačiau pačioje 
Gruzijoje vyrauja nuomonė, kad rusai tyčia 
sustabdė dujų ir elektros tiekimą, kad pa
brėžtų Gruzijos ekonominę priklausomy
bę nuo Rusijos malonės. Sausio 23 d. Gru
zija pradėjo gauti šiek tiek dujų kita tieki
mo linija, ateinančia iš Azerbaidžano.
♦ Sausio 24 d. Australijos min. pirminin
kas John Howard paskelbė naują ministrų 
kabineto sąstatą. Naujuoju gynybos minis
tru paskirtas dr. Brendan Nelson, ligšioli
nis švietimo ministras. Jis pakeičia ilga
metį Australijos gynybos ministrą sena
torių Robert Hill. Amanda Vanstone pa
silieka Imigracijos ir daugiakultūrinių rei
kalų ministre. National Party, liberalų parti
jos koaliciniai partneriai, neteko vieno mi

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.

Dar gruodį Bažnyčia buvo trečioje 
lentelės vietoje, o sausį - pirmoje. Sausį 
Bažnyčia pasitikėjo 67.4% apklaustųjų 
(gruodį-66.3%).

Antroje vietoje yra “Sodra” (socialinis 
draudimas), kuria sausį pasitikėjo 66.2% 
respondentų, trečioje-švietimas (60.3%).

Toliau pasitikėjimą Lietuvos žmonės 
deklaravo kariuomenei ir prezidento ins
titucijai. Kariuomene sausį pasitikėjo 
57.5% respondentų. Prezidentu - 57.4%.

Šeštoje vietoje - bankai - jais pasitiki 
51.6%, septintoje - žiniaskiaida 48.1 %.

Nukrito pasitikėjimas Konstituciniu 
Teismu. Gruodį KT pasitikėjo 50.6% ap
klaustųjų (penkta vieta), o sausį - 40.7% 
(aštunta vieta). Toliau seka pasitikėjimas 
sveikatos apsauga (41.6%), savivaldybėmis 
(33%), Valstybės kontrole (24.6%), poli
cija (26.6%). Teismais pasitiki vos 18.7%, 
Vyriausybe - 15.8%. Labiausiai Lietuvos 
gyventojai nepasitiki Seimu ir partijomis. 
Pasitikėjimą Seimu sausį deklaravo vos 
8.2%, partijomis - 4.6% apklaustųjų.

Davos forume lietuvių nebus
(BNS). Tarptautiniame politikos ir 

verslo lyderių susitikime Šveicarijoje lie
tuviams vėl neatsirado vietos.

Davos kurorte prasidėjusiame Pasaulio 
ekonomikos forume Lietuvos atstovai ne
dalyvavo. Į penkias dienas įninkantį ren
ginį atvyko per 2,000 dalyvių iš 89 šalių. 
Tarp jų - valstybių bei vyriausybių vado
vai, ministrai, ambasadoriai, tarptautinių 
organizacijų vadovai bei verslininkai, ra
šoma “Lietuvos ryte”.

Lietuvos vadovai į Davos nei pernai,
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nistro kabinete, nes sumažėjo jų parlamen
to narių skaičius, Viktorijos senatoriui 
Julian McGauran pasitraukus iš National 
partijos. Šis senatorius yra padavęs prašy
mą būti priimtu į liberalų partiją.
♦ Sausio 25 d. įvyko palestiniečių par
lamento rinkimai, panaudojant naują 
rinkimų formulę. Senasis parlamentas 
turėjo 88 narius, naujas parlamentas turės 
132 narius, kurių 66 bus išrinkti pagal 
partijų sąrašus, o likę 66 - asmeniškai 
išrinkti rinkiminėse apygardose. Iki šiol 
palestiniečiams vadovavusi Fatah partija 
rinkimus pralaimėjo, netekusi rinkėjų pa
sitikėjimo dėl įsigalėjusio nesąžiningumo ir 
dėl tarpusavio nesutarimų. Jie užsitikrino 
tik43 vietas naujajame parlamente. Hamas 
organizacija laimėjo 76 vietas. Ši organi
zacija nuolat rengė teroristinius išpuolius 
prieš Izraelį ir yra deklaravusi, kad siekia 
visiško Izraelio sunaikinimo, nors dabar 11 
mėnesių ji daugiau ar mažiau laikėsi vien
pusiškai deklaruotų paliaubų.
♦ Sausio 28 d. vienas iš Hamas lyderių, 
Ismail I laniyeh, atmetė tarptautinių orga
nizacijų siūlymą jo organizacijai nusigink
luoti ir atsisakyti smurto politikos, pri
pažįstant Izraeliui teisę egzistuoti. JAV ir 
ES gali nutraukti ligšiolinę pašalpą palesti
niečiams, jei jų vadovybę perėmusi Hamas 
organizacija nepakeis savo politikos linijos. 
Ginkluoti Fatah šalininkų būriai pradėjo 
susirėmimus su Hamas šalininkais įvairiuo
se palestiniečių centruose, ypač Ramallah 
mieste. Fatah nariai demonstruoja ir prieš 
savo partijos vadovybę, kaltindami ją dėl 
rinkimų pralaimėjimo.
♦ Sausio 28 d. Lenkijoje, Katowice mies
te. įlūžo didžiulės parodos salės stogas, gal 
būt dėl sniego dangos. Tuo metu salėje buvo 
susirinkę lenktyninių karvelių sporto entu
ziastai iš visos Europos. Žuvo bent 65 žmo
nės, daug sužeistų. □ 

nei šiemet nebuvo kviesti, nors kaimyni
nių šalių valdžia tokius kvietimus gavo. 
Fontmo svečių sąrašas priklauso ir nuo 
susitikimo temos.

Pavyzdžiui, 2001 metais Prezidentas 
Valdas Adamkus kartu su Latvijos Prezi
dente Vaira Vyke-Frciberga dalyvavo se
sijoje, skirtoje specialiai Baltijos valsty
bėms. V. Vykė-Freiberga pakviesta ir į pra
ėjusių, ir į šių metų forumus.

Iš viso forume laukiama 15 valstybių 
bei vyriausybių vadovų, 60 ministrų. 21 
ambasadoriaus. Apie pusę svečių sudaro 
įvairių verslo sričių lyderiai - didžiausių 
pasaulio įmonių ir potencialių investuo
toji} atstovai.
Lietuva - pažangiausia ES narė

Lietuva dar prieš metus tapo pažan
giausia Europos Sąjungos valstybe per
keldama j savo teise įvairias direktyvas. 
Pagal šį rodiklį ji aplenkė visas Europos 
Są-jungos valstybes. Europos Komisijos 
pranešime pabrėžiama, kad pagal naciona
linės teisės suderinamumą su įvairių ES 
direktyvų nuostatomis, Lietuvos procenti
nis dydis yra didžiausias iš visų ES valsty
bių nttrių - 99.45 %, 'lai reiškia, kad Lietu
vos teisės ir ES direktyvų suderinamumas 
yra beveik šimtaprocentinis. Po Lietuvos 
prie pažangiausių ES narių priskiriamos 
Ispanija - 99.09 %, Austrija - 98.81 %, 
Danija - 98.81 % ir Vengrija - 98.66%.

Prireikus Europos Komisija gali vals
tybėms narėms, kurios nevykdo savo įsi
pareigojimų pagal Sutartį, pradėti pažei
dimo procedūrą, o vėliau ir apskųsti Euro
pos Teisingumo Teismui.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos span- 
da,EEl'A,BNS,LGJTlCir“Benianluuii”.

Prieš dešimtmetį veikusiai Kauno hol
dingo kompanijai (EBSW) savo santaupas 
patikėję ir neatgavę Lietuvos gyventojai 
gali palaidoti viltis pinigus susigrąžinti. 
Vien privačių indėlių vertė buvo 80 mln. 
litų. Tai pareiškė generalinio prokuroro 
pavaduotojas Gintaras J asaitis.

“Vargiai ar įmanoma atgauti ką nors. 
Ir dabar nieko padaryti jau nebegalima 
(išieškoti iš EBSW veikėjų) - per daug 
laiko praėjo, pasikeitė turto savininkai 
arba turtas ir akcijos nebelikvidūs”, - pa
aiškino G. Jasaitis Seimo komisijai.

Jis taip pat komisiją patikino, kad Lie
tuvoje teisti EBSW vadovą G. Petriką dėl 
turto iššvaistymo laiko dar yra - senaties 
terminas sueis maždaugpo ketverių - pen- 
kerių metų.

Tačiau, Gintaro Jasaičio teigimu, bylos 
tyrimui kils kliūčių, jeigu JAV teisėsauga

Kas populiariausi?
Prezidentas Valdas Adamkus ir toliau 

išlieka populiariausiu politiku Lietuvoje. 
“Vilmorus” apklausos duomenimis, sausį 
V.Adamkus ir toliau užtikrintai užėmė 
pirmąją vietą. Juo pasitikėjo 24.5% res
pondentų. Gruodį šis rodiklis buvo 24%, 
lapkritį-22.2%.

Antroje vietoje ir toliau lieka sociali
nės apsaugos ir darbo ministrė Vilija 
Blinkevičiūtė, ja pasitiki 16.5% (gruodį bu
vo 12%). Trečią vietą lentelėje užima 
Seimo vadovas Artūras Paulauskas -9.7% 
(gruodį buvo 10.8%).

Ir toliau smunka valdančiosios Darbo 
partijos lyderio Viktor Uspaskich’o rei
tingai. Lapkritį dar antrą vietą lentelėje 
užėmęs, gruodžio mėnesį V.Uspaskich

Nuo šalčių ypač nukentėjo Telšiai
Užėjus šalčiams Telšiuose įvyko šilu

mos tiekimo avarija1 ir miestas liko be ši
lumos. Netrukus pradėjo gesti ir vidaus 
šildymo sistemos. Į Telšius išvyko specia
lios komandos net iš Vilniaus, kurios turi 
padėti likviduoti šilumos tiekimo avarijų 
padarinius. Telšių mero teigimu, šiuo metu 
pagrindinė problema, su kuria susiduria 
tarnybos - specialistų trūkumas.

Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA) 
paprašė savivaldybių vadovų, miestų ir 
rajonų verslininkų bei visų Lietuvos žmo
nių padėti be šilumos likusiems Telšių 
gyventojams.

“Negalėdami padėti tiesiogiai likvi
duoti avarijos pasekmes, padėkime telšiš
kiams pinigais. Kaip juos panaudoti, spręs 
Telšių savivaldybė - pirks karštą maistą, 
šildytuvus, apmokės už sunaudotą nelai
mės metu elektros energiją, remontuos 
užlietus butus, sugadintus baldus ar ko

Ši žiema sunki ir gyvūnams
Lietuvoje įsigalėjęs šaltis yra sunkus 

išbandymas gyvūnams, todėl gamtosau
gininkai gyventojų prašo parūpinti maisto 
paukščiams bei žvėrims.

Pasak Aplinkos ministerijos specia
listo Sclemono Paltanavičiaus, daugelį 
gyvūnų savotiškai apgavo šią žiemą ilgai 
vyravę palyginti švelnūs orai - j žiemavie- 
tes neišskrido kai kurie vandens paukš
čiai, saugių vietų nesusirado kurapkos.

