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56-oji Sporto Šventė Geelonge

Praėjusių metų gale - gruodžio 27 d. - Šiaurės Geelongo krepšinio stadione “Arena" įvy
ko 24-ųjų Australijos Lietuvių Dienų melu vykusios 56-osios Sporto Šventės atidarymas, 
kurioje dalyvavo lietuvių sportininkai, priklausantys įvairiems lietuvių sporto klubams. 
Maruos Atkinson nuotraukoje - Brisbanės lietuvių sporto klubo “Baltija” atstovai. 
Plačiau apie Sporto Šventę skaitykite Antano Laukaičio reportažų “M.R” psl. 6 ir 7.

Vincas 
Bakaitis Lietuvos Įvykių apžvalga

Dėmesys Dubingių piliavietei

Susitiko 
Lietuvos ir
Lenkijos 

Prezidentai
Prezidentas 

Valdas Adamkus, 
vienos dienos 
darbo vizito atvy
kęs j Lenkijos 
sostinę Varšuvą,

susiliko su Lenkijos prezidentu Lcch 
Kaczynski. Prezidentai aptarė Europos 
politikos aktualijas, būtinybę ir toliau 
skirti dėmesį Europos Rytų kaimynystės 
politikai - aktyviai remti Ukrainoje, Mol
dovoje bciPietij Kaukazo šalyse vykdomas
demokratines reformas.

Susitikime taip pat pasikeista nuomo
nėmis Europos energetikos aktualijų te
ma, kalbėta apie neseniai paskelbtą ES 
energetikos strategiją, svarbius energeti
nius projektus Vidurio bei Rylų Europoje.

Lietuvos ir Lenkijos prezidentai aptarė 
naujus galimus dvišalius projektus ne tik 
elektros, bet ir dujų sektoriuje.

G. Jakavonis perspėja dėl 
atominės katastrofos grėsmės
Seimo nario Gedimino Jakavonio tei

gimu, neskaidrūs sandoriai dėl panaudoto 
branduolinio kuro tvarkymo gali virsti 
atomine katastrofa Lietuvai.

Sausio 17 d. parlamentaras kreipėsi į 
ministrą pirmininką, ūkio ministrą ir 
Valstybės saugumo departamentą dėl 
spaudoje išdėstytų faktų apie neskaidrų 
Europos Sąjungos lėšų naudojimą perkant 
konteinerius panaudotam branduoliniam 
kurui (PBK) ir rengiant saugyklas Ignali
nos atominėje elektrinėje. G.Jakavonio 
nuomone, tokie abejotini sandoriai su skan
dalingai Ukrainoje pagarsėjusiu Vokietijos 

kompanijos RWENUKEM darbuotoju 
Rainer Gohring ateityje gali virsti daug 
kainuosiančia Lietuvos gyventojams 
problema. “Ypač brangių vokiškų kon
teinerių, skirtų saugoti panaudotą kurą, 
galiojimo laikas yra tik 50 metų. Mano 
žiniomis, šie konteineriai yra netinkami 
transportuoti. Kyla labai daug klausimų, į 
kuriuos kol kas jokiu atsakymų nėra. O tai 
kelia grėsmę liek Lietuvos, tiek kaimyni
nių šalių gyventojų sveikatai, nes ateityje 
išlieka radiacijos patekimo i aplinkų pa
vojus”,-sakė jis.

Savo rašte parlamentaras ministro 
pirmininko ir ūkio ministro prašo pateikti 
argumentuotus atsakymus: kokių priemo
nių imtasi, kad vokiečių bendrovės ir jos 
partnerių panaudoto branduolinio kuro 
saugyklos statybos darbai nevėluotų, kas 
atsakingas už saugyklos projekto patiki
mumą saugumo požiūriu, ką ketinama 
daryti su panaudotu branduoliniu kunt, kai 
konteinerių galiojimo laikas pasibaigs.

Po penkerių metų iš aukštojo 
mokslo teliks griuvėsiai

Jei nebus politinės valios pradėti ir 
Įgyvendinti aukštojo mokslo reformą, po 5 
metų apskritai nebebus ką reformuoti. Dėl 
mažų atlyginimų gali nebelikti dėstytojų, 
kurie norėtų dėstyti aukštosiose mokyk
lose, pabrėžta LTV2 laidoje “Savaitės 
atgarsiai”.