Gamtosaugininkai kviečia žmones 
padėti gyvūnams per didžiuosius šalčius. 
Jeigu paukščiai įprastose vietose buvo 
lesinti, o gyvūnai maitinti, būtina ir toliau 
parūpinti jiems maisto. Geriausias lesalas 
zylėms, bukučiams, geniams ir žaliukėms 
yra saulėgrąžos, taip pat riebalų ir kruo
pų, batono, įvairių sėklų mišinys. Vandens 
paukščius reikia lesinti grūdais, jų atlie
komis, pilant maistą prie pat vandens.

Kaip pranešė Aplinkos ministerija, šiuo 

Gintaro Petriko neperduos Lietuvai. G. 
Petrikas laikomas Los Angeles, kur laukia 
teismo sprendimo dėl ekstradicijos į 
Lietuvą.

Septynerius metus nuo teisėsaugos 
slapstęsis EBSW prezidentas Gintaras 
Petrikas kaltinamas iššvaistęs EBSW kon
cerno turtą ir pasisavinęs apie 80 mln. litų 
Lietuvos gyventojų indėlių.

Be to, iš Lietuvos valstybinio komer
cinio banko, kurio valdymu rūpinosi 
EBSW, buvo iššvaistyta apie f H mln. litų. 
Iš Lietuvos įmonių, susijusių su EBSW, 
valstybė nesusigrąžino apie 144 mln. litų 
paskolų, kurias buvo garantavusi valstybė.

Nuo 1992 iki 1995 metų EBSW kon
cerno bendrovė Kauno holdingo kompa
nija iš gyventojų surinko daugiau nei 344 
milijonus litų. Investicinei bendrovei savo 
santaupas patikėjo 15,600žmonių. □ 

buvo trečias, o sausį - jau ketvirtas. Jo 
reitingas nukrito nuo 11.5% gruodį iki 
8.9% sausį.

Penktoje vietoje ir toliau lieka Premje
ras Algirdas Brazauskas. Sausį juo pasiti
kėjo 8.7% respondentų, gruodį šis rodik
lis buvo 9.4%, lapkritį -10.1%.

Šeštoje vietoje yra opozicinės Seimo 
opozicijos lyderis Andrius Kubilius - juo 
pasitiki 7.1% respondentų, septintas - 
generalinis policijos komisaras Vytautas 
Grigaravičius - 6.5% apklaustųjų. Aštun
toje vietoje yra apkaltos būdu nuo prezi
dento pareigi} nušalintas Rolandas Paksas. 
Juo pasitiki 6.3%, devintoje - ūkio minis
trė Kazimira Prunskienė - 5.9%. Dešimto
je vietoje - Vytautas Landsbergis 4.3%. □ 

labiausiai reikės nelaimės ištiktiems žmo
nėms”, - rašoma LSA kreipimesi.

Didžioji dalis Telšių gyventojų be cen
tralizuoto šildymo liko penktadienį, sau
sio 20 d., miesto šilumos vamzdyje įvykus 
avarijai. Avarijos padariniai likviduojami 
jau penktą parą. Teigiama, jog dabar šil
dymo sistema Telšiuose funkcionuoja be 
sutrikimų, tačiau normaliam šilumos 
tiekimui trukdo sutrikimai namų vidaus 
sistemose.

Sausio 24 d. Telšiuose be šilumos dar 
buvo likę 19 daugiabučių. Dėl šilumos 
tinklų gedimo šildymas kelioms valan
doms buvo išjungtas Gargždų gyvento
jams, trūkus radiatoriams Mažeikių ra
jono internatinėje mokykloje, keletą valan
dų šilumos tiekimas buvo nutrauktas šiai 
švietimo įstaigai bei Mažeikių rajono sa
vivaldybei. Per nepilną savaitę I .ietuvoje už
registruota daugiau kaip lOspeigo aukų.

metu gyvūnai jau pasiskirstę žiemojimo 
buveinėse, todėl per šalčius netikslinga 
organizuoti jų maitinimą naujose vietose, 
nes paukščiai bei žvėrys juda nedaug ir Šio 
maisto neras. Dabar ne mažiau svarbi jų 
apsaugos priemonė - ramybė. Kuo ma
žiau gyvūnai bus trukdomi ir baidomi, tuo 
lengviau jie susiras maisto ir priebėgų 
pasislėpti nuo šalčio.

Meteorologijos stočių duomenimis, 
sausio 19 d. naktį žemiausia temperatūra 
Lietuvoje buvo 26-29 laipsniai šalčio, pa
jūryje ir pietvakariniame šalies pakrašty
je - 23-25 laipsniai šalčio. Švenčionių pa
prastosios klimato stoties duomenimis, 
žemiausia temperatūra buvo 30 laipsnių 
šalčio.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos 
informacinės sistemos duomenimis, tokia 
pati temperatūra užfiksuota Pabradėje ir 
Medininkuose. □
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Bendruomenės baruose
Prisiminus Lietuvos baleto 80-metį

Jurgis Zaikauskas

Tęsinys iš MP nr. 3.
Lietuvos baleto solistai. Įskaitant ir 

tuos, kurie šoka užsienio trupėse, pasi
rodė itin gerai.

R. Jezerskytė kartu su R. Coumes- 
Marqute sušoko H. van Mannen “Two 
pieces for Het”. Ci. Bazevičiūtė pašoko G. 
Balanchino “Who Cares”. Mindaugas 
Baužys sužavėjo žiūrovus V. Plotnikovo 
“Mes”. Nerijus Juška atliko B. Eifmano 
“Pažinimą”.

Miki Hamanaka šoko kartu su su A. 
Batalovu ištraukas iš “Don Kichoto”, pa
rodydama savo didžiulį ir nuostabų pa
jėgumą šokiui. Nesu matęs geresnės Kitri 
kaip Miki Hamanaka “Don Kichoto” ba
lete. Tiek daug energijos, jaunatviškumo ir 
tiek daug puikiai bei preciziškai išpildytų 
sukinių!

Jurgita Dronina ir Olof Westring už
baigė Gala koncertą kompozicija iš ba
leto “Spragtukas”. 2003 metais šokant 
Jurgitą Droniną yra matę ir Melbourne 
lietuviai, kai ji ruošėsi Muencheno tarptau- 
tiniamkonkursui. Mes suruošėme loteriją 
ir aukų vajų, kad paremti jos kelionę. J. 
Dronina laimėjo konkursą ir tuoj pat ga
vo pasiūlymą šokti Švedijos Karališkojo 
Baleto tnipėje. Gala koncerte ji pasirodė 
kaip pilnai patyrusi ir daugžadanti šokėja.

Būtina paminėti M.K. Čiurlionio mo
kyklos dešimtos klasės mokinio Roko Va- 
luntonio akompanavimą pianinu japonų 
šokėjų porai, sušokusiai ištrauką iš baleto 
“Dama su kamelijomis”. R. Valuntonis ne
abejotinai turi didelę pianisto ateitį.

Pasibaigus Gala koncertui, į sceną bu
vo iškviesti Lietuvos baleto solistai ir kor
debaletas, visi svečiai ir Lietuvos baleto 
šokėjai - veteranai. Visi buvo ypatingai šil
tai pasveikinti, o veteranai apdovanoti 
mecenatės Ramintos Kuprevičienės pini
gine dovana.

Pabttigoje koncerto vedėjas Valdas 
Chlcbinskas iškvietė mane, kaip FLB 
pirmininką, specialiai atskridus) iš toli
mos Australijosir iki šiol 10 asmeninių 
prizų suteikusį rėmėją, pagerbti Lietuvos 
baletą 80-ties metų proga. Perskaičiau 
trumpą kalbą ir įteikiau prizus savo nau
jiems “vaikams” - Ingai Cibulskytei ir 
Igoriui Zaripovui. Žiūrovai plojo ir atrodo 
sutiko su mano asmeninius prizus gavu
sių šokėjų pasirinkimu.

Gala koncerto scenarijaus autoriai - 
režisierius Vytenis Pauliukaitis ir Lietuvos 
baleto vadovė Tatjana Sedunova - įteikė 
baleto globėjams ir rėmėjams įrėmintus 
pažymėjimus.

Teatro fojė stalai buvo gražiai papuošti 
ir serviruoti 450-čiai svečių. Veikė keli 
barai, grojo smagi šokių muzika, o visi 
svečiai buvo linksmai ir draugiškai nu
siteikę. Nenoromis pagalvojau, kad banke
to metu išgerta gana daug, bet girtų nesi
matė. Žinoma, daug šokta, daug kalbėta. 
Apie 1 vai. ryto Lietuvos baleto artistai 
pasikvietė savo draugus j kitą salę, kur šoko 
ir vaišinosi iki 5.30 vai. ryto.

Po Gala koncerto Lietuvos baletas 
neišėjo atostogauti, o gruodžio 7 dieną 
įvyko mano mėgiamas L Stravinskio 
“Švenl asis pavasaris” ir gruodžio 9 dieną - 
naujai pastatytas baletas “Dezdemona”,

Nuotraukoje iš kairės: 2005 m. prizo laimėtojai - Igoris Zaripovas (su scenos rūbais 
ir grimu) ir Inga Cibulskytė. Dešinėje - Lietuvos baleto rėmėjas Jurgis Zaikauskas.

pagal Roberto A. Šenderovo spalvingą 
muziką. Šį baletą 2002 m. užsakė “Vilniaus 
festivalio” rengėjai. Tai pilnas aistrų, 
šiuolaikinis, emocionalus ir intelektualus 
spektaklis.

Labai patiko gruodžio 11 dieną (sek
madienį) dienos metu įvykęs baletas 
“Spragtukas”. Buvo labai malonu matyti 
pilną teatrą tvarkingai ir gražiai aprengtų 
vaikučių su tėvais. Šoko geriausias baleto 
sąstatas su Nerijumi Juška ir Miki Hama
naka. Man labai patiko choreografo A. 
Melanjin baleto apibūdinimas: “Šis spek
taklis - vaikams ir suaugusiems. Tačiau 
jokio vaikiško primityvumo jame nėra. Tai 
juk pasaka apie pirmąją mergaitės meilę, 
apie tai, kaip tos, atėjusios iš pasakos mei
lės paveikta, mergaitė išauga. Taip, tai 
pasaka apie pirmąją meilę...” Aš pagalvo
jau, kad Miki Hamanaka, padedant Neri
jui Juškai, puikiai suprato choreografo 

mintį ir visą tai išreiškė šokiu.
Dabar jau tapo tradicija, kad atvažiuo

damas Lietuvon atsivežu žmonos Jonės 
iškeptą tortą. Tortas pagamintas pagal Jo
nės šeimos išsaugotą receptą ir jį ji ga
mina tik svarbiems įvykiams pažymėti. 
I sietuvoje šiuo tortu simboliškai pasveiki
name Lietuvos baletą. Šį kartą tai įvyko 
teatro pratybų salėje, kur tortas buvo pa
dėtas ant mažo staliuko kartu su vynu. 
Baleto vadovė Tatjana Sedunova ir aš 
pasakėme po trumpą kalbą. Buvau labai 
patenkintas, kad šioje ceremonijoje da
lyvavo ir LR Garbės generalinis konsulas 
Melbourne Andrius Žilinskas.

Skrisdamas namo vis galvojau, jog esu 
laimingas, kad likimas man leido vėl 
sulaukti Lietuvos baleto jubiliejaus, pa
matyti gražių spektaklių, patirti puikių 
įvykių, sutikti tiek daug malonių žmonių 
ir įsigyti naujų draugų. □

Birutės ir Vytauto išleistuvės
Isolda Poželaitė-Davis AM

Mieliems žmonėms paprastai daromos 
išleistuvės, norint parodyti savo prielan
kumą jiems. Todėl ir buvo surengtos nuo
širdžios išleistuvės Birutei ir Vytautui. 
Visgi jie išgyveno “Sodyboje” virš vie
nuolikos metų. Buvo paslaugūs, kūrybingi 
ir darbštūs sodybiečių draugai. Kur reikia 
sraigtelį prisukti - Vytautas pagalbon 
ateis. Kur reikia lubose lemputę pakeist - 
be Vytauto neapsieis. Per ilga būtų litanija 
gerų darbų ir darbelių, kuriuos skautas Vy
tautas kasdien vis atlikdavo. Jo Birutėlė ir
gi neatsilikdavo. Reikia sceną padabinti- 
meniškos jos sielos ir darbščių rankų pri
sidėta. Reikia pašlaites ekologiškai su
tvarkyti, padangom nusagstyti ir gėlėmis 
apsodinti - ir vėl Birutės sumanumu ten
ka stebėtis. O jos gėlynų, prūdelių ir ply
tomis išdėstytų takelių grožybė maloniai

Birutė Vaitkienė.

nuteikia gyventojus ir svečius.
Supykusių jų nemačiau. Kiek nusivy

lusių - taip. Juk mes ne šventieji! Tad ne
nuostabu, kad Sydnėjaus Lietuvių Mote
rų Socialinės Globos Draugijos ir Pati
kėtinių komiteto narės palepino svečių 
gomurėlius namuose gamintais skanumy
nais. O pyragais ir lietuviškais žagarėliais, 
bei nuoširdžiais atsisveikinimo žodžiais 
panoro prisidėti irsodybietės.

Tad šių metų sausio 11 dieną j “Sody
bą” sugužėjo apie keturiasdešimt tautiečių 
ir svečių. Pakelėm taures už Naujuosius 
Metus, kad jie išvykstantiems būtų micla- 
širdingi. Palinkėjom vieni kitiems sveika
tos, sėkmės ir stiprybės - žvelgdami į 
daugėjančius metus. Tada pasigardžiavom 
patiekalais.

Šeimininkių būta mielaširdingų ir su
manių. Po taurelės vyno ir skanių valgių, 
liūdnos progos nuotaika kiek atslūgo.
Tada SLMSGD pirmininkė Julija Lašai- 
tienė įvade prasmingai apibūdino Birutės 
ir Vytauto įnašą į “ Sodybos” gyvenimą. 
Patikėtinių pirmininkė, Tamara Vingilicnė 
OAM, tęsė padėką už nuolatinį rūpinimąsi 
“ Sodybos” pataisymais ir puošyba. Ji taip 
pat atskleidė paslaptį, kad jai patikęs jūrų 
skautas Vytautas, kai ji buvo tik pirmoke 
gimnazijoje. Beje, Vytautas net nušvito 
išgirdęs meilės prisipažinimą. Tada Biru lei 
ir Vytautui buvo įteikta abiejų komitetų ir 
sodybiečių dovana, prabangaus Swarovski 
kristalo skulptūrėlė.

Po to padėkos žodžius tarė ir kiti. 
Nijolės Užubalienės linksmą eilėraštį Vait- 
kams perskaitė Martina Rcisgienė. Valė 
Laukaitienė jautriai atsisveikino sody
biečių vardu, o Jonas Zinkus skautų vardu 
ir įteikė Vytautui “Mūsų Pastogės”. Nr35, 
1996.09.02, “Pėdsekio” fotokopiją, kurio
je buvo spausdintas Sydnėjaus Skautų 
Židinio 40-ties metų jubiliejaus aprašymas

su kanclerės M. Ka
valiauskienės ir tė
vūno VVaitkaus nuo
traukomis. O Isolda 
atsisveikino su drau- 
gais humoristine 
“rauda.”

Išleistuvės buvo 
tikrai neeilinės. Apie 
tai liudija svečių ko
mentarai, perpinti 
liūdesiu. Padėkos 
SLMSGD narėms už 
malonų renginį:

Laimingų ir ilgų 
metų naujoje buveinė
je. Nuoširdus ačiū vi
soms ponioms, kurios 
paruošė šią puotų.

Lovely. Beautiful. A 
really surprisingparty, 
but a sad day forme 
to see my friends leave.

Geriausios sveikatos, kūrybingų metų 
Birutei ir Vytautui Geelong’e! Iki pasi
matymo!

Pasakiška! Prasminga! Kaip malonu 
buvo pabendrauti su Jumis!

Atsiranda jausmas, kad norėtųsi su 
Jumis dažniau pabendrauti, pabuvoti gra
žioje “Sodyboje. ”

Puikios išleistuvės tikrai nusipelniusiems 
pagarbos Birutei ir Vytautui.

Gaila-geri žmonės mus apleidžia.
Labai liūdna, kad geri draugai išvyksta 

- skaudu jų netekti.
Labai buvo smagu pabuvoti tarp savųjų, 

šnekučiuotis gimtąja kalba.
Viena iš gražiausių popiečių - Jums 

Birute ir Vytautai - adios muchachos! Iki 
pasimatymo naujuose namuose!

Labai geri pietūs. Maisto per akis - 
geresnio nesurasi!

Labai gražiai viskas praėjo - draugiš
koje atmosferoje.

Vytautas Vaitkus. Nuotr. Algimanto Kabailos.

Liūdna buvo praleisti paskutines kelias 
valandas su toli išvykstančiais draugais.

Well done! Sad to see friends leave the “ 
Sodyba", but realising that they are doing 
what is best forthem.

I-abai liūdna, kai geriausia draugė 
išvažiuoja, bet Geelong’e bus arčiau savo 
giminių.

Buvo malonu būti “Sodyboje. ”
Vienybėje - galybė. Kur du stos, visados 

daugiau padarys.
Lengviausiai suorganizuota prašmatni 

puota.
Ona Baužicnė žvelgdama iš portreto 

šypsosi Išsipildė jos svajonė. Seklyčioje tvy
roja geraširdiškumas ir maloni nuotaika.

AR JAU SUMOKĖJAI 
“MŪSŲ PASTOGĖS” 

PRENUMERATĄ?
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Lietuva iš arti_______________
46 milijardai - ar sunaudosime?

Gintaras Sarafinas

36 milijardai litų - tokią paramą Lie
tuva galėtų gauti iš Europos Sąjungos 
2007-2013 metais. Pridėjus dar 10 mili
jardus litų, atseikėtų 2004-2006 metais, 
susidaro 46 milijardai Lt. Tiesa, šių pinigų 
įsisavinimas - labiau teorinė galimybė, o 
kiek Lietuva gali paimti ir panaudoti 
praktiškai?

“Iš tiesų kalbant apie ES paramą mums 
turėtų rūpėti trys svarbūs dalykai: iš pra
džių reikia kuo daugiau išsiderėti, po to iš 
tos išsiderėtos sumos kuo daugiau paimti 
ir galiausiai paimtus pinigus protingiau
siai išleisti”, - dėsto Lietuvos banko Eko
nomikos departamento direktorius Rai
mondas Kuodis.

Pritardamas narys prof. Kęstutis Gla
veckas pabrėžia, kad svarbiausias punktas 
- skaidriai paskirstyti pinigus, išmintingai 
panaudoti paramą ir pinigus nukreipti į 
tas sritis, kurios duotų didžiausios naudos 
visai Lietuvai. Vis dėlto norėtųsi išnag
rinėti, kiek Lietuva apskritai gali paimti ir 
panaudoti tos išsiderėtos sumos (juolab kad 
britai pernai priekaištavo naujosioms ES 
narėms, jog šios turi didelį apetitą, bet 
nesugeba suvalgyti to. kas jau patiekta). 
Pasirodo, tikrai ne visus 46 milijardus Lt.

Skirtingų “Veido” kalbinti; ekspertų 
nuomonės skyrėsi, tačiau nelabai stipriai - 
jų prognozėmis, Lietuva geriausiu atveju 
gali paimti 75-85% išsiderėtos sumos - 
vienose srityse gal ir šimtą procentų, ta
čiau esama sričių, kur teks džiaugtis, jei 
įsisavinsime vos daugiau nei pusę numa
tytos sumos.

Pažvelkime vien į plikus faktus, kaip 
Lietuvai sekėsi iki šiol. Taigi, anot ekono

Lietuvoje jau trūksta gydytojų
Nors valstybė kiekvieno gydytojo pa

ruošimui išleidžia apie 300,000 litų, me
dikų Lietuvoje vis labiau trūksta, rašo 
dienraštis “Lietuvos žinios”. Baigę studi
jas, nemažai jaunųjų medikų darbo ieško
si užsienyje, o priversti gydytojus bent ke
lerius metus atidirbti Lietuvoje valstybei 
neleidžia Europos Sąjungos (ES) teisės 
aktai.

Šiuo metu Sveikatos apsaugos minis
terijos (SAM) tinklalapyje skelbiama apie 
220 laisvų darbo vietų įvairiose gydymo 
įstaigose. Kiekvienoje apskrityje ypač 
trūksta šeimos gydytojų ir anesteziologų 
reanimatologų. Daugiausia gydytojų lau
kiama ligoninėse. Šiaulių ligoninė į darbą 
priimtų 36 gydytojus, Panevėžio -32, Za
rasų - 17, Alytaus S. Kudirkos ligoninei 
reikėtų 25 medikų.

Bemaž visuose pranešimuose apie lais
vas darbo vietas pažymima, kad darbdavys 
neieško specialistų su darbo patirtimi, ne
reikalaujamos ir užsienio kalbų žinios. Aly
taus rajono greitosios medicinos pagalbos 
stotis ieško trijų šeimos gydytojų. Praneša
ma, kad priimami ir vos metų darbo patirtį 
turintys medikai. “Gali dirbti studentai, 
turintys medicinos gydytojo licenciją”, - 
rašoma kai kuriuose skelbimuose.

Pagal Sveikatos apsaugos ministerijos 
duomenis, 2005 metų pavasarį Lietuvos 
sveikatos priežiūros įstaigose trūko apie 
250 gydytojų. “Tais pačiais metais aukštojo 
mokslo studijas baigė apie 150 gydytojų 
rezidentų”, - pridūrė specialistas.