Skaičiuojama, kad per pastaruosius 
metus valstybės biudžetas išaugo beveik 
trigubai, o lėšos mokslui ir studijoms - tik 
penktadaliu. Šiuo metu apsigynusio diser
taciją dėstytojo vidutinis atlyginimas - 
1,200 litų.

Siūloma įvesti studentų finansinį “krep
šelį” - tuomet universitetai pradėtų kon
kuruoti dėl studentų. Šiuo metu Lietuvoje

Nukelta į 2 psl.

Kaip praneša ELTA. Vyriausybė pa
tvirtino Dubingių (Molėtų raj.) piliavietės 
pritaikymo kultūriniam ir pažintiniam 
turizmui 2007-2009 metais programą ir 
rekomendavo Molėtų rajono savivaldybei 
dalyvautišiosprogramos įgyvendinime.

Programoje numatoma ištirti ir kon
servuoti Dubingių piliavietę bei perlai
doti Radvilų giminės atstovų palaikus, 
atlikti teritorijos inžinerinių tinklų įren
gimo, sutvarkymo ir palaikymo darbus. 
Dubingių komplekso pagalbinę zoną 
numatoma pritaikyti viešajam turizmui.

Dubingių piliavietė - ryškiausia Asvc- 
jos regioninio parko teritorijoje esanti 
kultūrinė kraštovaizdžio vertybė, viena iš 
svarbiausių kovos su kryžiuočiais vietų, 
kuri glaudžiai susijusi su faktiniais Lietu
vos Didžiosios Kunigaikštystės vadovais 
Radvilomis ir yra šios garbingos giminės 
palaidojimo vieta.

Dubingiai siejami su Lietuvos didžiuo
ju kunigaikščiu Vytautu, kuris čia 1412 m. 
pastatydino pilį, o apie 1430 m. - medinę

Išeivijos reikalams - beveik 20 mln. litų
Sausio 11 dieną Vyriausybės Strategi

nio planavimo komitetas pritarė Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamento (TMID) 
Strateginės veiklos planui. Numatoma, kad 
TMID biudžetas šiemet sieks beveik 20 
milijonų litų, arba bus ketvirtadaliu (5 
mln. litų) didesnis nei pernai.

Pagal biudžetinių asignavimų paskirs
tymą, šiais metais Užsienio lietuvių ben
druomenių rėmimo programai numatyta 
skirti virš 14 mln. litų, [autinių mažumų 
integracijos į Lietuvos visuomenę 2005- 
2010 m. programai - beveik 3 mln. litų. 
Valstybinės tautinių santykių bei ryšių su 
išeivija politikos formavimui-virš 2 mln. 
litų. Taip pat skiriama 265,000 litų či
gonų integracijos į Lietuvos visuomenę 
priemonėms.

Šiais metais TMID yra įsipareigojęs 
parengti Tarpinstitucinės bendradarbia

Vyskupų konferencija
Vilniuje vykusiame Lietuvos Vyskupų 

Konferencijos posėdyje buvo svarstyti keli 
aktualūs klausimai.

Pirmiausia buvo apsvarstytas Seimo ir 
JAV Lietuvių Bendruomenės Komisijos 
kreipimąsis dėl lietuvių parapijų Jungti
nėse Amerikos Valstijose išlikimo. Nors 
Lietuvos vyskupai negali tiesiogiai tvarky
ti kitoje šalyje esančių parapijų reikalų, 
tačiau sieks, kad jos nebūtų uždaromos. 
Šios parapijos yra reikšmingos kaip lie
tuvių katalikų centrai, kaip tikėjimo bei 
kultūros paveldas, taip pat jos teikia reli
gines paslaugas ir naujiesiems išeiviams. 
Amerikoje gyvenantys tautiečiai ypač 
jautriai prisimena tai, kad uždaromos baž
nyčios bei pastatai buvo pastatyti lietuviš
kų bendruomenių lėšomis.