Kauno medicinos universiteto rekto
rius profesorius Remigijus Žaliūnas pa
žymėjo, kad gydytojų stygius - ne tik 
Lietuvos, bet ir kitų Europos valstybių 
problema. Jo teigimu, dabar, kai sienos
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misto dr. Klaudijaus Manioko, ligi šios 
dienos labiausiai strigo pinigų įsisavini
mas pagal aplinkosaugos, kaimo plėtros, 
verslo infrastruktūros gerinimo programas 
ir pagal vadinamąjį Šengeno projektą. Be 
to, apžvelgus ES paramos įsisavinimo būk
lės 2005 m. lapkričio 30 dienos duomenis, 
galima teigti, kad iki dabar tiesiog pasi
baisėtinai blogai buvo įsisavinamos lėšos 
visame socialinės apsaugos sektoriuje, 
įgyvendinant kai kuriuos projektus, už 
kuriuos atsakinga Švietimo ministerija, 
tarkime, mokymosi visą gyvenimą sąlygų 
plėtojimo, taip pat žmogiškųjų išteklių 
kokybės gerinimo mokslinių tyrimų ir ino
vacijų srityje. Neįtikėtina, bet pagal vie
šosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų 
projektus įsisavinta lygiai 0% paramos. 
Tiek pat įsisavinta ir įgyvendinant kaimo 
vietovių pritaikymo bei plėtros skatinimo 
projektus. Tiesa, šiose dviejose srityse 
pateikta daug paraiškų ES paramai gauti 
ir jau pasirašomos sutartys, tad galima vil
tis, jog netolimoje ateityje ES parama bus 
daugsparčiau panaudojama.

Aukšti pareigūnai šiandien labiausiai 
nerimauja dėl stringančių aplinkosaugos 
projektų. Europos Sąjungos biudžeto ko
misarė Dalia Grybauskaitė nuogąstauja, 
kad išsilaikius dabartinėms tendencijoms 
Lietuva šiemet gali nepanaudoti visų nu
matytų ES paramos lėšų. Komisarė pabrė
žė, jog siekiant pagerinti padėtį reikia 
daugiau Vyriausybės pastangų. Šios atsto
vai teisinasi, kad ES paramos panaudo
jimas stringa dėl techninių priežasčių: esą 
projektai dideli, Lietuvoje stinga ekspertų, 
kurie galėtų parengti aplinkosaugos sri
ties projektus, neįsibėgėja pati pinigų 
įsisavinimo sistema, be to, procesą stabdo 

atidarytos, vieni geriausių šalies medikų 
turi daug galimybių dirbti bet kurioje Eu
ropos valstybėje. “Turtingesnės šalys svei
katos priežiūrai skiria daugiau investi
cijų, todėl Lietuvos specialistai išvyksta 
svetur. Užsienyje jiems sudaromos geres
nės savirealizacijos sąlygos”, - aiškino 
profesorius. Pasak jo, mūsų jaunieji me
dikai daugiausia profesinių galimybių turi 
tik Lietuvos universitetinėse ligoninėse.

“Skirtumai, lyginant Lietuvos rajoninę 
gydymo įstaigą su Prancūzijos, gana nema
ži. Jaunamžmogui reikia pradėti gyventi, 
įgyti pacientų pripažinimą, o tam kartais 
prireikia dešimtmečio, jau nekalbant, kad 
ir studijos trunka 10-12 metų. Jas baigus 
žinių pakanka, bet jeigu jaunas gydytojas 
patenka ne į universitetinę, o į rajoninę 
aplinką, kai kuriuos įgūdžius jis gali ir 
prarasti”, - dėstė R. Žaliūnas.

SAM specialistas J. Bartlingas ir pro
fesorius R. Žaliūnas tvirtino, esą šiuo me
tu nerealu, kad Lietuvos studentai pasira
šytų sutartis su valstybe ir po studijų bent 
kurį laiką dirbtų tėvynėje. “Tokią nuostatą 
būtų sudėtinga įteisinti. Europos direkty
vos neleistų to daryti, nes būtų pažeidžia
mos žmogaus teisės. Juolab jog kai kurio
se ES šalyse jau įteisintas laisvas darbuo
tojų judėjimas”, -sakė rektorius.

R. Žaliūno įsitikinimu, norint išlaikyti 
medikus Lietuvoje būtina didinti inves
ticijas j sveikatos priežiūros sistemą, gerin
ti gydytojų darbo sąlygas ir kelti atlygini
mą. “Reikėtų įvertinti lietuvių prisirišimą 
prie gimtosios žemės ir nebūtinai siekti, kad 
algos būtų tokios kaip Didž. Britanijoje ar 
Prancūzijoje. Tačiau priartinus jas prie 
vakarietiškų jauni gydytojai liktų Lietuvoje. 
Dabar tie skirtumai milžiniški”, - kalbėjo 
R. Žaliūnas. □ 

kai kurios savivaldybės.
Pasidomėjus, kodėl stringa ES para

mos įsisavinimas pagal Kaimo plėtros 
programą, iš Žemės ūkio ministerijos at
skriejo atsakymas, jog viskas stringa irgi 
tik dėl techninių priežasčių ar paraiškų 
pildytojų padarytų klaidų.

Įdomu tai, kad vieni mūsų kalbinti 
pašnekovai Ignalinos atominei elektrinei 
uždaryti numatytų lėšų panaudojimą pri
skiria prie lengvų užduočių, o kiti čia 
mato problemų bei trukdžių. Iš šiai sri
čiai numatytų lėšų dalis gali būti skirta 
elektros tiltui į Vakarus statyti, tačiau šio 
projekto įgyvendinimas bei lėšų skyrimas 
priklauso ne tik nuo mūsų, bet ir nuo lenkų.

Kalbant apie ligšiolinį ES paramos 
panaudojimą mums rūpėjo išgirsti ne tik 
makroekspertų nuomones ir prognozes, bet 
ir persikelti į mikrolygmenį bei išsiaiškinti, 
kaip šiuo aspektu vertinamas paramos pa
skirstymas ir įsisavinimas. “Mūsų įsivaiz
davimu, nėra labai gerai, kad apie trečda
lis ES paramos nusėda Vilniuje, apie pusė 
rajonų centruose ir tik 10% - gilioje pro
vincijoje. Taigi Lietuvoje gyvenimo lygis 
nevienodinamas, skirtumas ir toliau di
dinamas. Kažkaip nesąmoningai atrodo, 
kai Vilniuje, kuriame ištiek viešbučių, 
naujam viešbučiui statyti iš ES paramos 
skiriama 8 mln. Lt, o provincijai, kurioje 
viešbučių taip stinga, viešbučių projektams 
įgyvendinti paramos gauti nepavyksta, - 
sako Ignalinos rajano meras Bronis Ropė. 
- Nepatinka ir tai, jog toji parama regu
liuojama gana savotiškai ir kad viskas vyks
ta labai ilgai. Tarkime, atiduodame pro
jektą ir net perpusantn; metų nepaaiškėja, 
kuo viskas baigėsi arba dėl kokių priežas
čių tie projektai atmesti. Taip pat nerimą 
kelia tas faktas, kad darbų konkursuose 
dalyvauja vis mažiau bendrovių, nes ima 
labai stigti statybininkų. Taigi ir dėl to gali 
strigti pinigų įsisavinimas”.

Ateityje, apie 2007-2013 m. laikotarpį,

Kauno VDU Didžiojoje auloje paminėtos 
W. A. Mozarto 250 gimimo metinės

Sausio 18 d. VDU Katalikų teologijos 
fakulteto Didžioji aula vos sutalpino no
rinčius paklausyti koncerto, skirto Wolf
gang Amadeus Mozarto 250-osioms gi
mimo metinėms. Vakaro vedėja kompo
zitorė Zita Bnižaitė pasveikino visus su
sirinkusius su jau įsibėgėjančiais Nau
jaisiais 2006 Metais. Lyg Kalėdų atgarsis 
jos lūpuosc skambėjo didžiojo kompozi
toriaus gimimo ir krikšto istorija, vardo 
Amadeus - “mylimas Dievo” reikšmė.

Koncerte nuskambėjo dviejų Mozartų, 
tėvo ir sūnaus, kūriniai: Leopold Mozarto 
Simfonija F-dur, W A. Mozarto Koncertas 
fortepijonui h orkestrui Nr. 11 bei Simfo
nija Nr. 29, A-dur, KV 201. Šiuos kūrinius 
atliko I Jetuvos kamerinis orkestras (žiūr. 
nuotr. viršuje). Dirigavo Georg Mais iš 
Vokietijos, kuris nuo 1995 m. yra Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos kviestinis 
profesorius. Jau 11 metų dirbdamas su Lie
tuvos kameriniu orkestru, jis sako: “manau, 
mes esame “suaugę” kaip komanda. Stabi
lumui ir tęstinumui palaikyti ir toliau no
rėčiau dirbti su šiuo orkestru”. Fortepijo
nu skambino Isabel Gabbc - Berlyno Meno 
Universiteto ir Hanna Eislerio aukštosios 

vėlgi neabejojama, kad strigs aplinkosau
gai ir kaimo plėtrai numatytų lėšų įsisavini
mas. Taip pat tvirtinama, jog daug rūpesčių 
kils dėl paramos, skirtos mokslui ir tech
nologijoms, tyrėjų ir mokslininkų gebėji
mams, mokymosi visą gyvenimą sistemai 
plėtoti, ir apskritai bus sunkiau įsisavinti 
pagal Žmonių išteklių plėtros veiksmų 
programas skirtus pinigus. “Kai kas šau
kia, jog reikia kuo mažiau ES paramos skir
ti transportui, keliams taisyti, o kuo dau
giau švietimui ir mokslui. Bet aš šiuo klau
simu turiu šiek tiek kitokią nuomonę. Ke
liams numatytos lėšos panaudojamos vi
sos ir paskirstomos tolygiai po visą 1 sietu
vą, o pasidomėjus, kaip mums sekasi pa
naudoti ES paramą, vadinamą investici
jomis į ateitį, paaiškėja, jog labai sunkiai. 
Vienas dalykas - tą paramą paimti, kitas - 
ją panaudoti. Ir abiem atvejais vaizdas 
nekoks - ligšiolinė patirtis liudija, jog mūsų 
mokslininkai arba visos tos paramos nepa
ims, arba paėmę pinigus pridarys daug 
pseudomokslo. Žinodamas, kad Lietuvoje 
aukštojo mokslo sistema stipriai papuvu
si, o valstybiniai mokslo institutai kažko
kio keisti ir neaiškūs, man neatrodo, jog 
mokslui ir technologijoms numatytus pi
nigus Lietuva sugebės tinkamai pasiimti ir 
panaudoti”, - gana griežtas išvadas pateikia 
bankininkas - ekonomistas R.Kuodis.

Jam antrina opozicijos lyderis Andrius 
Kubilius: “Apskritai lengviausiai Lietuva 
įsisavins tą ES paramą, kur nereikia di
delės išminties. O labiausiai strigs pinigų 
panaudojimas mokslo, švietimo ir žinių 
visuomenės sektoriuose. Pavieniui čia 
kažką labai rimta nuveikti gana sunku, 
reikia, kad įsikištų valstybė. Situacija iš 
esmės pakeistų, jei mūsų valstybė bendro
mis pajėgomis sukurtų nacionalinį žinių 
visuomenės srities projektą, savo mastu 
prilygstantį “Via Baltica”. Tuomet pinigai 
būtų įsisavinami tikrai sėkmingai”.

(“Veidas”, sutrumpinta)

muzikos mokyklos docentė. Ji pirmą kartą 
lankėsi Lietuvoje ir pirmą kartą grojo su 
Lietuvos kameriniu orkestru. Po koncer
to ji pasidalino savo įspūdžiais: “Labai 
džiaugiuosi, man patiko, nes muzikantai 
išties yra puikūs, girdi kiekvieną toną ir tu
ri labai daug energijos.”

Koncertas.,. Kaip sunku žodžiais per
teikti garsų skambesį! Jie paliečia širdį ir 
žadina visą puokštę emocijų, išgyvenimų, 
vaizdinių. Nuo lengvo ir šviesaus vėjavai- 
kiškumo iki gyvenimo prasmės bei har
monijos suvokimo ar beprasmiškumo 
šmėklos. Klausytojų širdys neliko abejin
gos - karštų aplodismentų paskatintas, di
rigentas sugrįžo į salę ir nudžiugino susi
rinkusius dar dvejais W. A. Mozarto kūri
niais, Serenade B-dur ir Serinada D-dur. 
Pastaroji yra laikoma kompozitoriaus 
“vizitine kortele” dėl prestissimo - pašė
lusio tempo, tokią nuorodą įvedė būtent jis.

Po koncerto Georg Mais neslėpė susi
žavėjimo aulos grožiu ir pasidalino apie 
darbą su Lietuvos kameriniu orkestru ir 
ateities planais.

Svetlana Adler, Katalikų teologijos 
fakulteto V kurso studentė
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Iš Redakcijos pašto
Kalėdų eglutė Sydnėjuje

Sydnėjaus Lietuvių Klubo prezidentas Alis Migus “Mūsų Pastogei” atsiuntė gražių 
nuotrauką, kuri padaryta pernai, gruodžio 11 dieną, Lana Stasis - Venckienės patalpose, 
D250-The Ultimate Party Venue (250Victoria Road Gladesville), kur Sydnėjaus I dėtuvių 
Klubo narių vaikams buvo pravesta smagi “Kalėdų Eglutė”. Vaikai ne tik žaidė įvairius 
žaidimus ir šoko, bet sulaukė ir Kalėdų Senelio su dovanomis. O programos pabaigoje 
visų laukė vaišės. □

Kodėl graikų ir lietuvių pavardės panašios?

Latvių Jaunimo Dienos

Praėjusių metų gruodžio 27 dieną Sydnėjaus Burwood Park įvyko latvių Jaunimo 
Dienų atidarymas. Lietuviams atstovavo nepailstanti mūsų audėja Martyna Reisgienė 
(nuotr. dešinėje). Nuotraukoje kairėje - “Dainos” choristas, advokatas Garry Penhall, 
neaplenkiąs kultūrinių renginių, kur jie bebūtų ruošiami. Nuotr. Antano Kramiliaus.

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis
Isolda Poželaitė-Davis AM

2005 metais rugsėjo mėnesio 22 dieną 
suėjo 130 metų nuo XX-to amžiaus reikš
mingo kompozitoriaus ir dailininko Mi
kalojaus Konstantino Čiurlionio gimimo 
dienos Varėnoje. O 2006 metų balandžio 
10 dieną sueis 95-ri metai nuo jo mirties 
Pustelnike, netoli Varšuvos.

Tad prisiminę iškilųjį menininką, nors 
tnumpai peržvelkime jo biografinių ataudų 
pluošštą.

IMikalojus Konstantinas buvo vy
riausias iš keturių brolių ir keturių seserų 
gausioje vargonininko Konstantino Čiur
lionio šeimoje. Tėvo pamokyti, visi vaikai 
išmoko groti muzikos instrumentais. Ne
nuostabu tad, kad Čiurlioniu namuose, 
kuriuose buvo ir fisharmonija (dumplėmis 
pučiamas pianinas) vis skambėdavo mu
zika. O vaiki; vaizduotę įtaigojo ir moti
nos dainos bei pasakos. “Motina, Adelė 
Ona Marija Magdalena Radmanaitė buvo 
duktė bavaro emigranto Prano Oktaviano 
Radmanno, mėgusio drožinėti smulkius 
dirbinius iš kaulo ir gintaro.” (Lietuvių En
ciklopedija, IV tomas, psl.202.) Motinos 

se-kamas pasakų pasaulis turėjo, matyt, Įta
kos būsimam kompozitoriui ir dailininkui, 
kuris paliko bemaž 300 muzikos kom
pozicijų ir tiek pat dailės kūrinių. Pa
nagrinėjus jo dailės kūrinių tematiką, įsi
mena vaikystėje girdėtų pasakų aidai, 
mistiniai pamąstymai, kosmoso simbo
liniai vaizdai ir retai užtinkamas talentas 
perkelti muzikos opusus į spalvų, nuotaikų 
ir įvaizdžių serijines kompozicijas, pvz. 
Jūros, Pasaulio kūrimo, Laidotuvių, Metų 
laikų ir kitus ciklus.

Jaunasis Mikalojus Konstantinas, bū
damas vos penkerių metų, jau skambino 
pianinu iš klausos, o po dvejų metų - ir iš 
gaidų. Muzikinę karjerą busimasis kom
pozitorius pradėjo kunigaikščio Mykolo 
Oginskio orkestro mokykloje Plungėje. 
1893 metais stojo į Varšuvos Konservato
riją ir ją baigė 1899 m. Kunigaikštis M. 
Oginskis toliau rėmė Čiurlionio studijas 
ir Leipzig’o konservatorijoje nuo 1901 m. 
Tačiau keliems mėnesiams likus iki konser
vatorijos studijų baigties, jo mecenatas 
miršta ir Čiurlionio draugas E. Moravskis 
finansiškai padeda baigti konservatoriją 
1902 metais. Vertėtų gal paminėti, kad po

Zigmas Zinkevičius
Tntmpai į šį klauimą galima atsakyti 

taip. Abi kalbos, graikų ir lietuvių, geriau 
negu kitos dabartinės indoeuropiečių 
kilmės kalbos išlaikė senovinę, ypač 
tikrinių žodžių, struktūrą. Iš esmės todėl 
abiejų kalbų pavardės panašios.

Kaip ir kodėl taip atsitiko?
Senų senovėje indoeuropiečių kalbos 

turėjo sudėtingą žodžių kaitymo sistemą. 
Trumpėjant žodžių galui, ilgainiui dauge
lyje naujųjų kalbų išnyko galūnės ir links
nius imta reikšti panaudojant pagalbinius 
žodelius (artikelius). Taip yra, pavyzdžiui, 
anglų kalboje.

Iš visų dabartinių indoeuropiečių kal
bų senąsias galūnes geriausiai išlaikė 
lietuvių ir graikų kalbos, ypač jų asmen
vardžiai (iš dalies ir kiti tikriniai vardai), 
nes bendrink; žodžių linksniavimas 
naujoje graikų kalboje (plačiausiai var
tojamoje dimotiki atmainoje) labai su
prastėjo ir tuo nutolo nuo linksniavimo 
lietuvių kalboje.

Graikų pavardėse išliko tokios pačios 
arba panašios galūnės, kokios išliko ir 
lietuvių pavardėse, pavyzdžiui (pateikia
mos žymių naujųjų laikų graikų pavardės 
taip, kaip jos rašomos lietuvių spaudoje):

“Lietuvių literatūros skaitiniai”
Kanados Lietuvių Bendniomenė išlei

do didoko formato, 296 puslapių, kietais 
viršeliais knygą “Lietuvių literatūros skai
tiniai”. Ją paruošė, sudarė, dalį parašė 
Toronto Maironio mokyklos aukštesnių
jų lituanistinių kursų mokytoja - Rima 
Žemaitytė - De luliis.

Knyga skiriama: “mano mokiniams - 
buvusiems, esantiems ir būsimiems. Irvi- 
siems tiems, kurie gyvendami ne Lietu
voje, pasiilgsta lietuviško žodžio”.

Iš dedikacijos gali atrodyti, kad ši knyga 
tik lietuvių literatūros vadovėlis... Tokia ji 
iš dalies ir yra, bet kartu daug daugiau. Tai 
4.5 šimtmečių lietuvių literatūros anto
logija - žinynas, lietuviškos kultūros, mąs
tysenos ir gyvenimo veidrodis, mūsų kal
bos ir tautos gyvybės šaltinis bei aruodas.

Šioje knygoje per beveik 300 puslapių 
Rima Žemaitytė atrinko, aptarė ir pateikė 
75 rašytojų biografijas bei jų svarbiausios 
kūrybos darbus (ištraukas).

Be 75 svarbiausių autorių, knygoje dar 
yra prabėgomis paminėti kiti 25 rašytojai. 
Ką atrinkti, turėjo būti vienas iš sunkiau
sių sudarytojos sprendimų, nes XIX ir ypač 
XX šimtmečiams buvo pateikta šimtinė.

studijų konservatorijose, Čiurlionis atsi
sakė jam siūlytų mokytojo vietų Liublino 
Muzikos Mokykloje (1899) ir Varšuvos 
Konservatorijoje (1902 m.), kurios būtų 
palengvinusios jo egzistenciją. Jis pasirin
ko sunkesnį kelią, būtent verstis priva
čiomis muzikos pamokomis, nes tai įga
lino jį atsidėti daugiau muzikos kompo
zicijai. Savo kūrinius Čiurlionis dažnai 
skambindavo inžinieriaus Volmann šei
mos muzikiniuose renginiuose Varšuvoje. 
Draugystės ryšiams tarp jo ir šeimos su
klestėjus, Čiurlionis lankėsi su jais Kryme 
ir Kaukaze. O po to, Volmann šeimos fi
nansiškai paremtas, jis aplankė Prahos, 
Dresden, Nūrnberg, Mūnchen ir Vienos 
meno muziejus. Kiek anksčiau pajustą 
pašaukimą dailei jis pradėjo jau rimtai 
puoselėti po meno studijų Varšuvos Meno 
Akademijoje nuo 1904-1906 metų.

Deja, jo kūrybinis tapybos laikotarpis 
buvo labai trumpas - vos tik iki 1909 me
tų. Jau 1906 metais jo darbi) paroda buvo 
surengta Sankt Peterburg’o Meno Aka
demijoje, o 1906 metais gruodžio 27 die
ną M. K. Čiurlionis dalyvavo ir Pirmoje 

Angelopulas, Glikas, Ksenopulas, Kundu- 
ras, Metaksas, Papagas, Randas (graikai turi 
galūnę - os, o mes ją paprastai keičiame 
savąja - as; abi šios galūnės yra tos pačios 
kilmės), Gizikis, Kantunis, Karamanlis, 
Katrakis, Lavidis, Makrijanis, Maniotis, 
Micakis, Partcnis, Politis, Sikeliotis... Argi 
ne lietuviškai skamba!

Labiausiai panašios tos mūsų ir graikų 
pavardės, kurios padarytos iš senųjų dvi- 
kamienių indoeuropietiškų asmenvar
džių. Tokių turime nemaža. Dėl to daugelis 
graikiškų pavardžių struktūra lietuviui 
neretai atrodo, bent iš paviršiaus, lyg būtų 
lietuviška, pvz., Kariotakis (plg. liet. Ka
rtotas), Ksenopulas, Papadopulas, Saran- 
daris, Tripadakis (plg. Tripadis) ir kt.

Panašiai ir su krikštavardinės kilmės 
pavardėmis. Jos daugeliu atvejų padarytos 
iš tų pačių krikštavardžių, pvz. Antonakakis 
(plg. Antanas), Christopulas (:Kristupas), 
Jakovidis (Jakovas - Jokūbas), Janopulas 
(Jonas), Konstantinidis (:Konstantinas), 
Vasilijas (:Vosylius) irkt.