Vientts svarbiausių posėdžio klausimų 
buvo Katalikų Bažnyčios Katekizmo kom
pendiumo vertimo į lietuvių kalbą peržiūra 
ir patvirtinimas. 2005 m. išleistas Kom
pendiumas yra sudarytas iš klausimų ir 

katalikų bažnyčią. XVI a. pilis atiteko 
Radviloms, 1547-1548 m. pilies rūmuose 
gyveno Barbora Radvilaitė.

Dubingių piliavietės sutvarkymas yra 
įtrauktas j Lietuvos vardo tūkstantmečio 
minėjimo programą. 2005 metais kasinė
jant Dubingių piliavietę Asvejos ežero pu
siasalyje buvo rasti, kaip spėjama, Mika
lojaus Radvilos Rudojo. Mikalojaus Rad
vilos Juodojo, Elžbietos Šidloveckos- 
Radvilienės ir Jonušo VI Radvilos palaikai. 
Archeologų teigimu, kasinėjimų rezulta
tai leidžia spėti Dubingiuose buvus Rad
vilų šeimos tėvoniją, iš kurios ir kilę visi 
žymiausi šios galingiausios XVI amžiaus 
Lietuvos didikų giminės atstovai.

Užbaigus archeologinius tyrimus nu
matoma evangelikų reformatų bažnyčios 
kriptoje perlaidoti Radvilų palaikus, taip 
įprasminant buvusį Radvilų panteoną, bei 
įrengti rūmų liekanų ekspoziciją. Rekons
truotuose Dubingių užvažiuojamuosiuose 
namuose (smuklėje) numatyta įrengti pilia- 
vietėje rastų radinių ekspoziciją.

vimo su užsienio lietuvių bendruomenėmis 
2007 - 2009 metų programą. Tokia progra
ma turėti) padėti geriau koordinuoti Lie
tuvoje veikiančių institucijų darbą su 
išeiviais, nes dabar kartais jų veiksmai 
dubliuojasi, nepakanka susikalbėjimo, ne 
visada aišku kokia funkcija kuriai insti
tucijai priklauso.

Taip pat šiemet departamentas privalo 
parengti Ilgalaikės valstybės santykių su 
užsienyje gyvenančiais tautiečiais strate
gijos projektą.

Be to. TMID ketina sukurti Lituanis
tikos (baltistikos) studijų ir mokslinių ty
rimų skatinimo užsienio aukštosiose mo
kyklose programą. Taip pat peršiuos metus 
turėtų atsirasti virtuali mokykla, skirta 
užsienyje gyvenantiems lietuviukams, ku
rie galėtų mokytis nuotoliniu būdu.

(pagal www.Iietuviams. coni)

trumpų atsakymų, aiškinančių tikėjimo 
tiesas. Jame iš viso yra beveik 600 punktų. 
Tai prieš 15 metų išėjusio išsamaus Ka
talikų Bažnyčios Katekizmo, kuris lietu
vių kalba išleistas 1996 m., santrauka - 
visiems prieinama ir suprantama knyga. 
Kompendiumas bus išleistas Lietuvoje jo 
vertimą patvirtinus Šventajam Sostui.

Lietuvos vyskupai taip pat aptarė ka
talikiškosios UAB “Adomo Jakšto spaus
tuvės” padėtį. Neturėdama lėšų naujoms 
investicijoms. Lietuvos Vyskupų Konfe
rencija visas jai priklausančios spaustuvės 
akcijas nusprendė parduoti UAB “AJS 
Projektai”, kuri ruošiasi investuoti į įmo
nę ir tęsti leidybos veiklą.

Vyskupai aptarė serialo “Popiežiaus 
miestas” demonstravimą Lietuvoje. Nors 
katalikai yra įsitikinę, kad serialas ten
dencingai vaizduoja religiją bei kursto 
pasityčiojimą, niekinimą ir neapykantą 
tikėjimo pagrindu, tačiau jį rodyti nebuvo 
uždrausta. LG1TIC
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pa'iaa“ Trumpai iš visur
♦ Sausio 12 d. 
Ukrainos parla
mentas priėmė 
įstatymą, kuriuo 
smarkiai apri
bojamos prezi
dento galios. Iš 
prezidento atimta 
teisė vetuoti mi
nistro pirmininko 
ir užsienio reika