Labiausiai nuo graikiškų pavardžių 
skiriasi mūsų naujos (antrinės kilmės) 
pavardės, padarytos su tėvavardinėmis 
priesagomis (- aitis, -finas, -onis...) arba 
gavusios slavų priesagas (-evičius, - 
auskas...). □

Knygoje rasite daudybę iliustracijų: ra
šytojų nuotraukų, kai kurių jų rašysenos 
pavyzdžių, titulinių puslapių, žemėlapių, 
dailininkės - grafikės Gražinos Didelytės 
darbų reprodukcijų. Be rašytojų apibū
dinimo, rasite visą eilę lietuvių literatūros 
periodizacijos skyrių, taipogi specialiai 
skirtų spaudos draudimui, knygnešiams, 
egzodo ir atgimimo literatūrai, pasaulinės 
literatūros krypčių aprašymų (romantiz
mas, realizmas, futurizmas ir kt.).

Dar šią knygą reikia pagirti už arti 2000 
žodžių žodyną. Beveik kiekvienas jos 
puslapis turi nuo kelių iki dešimties ar 
daugiau trumpų paaiškinimų senoviškes- 
nių ar su kaimo darbais ir gyvenimu susi
jusių žodžių, kurių jaunimas gali nesu
prasti ar paprasčiausiai nežino.

Ačiū autorei - sudaiytojai, talkinin
kėms, pagalbininkams, Kanados Lietuvių 
Bendruomenei ir jos Švietimo Komiteto 
pirmininkei Vidai Stanevičienei, “kuri 
palaimino tokios knygos atsiradimą ir 
rūpinosi jos spausdinimu”. Tai viena iš 
svarbesnių lietuviškų knygų, išleistų Ka
nadoje.

Genius Procuta

lietuvių dailės parodoje Vilniuje. Jis ak
tyviai įsijungė į Lietuvių Meno Draugijos 
muzikinę veiklą, dirigavo “Rūtos” chorui 
ir bendradarbiavo meno straipsniais lie
tuviškoje spaudoje. Kiek mažiau žinomas 
faktas yra Mikalojaus Konstantino susi
domėjimas fotografijos menu nuo maž
daug 1905 iki 1909 metų. Šia tema rašo 
Šiaulių universiteto dėstytojas Jonas Nek- 
rašius, “ Šiaulių kraštas”, 2005.09.30:

“Neseniai P. Višinskio viešoje biblio
tekoje surengtoje parodoje “Vis dar neat
pažintas Čiurlionis” buvo galima pama
tyti prieš šimtą metų, 1905 metų vasarą, 
M.K. Čiurlionio fotoaparatu užfiksuotus 
Anapos vaizdus. Tai menininko kelionės 
Juodosios jūros pakrantėmis vaizdai: 
burlaiviai, žvejų darbas, kalnai, uolos, jūros 
toliai, vietos gyventojai, vasarotojai. Be to 
buvo dar ir tėvų, draugų, pažįstamų, gam
tovaizdžių ir buitinio gyvenimo foto
grafijų.”

Iš kitų šaltinių žinoma, kad Čiurlionis 
turėjęs Kodak firmos fotoaparatą ir tėvų

Nukelta į 6 psL
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Kas - kur - kaip?
Antanas 
Laukaitis

55-oji Sporto
Šventė Brisbanėje

Tęsinys iš MP nr. 1 - 2
Suvažiavimo metu buvo išrinktas nau

jas ALFAS garbės narys. Kandidatais bu
vo pasiūlyta-L. Koszela (Gcelongas), R. 
Kasperaitis (Sydnėjus) ir A Pocius (Ade-

Iš kairės: vyrų golfo čempionas - 13-metis 
Andrius Belkus (Sydnėjus) su caddy (tre
neriu) Don Atkinson (Brisbane).

M. K. Čiurlionis
Atkelta iš 5 psl.
namų rūsyje buvo įrengęs fotoateljė. Joje 
menininkas pats mėgdavo spausdinti savo 
nuotraukas. Tai patvirtina ir ištrauka iš jo 
laiško žmonai, Sofijai Kymantaitei. 1909m. 
rugsėjo mėnesį:

“ Zuliuk mano mieliausias, spėk, ką aš 
veikiu iš nuobodulio? Kopijuoju mūsų šei
mos grupes. Įsivaizduok sau, Bolesius pa
darė keturias nuotraukas ir išvažiuodamas 
paliko klišes, du patronus viražo-fiksažo, 
ir vakar gavau paštu iš jo siuntinėlį (fo
tografijos) popieriaus. Tai dabar ir kopi
juoju.” (ibid).

Toliau Jonas Nekrašius apibūdina 
aukščiau parodoje paminėtų fotografijų 
temas ir meniškumą

“ Šios nuotraukos būdingos Čiurlioniui 
- ne tik subtili kompozicija, bet ir čiur
lioniška filosofija, slėpiningas gamtos 
pasaulis, laiko prasmė. Visatos harmonija. 
Šios nuotraukos liudija, kad pro objekty
vą žvelgęs žmogus turėjo įgimtą kompozi
cijos jausmą ir menininko sielą.” (ibid).

Be to, meniški! fotografijų taip pat ras
ta ir Čiurlionio pomirtinėje kolekcijoje, 
kurioje yra nemažai atspaudų, piešinių, 
vinječių ir kitų smulkaus žanro kūrinėlių.

Antroji Čiurlionio dailės parodą įvyko 
Vilniuje, 1908 m. kovo 12 d. Joje buvo apie 
60 radinių. Paroda neturėjo pasisekimo - 
publika nesuprato jo asmeniško stiliaus ir 
nepajėgė įsijungti i jo svajų bei minčių pa- 
saulį.Tų metų vasarą jis praleido Drus
kininkuose ir Palangoje. Tikėjosi pasilik
ti Lietuvoje, bet negavęs muzikos pamo
kų sugrįžo Peterburgan. Parodoje, sureng
toje meno žurnalo “Apollon” 1908 m., 
buvo ir keletas jo darbų.Rusų meno kriti
kai A. Benois. V. Čudovsky ir V. Ivanov 
palankiai aptarė jo originalią tapybą. Deja. 
Čiurlionis neilgai tegalėjo pasidžiaugti 
savo kūrybos pripažinimu.Tais pačiais 
metais, prieš pat Naujuosius Metus, sugrįžo 
Lietuvon ir vedė rašytoją Sofiją Kymantaitę 
(1909.01.01). Greit po vestuvių išvažiavo 
atgal į Peterburg’ą ir įsijungė į avant garde
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laidė). Atstovai nauja ALFAS Garbės nare 
išrinko L. Koszela didžiausia 19 balsų 
persvara. R. Kasperaitis gavo 14 ir A. 
Pocius - 9 balsus.

L. Koszela yra žinoma ne tik Geelonge. 
bet ir visoje Australijoje. Jos tėvas Linas 
Volodka buvo didelis lietuviško sporto 
rėmėjas, išauginęs šeimą lietuviškoje ir 
sportinėje dvasioje. Liusi, kaip ją visi 
draugai vadina, yra viena iš didžiųjų 
Geelongo sporto klubo “Vytis” šulų. Be 
jos neapseina nė vienas renginys ar 
sportinis darbas. Jos šeima, pradedant vy
ra ir vaikais, yra žinomi “Vyčio” sporti
ninkai bei darbuotojai. Sveikinu mielą I.. 
Koszelą. gavus pelnytą Garbės nario ženk
lą. ir linkiu jai daug asmeninės bei sporti
nės sėkmės.

Sekanti Sporto Šventė kartu su Lietu
vių Dienomis vyks Geelonge šių metų pa
baigoje.

Šventės pabaiga
Labai gražiai ir be jokių nesusipratimų 

pasibaigus 55-ajai Sporto Šventei, užda
rymas ir dovanų įteikimas vyko gruo
džio 31 dieną Krepšinio stadione.

Įžygiavus visiems sportininkams, pa
dėkos žodį sportininkams tarė sporto 
klubo “Baltija” pirmininkas ir Šventės 
šeimininkas P. Daugalis, kuris pakvietė 
ALFAS pirmininką R. Mickų įteikti 
laimėjimo dovanas. Jas gavo visi indivi
dualūs ir komandiniai laimėtojai. Nau
dingiausio žaidėjo dovaną gavo A Šepokas 
iš Sydnėjaus.

menininkų grupę “Mir Iskusstva” (Meno 
pasaulis). Su grupės menininkais dalyva
vo parodose bei koncertuose ir su dideliu 
entuziazmu sukūrė “Rex.” “ Karalių pa
saką,” “Preliudą-Vytj.” Paskui vasarą vėl 
praleido Druskininkuose ir žmonos tė
viškėje Plungėje, kur sukūrė savo paveiks
lus “Rojus,” “Žemaičių kapinės” ir “Že
maičių kryžiai.” 1909 m. rudenį sugrįžo į 
Peterburg’ą, kur tikėjosi tapti aktoriaus ir 
režisieriaus K. Stanislavskio teatro sce
nografu. Deja, jam nepavyko teatre įsidar
binti. Neturėdamas pakankai lėšų pragyve
nimui ir dažams, susirgo depresijos liga. 
Psichiniai pakirstas Čiurlionis tais pačiais 
metais grįžo namo. Iš čia jis buvo nuga
bentas į psichiatrinę sanatoriją netoli Var
šuvos. 1911 metų balandžio mėnesio 10 
dieną Čiurlionio gyvenimas užgeso po 
trisdešimt penkerių metų, penkių mėne
sių ir aštuoniolikos dienų. Jo palaikai bu
vo atvežti į Rasų kapines Vilniuje.

Iš vis naujai randamų duomenų galima 
tvirtinti, kad Čiurlionis buvo giliai pasinė
ręs į kūrybinius horizontus. Jis yra vienas 
iš tų retų menininkų, kurie kuria muzikos 
opusus ir juos interpretuoja paveikslų 
cikluose. Todėl muzikoje netrūksta vaiz
dingumo, o tapyboje vingiuoja muzikos 
motyvai

Pabaigai cituoju konpozitoriaus ir 
dailininko Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio meilės prisipažinimą menui. 
Laiškas rašytas būsimajai žmonai Sofijai 
Kymantaitei, Druskininkuose. 1908 m. 
birželio mėnesį:

“Tapau! Nuo ketvirtadienio tapau po 8- 
lOvalandų. Nieko neišeina,bet tai niekis. 
Tapau sonatą - apmesta jau visa (4 dalys), 
ir labai sunkiai duodasi, o norėčiau ją 
pabaigti kaip nors greičiau, nes antra 
pradeda man rodytis akyse...

Kad Tu žinotum, kaip tai malonu, taip 
užsispyrus, pasiutusiai, taip užmiršus vis
ką ir be nuovokos, be atsikvėpimo tapyti. 
Baisiai kaip malonu. Viskas visur eina sa
vo keliu: saulė šviečia, rugiai žydi, žmonės 
šneka, vaikščioja, ten sau pievos, laukai, 
kalneliai, visur gėlės, paukščiai, visur va
sara, gražu, o aš nieko - tiktai tapau... ”

Geriausių žaidėjų apdovanojimus ga
vo: vyrų - V. Andriejūnas (Sydnėjus), 
merginų - G. Statkus.

Geriausiai pasirodžiusio klubo dova
ną gavo Sydnėjaus sporto klubas “Kovas”, 
kuris buvo skaitlingiausias ir jo žaidėjų 
uniformos buvo gražiausios.

Įteikus dovanas. ALFAS pirmininkas 
pasveikino ir Garbės ženklą įteikė L. 
Koszela (Geelongas). Padėkojęs rengėjams 
- Brisbanės lietuvių bendruomenei ir vi
siems sportininkams už gražų Šventės su
rengimą bei dalyvavimą, R. Mickus 55-ąją 
Sporto Šventę uždarė. Ji buvo baigta Aus
tralijos ir Lietuvos himnais. Prieš tai 
Šventės vėliavą ir rengėjų trofėjų perdavus 

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju visiems mane sveikinusiems 80-osios gimimo dienos 

proga: giminėms ir draugams, “Mūsų Pastogei”, sporto ir olimpinėms orga
nizacijoms. Ypatingai dėkoju Kūno kultūros ir sporto departamento gene
raliniam direktoriui prof. dr. Algirdui Raslanui, atvykusiam ir įteikusiam man 
aukštus KKSD ir Lietuvos olimpinio komiteto apdovanojimus.

Nuoširdžiai dėkoju dukroms Reginai ir Viktorijai, o taip pat savo artimiems 
draugams ir jų žmonoms už gražaus pobūvio paruošimą, šia proga įvykusį mano 
namuose.

Jūsų gražūs linkėjimai, sveikinimai ir dovanos niekuomet nebus pamiršti. 
Tai įrodo, kiek daug ir genj draugų aš turiu.

Ačiū labai. Antanas Laukaitis

Nuotraukoje - Lietuvos Kūno kultūros ir sporto departamento generalinis direktorius 
prof. dr. Algirdas Raslanas jubiliejinio 80-mečio proga apdovanoja Antaną Laukaitį už 
sporto nuopelnus Lietuvai I-ojo laipsnio ordinu su grandine.

“TALKA” SYDNEY- 2006
For the convenience of our clients and for building security reasons. Sydney 

“Talka” office is open on SATURDAYS, from 10 am to 12 midday.
Suite 16,17 Kitchener Parade, Bankstown 2200

Tel/Fax: 9796 8662; e-mail: lalka@access.net.au

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
2006 m. birželio 23 - liepos 9 dienomis Kanadoje, Toronto, I lamiltono ir Montrealio 

miestuose vyks XII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas.
Atidarymas -Toronto mieste. Studijų dienos -1 lamiltono mieste, po to dalyvavimas 

Dainų šventėje - Čikagoje, Stovykla ir uždarymas - Montrealio mieste.
Daugiau informacijos galite rasti Ruošos komiteto interneto puslapyje: 

www.kongresas.org arba rašykite Ruošos Komiteto pirmininkui:
mathew.stanevicius@hp.com
Pagal PLIS Valdybos nutarimą į XII Kongresą Lietuvių Jaunomo Sąjungos gali siųsti 

šįatstovųskaičių:RytųEuropa-15(Baltarusija-1. Estija-1.Gruzija -1,Karaliaučius. 
Rusija -1. Latvija - 1, Lenkija - 5, Maskva, Rusija -1, Moldova - 1, Sibiras. Rusija -1, 
Ukraina -1, Uzbekistanas -1); Vakarų Europa -25 (Airija - 3, Danija -1, Didž. Britanija 
-4, Ispanija-2. Norvegija-I, Prancūzija-1.Švedija-1. Vokietija-12); Ramiojo vandenyno 
- 10 (Australija -10); Pietų Amerika -10 (Argentina - 5, Brazilija - 2, Urugvajus - 3); 
Šiaurės Amerika - 60 (JAV - 30, Kanada - 30).

Atstovas yra PI JS narys - išrinktas savo lietuvių jaunimo bendruomenėje - atsto
vaujantis savo kraštui ar vietovei PIJK. Atstovams privaloma dalyvauti bent Studijų 
dienose. Atstovai jau gali registruotis į XH Kongresą nuo 2005.12.12!

Laukiame Jūsų!

Geelongo sporto klubo “Vytis” sporti
ninkams ir pirmininkui A Wiasek visus pa
kvietus atvykti į Geelongą.

Kiti Šventės nutikimai
Pasibaigus sportiniams renginiams ir 

gausų prakaitėlį nuplovus šaltu vandeniu, 
paskutinę metų dieną įvyko Naujų Metų 
su tikimo balius South I organ’s League Club 
salėje. Susirinko apie 300 svečių sutikti 
Naujus Metus.

Labai džiugu buvo matyti svečius, ypač 
jaunimą, taip gražiai pasipuošusį ir žvalų. 
Salė, nors ir nebuvo iš tų gražiųjų, bet buvo 
šventiškai išpuošta, baro gėrimų kainos 
buvo normalios. _ . ...

Tęsinys kitame MP nr.
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eBibliotekoje eLIBRARY.LT 
unikalūs leidiniai

Mokslinė elektroninė biblioteka eLIBRARY.LT pristato istoriko, paminklosaugi
ninko ir kraštotyrininko Petro Juknevičius kūrybą. P. Juknevičius yra parašęs ir paskel
bęs spaudoje apie 1000 rašinių Panevėžio krašto istorijos ir paminklosaugos tematika, 
eilę monografijų, be to jis yra ir daugelio knygų bendraautorius.

eBibliotekoje pristatomos rašytojo Edmundo Ganusausko knygos “Taikinys Nr.l ” ir 
ta pati knyga anglų kalba “Target No.l”.

Mokslotyros institutas pristato naujausią savo leidinį „Sąmokslo kronika“. Šioje kny
goje pateiktas dokumentų rinkinys apie 2003-2004 metų Prezidento apkaltos procesą. 
Šį unikalų leidinį sudarė VU TZBZV Centro dėstytojas, daugelio mokslinių darbų 
autorius, rašytojas, istorikas dr. Algimantas Liekis.

Mokslinė elektroninė biblioteka yra pasirašiusi sutartį su Europarlamentaru, habil. 
daktaru, prof. Vytautu Ladsbergiu dėl jo autorinių darbų, kuriuos sudaro apie 50 knygų 
bei eilė straipsnių ir pasisakymų, patalpinimo eBibliotekoje. Šiuo metu ieškome rėmėjų, 
galinčių finansuoti prof. V.Landsbergio intelektualinio palikimo elektroninių resursų 
sudarymo projektą. Tikimės, kad 2006 m. pradžioje bus galima susipažinti su minėto 
žymaus Lietuvos politiko, meninko ir viuomenės veikėjo darbų elektroninėmis versijomis.

Primename, kad eBibliotckos skaitytojai gali susipažinti su Vakarų Lietuvos verslo 
kolegijos mokslinės - metodinės konferencijos “REGIONINĖS PROBLEMOS: 
Ekonomika Vadyba Technologijos” bei VU Kauno humanitarinio fakulteto surengtos 
mokslinės konferencijos “Žmogus kalbos erdvėje” medžiagomis.

Norime atkreipti dėmesį, kad eBibliotekoje pradedame talpinti jaunųjų mokslinin
kų darbus, disertacijas bei publikuotus straipsnius.

Kviečiame aktyviai dalyvauti įvairias Lietuvos ir užsienio organizacijas Mokslinės 
elektroninės bibliotekos eLIBRARY.LT kūrime, talpinti mokslo, švietimo, kultūros bei 
informacinės pažangos elektronines versijas.

Kontaktinis asmuo: Algirdas Aušra, direktorius
Baltijos visuomeninis informacinių technologijų ir švietimo centras
Telefonas: (8-5) 248-1536, faksas: 248-1629, mob. tek: 8-699-16184
El.paštas: info@elibrary.lt

Prašo informacijos
Lietuvos kariuomenės karininkų, nukentėjusių nuo sovietinio ir nacistinio genocido, 

artimųjų sąjunga tęsia daugiatomio leidinio “Lietuvos kariuomenės karininkai 1918 - 
1953” leidybą. Šis enciklopedinis leidinys skirtas atminimui tų. kurie kovojo už Lietuvos 
laisvę 1919 -1923 metų nepriklausomybės karuose, kurie stiprino Lietuvos kariuomenę 
ir ugdė laisvę mylinčius karius 1923 -1940 metais, kurie žuvo ir kentėjo Sibiro kalėjimuose 
ir lageriuose, kurie, patyrę pirmąjį sovietinį genocidą, vengdami antrojo, pasitraukė į 
užsienį 1940 - 1945 metais, kurie žūtbūtinėje kovoje aukojo savo gyvybes už laisvės 
idealus Lietuvos kare 1944 -1953 metais. Šis rašytinis paminklas skirtas jiems - Lietuvos 
kariuomenės karininkams.

Labai prašytume Nepriklausomos Lietuvos karininkų artimųjų, jeigu yra tokia 
galimybė, atsiųsti prisiminimus, biografijas irvieną nuotrauką.

Tiems, kurie nori paremti, pranešame, kad čekius su įrašu juose “LKKAS” galima 
siųsti adresu: LKKAS, V. Zabielskas, Pušų g. 17-4, LT -08120, Vilnius, Lietuva, arba 
pavedimu į LKKAS atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT52 7044 0600 0136 7929, b/k 70440, 
AB SEB Vilniaus bankas.

Pasiteirauti ir gauti informacijos galima telefonu Vilniuje 272 3828.
Vytautas Zabielskas, LKKAS pirmininko pavaduotojas

Special Offer
24 Lithuanian language lessons now available on CD!

Fun and easy to learn, audio and visual 24 Lithuanian language lessons, SLI C’s very 
popular online lessons for English speaking beginners of all ages arc being offered now 
on CD!

Surprise family and friends and learn Lithuanian on your home computer at your 
own pace. These excellent 24 Lithuanian language lessons by Dr. Liuda Apinytė - 
Popenhagen, produced by the SLIC team with NSW Government and ALF support, 
have been praised around the world for “click and press” easy learning.

A suitable gift for the whole family, useful gift for friends overseas or in Australia. 
Priced only at $25 per CD! That’s 24 Lithuanian language lessons for just over $1 each! 
Fantastic bargain!

To place your order for the 24 LLL CD, please phone, e-mail or write to
Ramona Ratas Ph.: (02) 4333 6241 or Mobile: 0412062753.
E-mail: info@slic.org.au or LLLinfo@slic.org.au
Post to: Australian Lithuanian Community - Sydney Inc - SLIC, P.O. Box 374, 

Epping NSW 1710, Australia
Orders will be posted out on receipt of a $25 Cheque or Money Order for each 24 

LLL CD, made out to: ALC - Sydney Inc - SLIC. Please include your own address. 
Expected time of delivery for orders placed now, will be early December, 2005.

(Larger orders of 10+ placed by all Australian Lithuanian Community organisations 
cany a special offer discount of 20% rebate to the organisation.)

Patikslinimas
“Mūsų Pastogės” skyrelyje “Iš Redakcijos pašto” (“M.P.” nr. 1-2, psl. 7, 2006) 

tūpusiame Sonatos Vasiliauskaitės iš Panevėžio laiške yra netikslumas.
Organizacija, kuri teikia Sonatai Vasiliauskaitei pagalbą vadinasi Socialinės Globos 

Moterų Draugija Melbourne (ne Melbourne Katalikių Moterų Draugija). Sonatai apie 
tai jau yra paaiškinta.