lų ministro paskyrimą.
Įstatymas yra nukreiptas prieš dabartinį 
prezidentą Viktor Juščenko, kurio 
kadencija tęsis iki 2009 metų. Prezidento 
šalininkai apskundė įstatymą konstitu
ciniam teismui.
♦ Sausio 15 d. Irake buvo įvykdyta mir
ties bausmė dviems kartu su Saddam 
Hussein teismo nuteistiems jo artimiems 
bendradarbiams. Pakarti buvęs Irako žval
gybos viršininkas Barzan Ibrahim al-Tikri- 
ti (Saddam brolis) ir buvęs Irako revoliuci
nio teismo pirmininkas Awad al-Bandar.
♦ Sausio 15 d. į Iraką atvyko pirmieji 
JAV kariniai daliniai iš prezidento George 
W. Bush pažadėtų 21,500 papildomų ka
rių. Jų paskirtis - padėti Irako vyriausy
bės kariuomenei sutramdyti Įsigalėjusias 
privačias armijas ir sustabdyti šiitų ir su
nitų tarpusavio žudynes.
♦ Sausio 16 d. Jungtinių Tautų žmogaus 
teisių įstaigos Bagdade viršininkas Gianni 
Magazzeni pranešė žiniasklaidai, kad 
2006 metais Irake buvo nužudyti 34,452 
civiliai asmenys, sužeista virš 36,000.
♦ Sausio 16 d. Pakistano karo aviacija 
bombardavo al-Qaeda stovyklas pietinia
me Vaziristane, netoli Afganistano pasie
nio. Žuvo bent 10 įtariamų Talibano ir al- 
Qaeda kovotojų.
♦ Sausio 16 d. Izraelio valstybės kontro
lierius pranešė, kad bus tiriama dabarti

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
yra didžiausias studentų skaičius Europos 
Sąjungoje, tačiau vienam studentui ten
kančios lėšos - mažiausios.

“Jei mes, duok Dieve, 2008 m. įvesime 
“krepšelio” sistemą, tai praeis 4-5 metai, 
kol sistema įsisuks. O po penkerių metų 
pas mus nebeliks dėstytojų. Štai pavyzdys. 
Vilniaus Gedimino technikos universi
tete yra 600 dėstytojų, iš jų 300 turi še
šiasdešimt metų ar daugiau. Po 5 metų juos 
reikės pakeisti. Universitetas per metus 
parengia 30 doktorantų, iš kurių apie 25 
pasilieka”, - teigė švietimo ir mokslo mi
nistrės patarėjas Giedrius Viliūnas.

Lietuvoje mokslininkai iki 35 m sudaro 
tik apie 12%.

Kultūros, filosofijos ir meno instituto 
direktoriaus pavaduotojo Žibarto Jackūno 
teigimu, valstybės biudžetas 1998-2006 m. 
išaugo beveik trigubai, o lėšos mokslui ir 
studijoms tik - 20%. “Mes mokslui ir stu
dijoms 1998 m. skirdavome 1.24% ben
drojo vidaus produkto, dabar - tik 0.87% 
BVP”,-sakė jis.

Laidoje pabrėžta, kad mokslo darbuo
tojų atlyginimams didinti esą trūksta 
politinės valios. “Mūsų komitetas siūlė 
atlyginimams skirti 100 mln. litų, bet į tai 
nebuvo atsižvelgta”, - tikino Seimo švie
timo, mokslo ir kultūros komiteto pir
mininkas Virginijus Domarkas.

Numatyta, kad šiais metais dėstytojų 
atlyginimai didės 10% tuo tarpu ekono
mistai prognozuoja, kad vidutinis darbo 
užmokesčio augimas šalyje sudarys 15%.