Dana Binkis,
Soc. Globos Moterų Draugijos Melbourne iždininkė

ALB Krašto Valdyba praneša
PLB XII Seimas šaukiamas 2006 m. rugpjūčio 7- 

10 dienomis Vilniuje.
Australijos lietuviai turi teisę į Seimą siųsti 8 atstovus iš

kandidatų, išrinktų per 2004 metų Krašto Tarybos Narių XXIX Suvažiavimą.
PLB Seimo organizatoriai taip pat prašo organizacijas ir individualius 

Bendruomenės narius atsiųsti pavadinimus temų, kurios būtų naudingos ir įdo
mios svarstyti Seimo metu.

ALB Krašto Valdyba taip pat prašo ir ragina suinteresuotus asmenys prista
tyti Krašto Valdybai tinkamas temas per vieną mėnesį, kad jas galima būtų persiųsti 
Seimo organizatoriams.

Kviečia Lietuvoje užsisakyti knygas
Uždaroji akcinė bendrovė Mūsų knyga yra didžiausia Lietuvoje didmeninės preky

bos knygomis įmonė, įkurta 1993 m. Pagrindinės įmonės darbo kryptys - leidyba, 
didmeninė ir mažmeninė prekyba knygomis, knygų komplektavimas bibliotekoms. Mūsų 
Knyga - viena seniausiai veikiančių didmenininkų Lietuvoje. Platinamų knygų asorti
mentą sudaro įvairiausios tematikos leidiniai: literatūra vaikams, grožinė, mokomoji, 
medicininė, filosofinė, teisės, namų buities literatūra, žodynai, enciklopedijos.

Mūsų Knyga turi didžiulę prekybos knygomis patirtį. Įmonė aptarnauja visus Lietuvos 
knygynus bei prekybos tinklus, tiekia knygas bibliotekoms, švietimo skyriams, mokykloms 
ir kitoms mokymo įstaigoms. Taip pat Mūsų Knyga yra oficialus Europos Sąjungos 
institucijų leidinių platintojas. įmonė platina ir knygas bei žurnalus anglų, vokiečių, 
prancūzų, italų bei ispanų kalbomis.

Knygų leidyba yra viena iš įmonės veiklos sričių, puoselėjama nuo pat Mūsų Knyga 
įsikūrimo pradžios. Atsižvelgdami j knygų skaitytojų poreikius, leidžiame šiuolaikiškus 
leidinius: knygos įvairaus amžiaus vaikams, grožinė literatūra, laisvalaikio skaitiniai, knygos 
moterims apie grožio, sveikatos puoselėjimą, populiarioji psichologija. Mūsų Knyga yra 
Lietuvos Leidėjų Asociacijos narė, įmonė bendradarbiauja su visomis Lietuvos leidyklomis 
ir leidėjais. Taip pat Mūsų Knyga palaiko ryšius su daugiau kaip 50 užsienio leidyklų.

Mūsų pasididžiavimas - knygos mažiesiems. Rūpindamiesi mažuoju skaitytoju 
leidžiame įdomių formų - su atidaromais paveikslėliais, sulankstomomis, išimamomis 
dėlionėmis, sukamais ratukais, - aukštos poligrafinės kokybės literatūrą.

j monė taip pat užsiima mažmenine knygų prekyba - Vilniaus mieste veikia trys Mūsų 
Knyga knygynai, pastoviai atnaujinama internetinė svetainė www.musuknyga.lt, kurioje 
galima susipažinti ne tik su Mūsų Knyga leidžiamomis knygomis, bet ir kitų leidyklų 
knygomis, kurias platina Mūsų Knyga, suteikiama galimybė užsisakyti knygas internetu.

Mūsų Knyga dalyvauja didžiausiose knygų parodose ir mugėse tiek Lietuvoje, tiek 
užsienyje - Vilniaus ir Baltijos šalių knygų mugėse, taip pat Frankfurto, Londono, Varšuvos, 
Bolonijos, Leipcigo, JAV knygų mugėse - todėl yra sukaupusi didelę patirtį knygų leidybos 
ir prekybos srityje. Dalyvaudami įvairiuose kultūros, švietimo renginiuose, parodose ir 
bendradarbiaudami su Lietuvos bei užsienio leidyklomis, skaitytojui mes pateikiame 
šiuolaikiškas, įdomias knygas ir svarbiausia - itin palankiomis kainomis.

Mūsų Knyga filosofija - puoselėti knygų skaitymo tradicijas šiuolaikinio gyvenimo 
ritmo kontekste. Esame novatoriški ir savo skaitytojams pristatome pačias įdomiausias 
pasaulio ir lietuvių knygų naujoves. Mes siūlome platų knygų asortimentą ir 
palankiausias kainas.

Mes rūpinamės Jūsų laisvalaikiu, įgyjamomis žiniomis ir Jūsų pasiekimais!
UAB Mūsų Knyga, Vilkpėdės g. 20, Vilnius.
Tel: 370 5 2653180 Fax.: 370 5 2337736 e-mail: info@musuknyga.lt

Padėkime vargstantiems Lietuvoje
Esame surinkę apie 150 kg geru rūbų, avalynės ir kt., kurie skirti Lietuvoje gyvenan

tiems našlaičiams, seneliams, daugiavaikėms šeimoms etc.
Kreipiamės į tautiečius, kurie savo auka galėtų prisidėti ir paremti šių daiktų išsiun

timą į Lietuvą. Aukas prašome siųsti adresais:
Nata Liutikas, 11 /17 George Street, Burwood, NSW, 2134.
Margarita Kavaliauskas, 7 Hargreaves Street, Condell Park, NSW, 2200.
Milda Karp, 82c/14 Wolseley Street, Drummoyne, NSW, 2047.

Mirus

Aft A Aleksandrui Mauragiui,
nuoširdžiai užjaučiame dukrą Nijolę, sūnų Mindaugą ir jų šeimas.

Vladė, Jonas ir Arūnas
Petraičiai

Pagerbdami

AftA Aleksandro Mauragio
atminimą, aukojame $50 “Mūsų Pastogei” 

paremti.
Lucy ir Ridas Daukai

Rašydami testamentų, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudų!
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ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba kviečia tautiečius į

Nepriklausomybės Šventės minėjimą,
kuris įvyks sekmadienį, vasario 26 dieną, 2 vai. p. p. Bankstown Sports Club, 

“Showroom” salėje, kampas Mona Street ir Greenfield Parade, Bankstown. 
Automobilių stovėjimo aikštelė po pastatu. Įvažiavimas iš Mona Street. Nemokamo 
parkavimo kodas “Lithuanian function”.

Programoje:
Paskaita, kurią skaitys dr. Algimantas Kabaila
Meninė dalis, kurioje pasirodys tautinių šokių grupės “Sūkurys” 
jaunesnieji šokėjai, Edis Barila su gitara, Sydnėjaus lietuvių choras 
“Daina”.

Įėjimas aukomis.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
SUITE 16,17 KITCHENER PARADE, BANKSTOWN 

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

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

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Pranešimas Geelongo ir apylinkės lietuviams
Nepriklausomybės Šventės - Vasario 16-osios - minėjimas yra 

ruošiamas sekmadienį, vasario 19 dieną, 1 vai. po pietų Lietuvių Namuose Peltitt 
Park, Bell Post Ilill.

Pamaldos - 8.30 vai. St. Peter and Paul bažnyčioje. Organizacijos kviečiamos 
dalyvauti pamaldose ir minėjime su vėliavomis.

PROGRAMOJE:
Paskaitą skaitys Birutė Prašmutaitė.
Meninėje dalyje pasirodys solistai, “Aidai”, choras “Viltis” ir tautinių 
šokių grupė “Gegutė — Linas”.

Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti.
Geelongo Apylinkės Valdyba

P.S. Ta pačia proga atšvęsim tradicinę Apylinkės Valdybos ruošiamą Šeimos 
Šventę, kuri turėjo įvykti praėjusių metų gruodžio mėnesį. Pietūs Bendruomenės 
nariams nemokamai, ne nariams - $10. (Nario mokestis metams - $5)

Nepriklausomybės Šventė Canberroje
Nepriklausomybės Šventės minėjimas įvyks sekmadienį, vasario 19 dieną, 1 

vai. p. p. Canberra Club, Civic.
Paskaitą šia proga skaitys dr. Algimantas Kabaila.
Meninę dalį sudarys svečio iš Lietuvos Vytauto V. Lansbergio 

koncertas.
Baigsime Šventę tradiciniais pietumis, dėl kurių prašome registruotis pas 

Barbarą Šilinis te!.: 6288 6283 iki trečiadienio, vasario 16 dienos.
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Dėmesio “Pasaulio Lietuvio” skaitytojams
Gruodžio mėnesį pasibaigė “Pasaulio Lietuvio” prenumerata. Australijos skaitytojai 

prašomi nedelsiant pratęsti prenumeratą 2006 metams.
Prenumeratos kaina metams - 42 Australijos doleriai. Asmeniniai čekiai turi būti 

išrašyti-“Pasaulio Lietuvis”, Money orderiai-A. Kramilius.
Adresas: 83 Queen Street, Cauley Heights NSW 2166.

Antanas Kramilius,
“Pasaulio Lietuvio” atstovas Australijoje

Susitikimas su LR Prezidentu
Sydnėjuje

LR Garbės generalinis konsulas Sydnėjuje Viktoras Sliteris O AM 
su žmona Juta kartu su Sydnėjaus Lietuvių Klubu maloniai 
kviečia dalyvauti garbinguose pietuose, kurie skirti pagerbti LR Prezidentų 
Jo ekscelencijų Valdų Adamkų ir žmoną Almu jų 2006 
metų viešnagės Sydnėjuje proga.

Susitikimas - pietūs įvyks šeštadienį, vasario25 dieną, 12 val.Taronga Function 
Centre, Bradley’s Head Road, Mosman.

Apranga - kos tiu mas.
Kaina - $100 asmeniui.
Vietų skaičius ribotas.
Vietas užsisakyti skambinant LR Garbės gcn. konsului Sydnėjuje Viktorui 

Šlitcriui OAM tek: 9498 2571 iki vasario 18 dienos (šeštadienio).

TALKA — SYDNEY —2006
Savo klientų patogumui ir dėl raštinės pastato saugumo reikalavimų, Sydnėjaus 

“Talka” dirba
ŠEŠTADIENIAIS, nuo 10 vai. iki 12 vai.

Suite 16, 17 Kitchener Parade, Bankstown 2200
Tel/Fax: 9796 8662 e-paštas: talka@acccss.net.au

“Musų Pastogė” persikėlė
Nuo šeštadienio, 2005 m. lapkričio 26 dienos, “Mūsų Pastogės” redakcija dirba 
laikinose patalpose: Suite 16,17 Kitchener Parade, Bankstown 2200.
Redakcijai korespondenciją prašome siųsti pašto dėžutės adresu:

P. O. Box 550. Bankstown, NSW 1885.
Telefono ir fakso numeriai išlieka tie patys:

tek: (02) 9790 2319, fax: (02) 97903233.
Prieš siunčiant Redakcijai faksą prašome paskambinti, nes faksas būna išjungtas.

Dalia Doniela, MP redaktorė

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

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

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

Jurisdiction:.......New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras Sliteris, 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@senct.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 p.m. e-mail: litconmelb@bigpond.com

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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