“Mums reikia suvokti, kad sistema 
nualinta, žmonės nualinti, žemi atlygini
mai, kurie žemina mokslininkus, jie turi

Mūsų Pastogė Nr. 3, 2007.01.24, psl. 2 

nio Izraelio ministro pirmininko Ehud 
Olmert veikla, kai jis buvo finansų minis
tru Ariel Saron ministrų kabinete. Ehud 
Olmert kaltinamas piktnaudojęs savo 
ministro galias įtaigojant valstybės kon
troliuojamo Banko Leumi pardavimą sa
vo draugams, JAV turtuoliui Daniel 
Abraham ir Australijos biznieriui Frank 
Lowy.
♦ Indai visoje Europoje protestuoja prieš 
Vokietijos bandymą Europos Sąjungoje 
įvesti įstatymą, draudžiantį svastikos 
ženklo naudojimą. Vokietija kovoja prieš 
šį ženklą, kaip atgimstančio nacizmo 
rasinės neapykantos simbolį. Indai tvirti
na, kad apie 5000 metų šis ženklas buvo 
religinis taikos simbolis. Hitlerio šio 
simbolio piktnaudojimas neturėtų vesti 
prie hindu religinio simbolio uždraudi
mo, taip kaip Ku - Klux - Klan kryžiaus 
piktnaudojimas neprivedė prie kryžiaus 
simbolio uždraudimo.
♦ Sausio 19 dieną daug pasaulio vals
tybių, jų tarpe Australija, išreiškė susi
rūpinimą dėl Kinijos sėkmingo “žvaigž
džių karo” tipo technikos išbandymo, 
įvykusio sausio 11 dieną. Kinijos techni
kai iššovė iš žemės paviršiaus raketą, ku
ri sunaikino vieną iš senų Kinijos į erdvę 
iššautų satelitų orbitoje 860 km aukštyje. 
Kinija parodė, kad ji gali numušti bet ko
kį satelitą erdvėje. Būkštaujama ir dėl ža
los, kurią gali padaryti žemėje sunaikintų 
satelitų skeveldros.
♦ Sausio 19 d. Šri Lankos karinės pajė
gos užėmė Vakarai vietovę rytiniame sa
los pakraštyje, svarbų tamilų tigrų pasi
priešinimo centrą.
♦ New York senatorė Hillary Clinton,
buvusio JAV prezidento Bill Clinton žmo
na, sausio 20 dieną oficialiai pareiškė, 
kad jikandidatuos 2008 metų JAV prezi
dento rinkimuose. □ 

bėgioti per kelis darbus. Valstybė neturi bū
ti vienintelis mesijas, kuris ateina ir viską 
sutvarko, bet valstybė turi padėti peršokti 
šį griovį, kuris iš dalies dėl jos kaltės ir 
atsirado”, - teigė G. Viliūnas. Pasak jo, atly
ginimus reikia kelti ne 10, ne 20%, bet 100%. 
Aviacijos bazėje - NATO ekspertai

Lietuvos karinių oro pajėgų (KOP) 
Aviacijos bazėje inspektuoja trys NATO 
ekspertai. Jie tikrina NATO lėšų panaudo
jimą ir pateiks išvadas dėl naujų investicijų.

Pasak KOP Aviacijos bazės vado pik. 
leitenanto Audronio Navicko, sausio 16 d. 
ekspertams buvo pristatyta Aviacijos ba
zė, oro policijos misija bei NATO lėšų 
remiami projektai, kurie įgyvendinami 
nuo 2004 m. Stambiausi baigti darbai - 
rekonstruoti 2 kilimo-tūpimo takai, kurių 
rekonstrukcija kainavo per 100,000 litų, 
didžiąją dalį lėšų tamskyrė NATO.

“Su ekspertais aptarėme parengtas iš
laidų sąmatas kitiems projektams. Dar 
nekalbame apie konkrečias sumas, tik apie 
projektų pagrįstumą. Svarbu, kad projek
tai, kurie ateityje bus įgyvendinami Šiau
lių aerodrome, būtų reikalingi ir NATO. 
Artimiausiuose planuose numatyta statyti 
operacijų centrą, aviacinio kuro saugyklą, 
naikintuvų ginklavimo ir nuginklavimo 
aikšteles, peronus naikintuvams ir transpor
to lėktuvams”, - “Šiaulių kraštui” sakė A. 
Navickas. Pasak jo, nuo NATO ekspertų 
išvadų priklausys, ar NATO pritars iki galo 
išvystytai infrastruktūrai Šiaulių aerodro
me, ar kai kurie projektai bus atmesti. Pa
teikus išvadas, paaiškės, kiek investicijų 
atkeliaus į Šiaulius.
Rengiant apžvalgą naudotas i Lietuvos sptiu- 
da,ELTA,BNS,LGmCir“Bemardinai”.

Lietuvos Helsinkio grupei - 30
Sausio 9 dieną Seime buvo paminėtas 

Lietuvos Helsinkio grupės 30-metis. Šiai 
progai skirtos tarptautinės konferencijos 
dalyviai akcentavo, kad šios grupės veikla 
prasminga ir dabar.

“Žmogaus teisių apsauga - vienas 
svarbiausių Helsinkio grupės tikslų - ir 
dabartinėje Lietuvoje turėtų būti nenu
trūkstamas, nuolat vykstantis procesas. 
Šioje veikloje neužtenka vien valstybinių 
institucijų veiksmų, būtinas ir pačios vi
suomenės aktyvus dalyvavimas, informuo
jant apie žmogaus teisių pažeidimus, at
kreipiant j juos valstybės ir visuomenės 
dėmesį, teikiant siūlymus dėl vienų ar ki
tų problemų sprendimo”, - kreipdamasis į 
konferencijos dalyvius sakė Seimo Pir
mininkas Viktoras Muntianas.

Jungtinės Didžiosios Britanijos ir 
Šiaurės Airijos Karalystės ambasadorius 
Lietuvoje Colin Roberts gerai įvertino 
Lietuvos Helsinkio grupės veiklą istori
niu požiūriu. Jis taip pat akcentavo, kad ir 
šiuo metu jos patirtis galėtų įkvėpti ir bū
ti labai naudinga tautoms, vis dar turin
čioms daug problemų žmogaus teisių sityje.

Lietuvos Helsinkio grupės signataras 
Viktoras Petkus atkreipė dėmesį į tai, kad 
ši grupė kėlė į viešumą ne tik Sovietų 
Sąjungoje daromus žmogaus teisių pažei
dimus, bet ir, naudodama tarptautinę are
ną, nuolat priminė Lietuvos okupacijos 
faktą. Kita vertus, Lietuvos rezistencinės 
kovos kontekste Lietuvos Helsinkio grupė 
turėjo tam tikrą išskirtinį bruožą. Šį jos 
veiklos kitoniškumą taip pat akcentavo

Pernai persodinta 10 širdžių
Pasak Nacionalinio organų transplan

tacijos biuro (NTB), pernai buvo perso
dinta 10 širdžių. Tai didžiausias Lietuvoje 
atliktų širdies transplantacijų skaičius per 
metus. Dauguma transplantacijų buvo 
sėkmingos. Iš praėjusiais metais perso
dintų lOširdžių, 4 širdies transplantacijos 
atliktos Kauno medicinos universiteto 
klinikose, 6 - Vilniaus universitetinės li
goninės Santariškių klinikose. 1 pacientas 
su persodinta širdimi neišgyveno.

2005 ir 2004 metais buvo atlikta po 7, 
2003 metais - 4,2002 ir 2001 metais - po 
5 širdies transplantacijas. Sėkmingi praėję 
metai buvo ir kitų organų laukiantiems 
žmonėms. 54 ligoniai sulaukė donorinio 
inksto, 37 pacientai po ragenos transplan
tacijos vėl mato dienos šviesą. Pernai buvo 
atliktos 3 kepenų transplantacijos.

2006 metais NTB gavo 86 pranešimus 
apie potencialius donorus, 33 iš jų donorų

Lietuvoje siautė uraganas
Sausio 13-14 dienomis siautėjęs 

vėjas paliko 70,000 Lietuvos gyven
tojų be elektros, nuplėšė jų namų 
stogus, užvertė medžiais kelius. Jau 
dabar prognozuojama, kad audros 
padaryti nuostoliai turėtų viršyti 
milijoną litų. Klaipėdoje smarki aud
ra prasidėjo 6 vai. vakaro, kai vėjas 
pūtė 29 m/s greičiu. Dar po 4 valandų 
Šilutėje užfiksuotas pats didžiausias 
vėjo greitis audros metu - 32 m/s.

Ugniagesiai gelbėtojai vien Klai
pėdos apskrityje šalinti audros pada
rinių važiavo beveik 70 kartų. Vėtra 
nuplovė dalį Palangos paplūdimio, 
kai kur stipriai paplautos kopos. 
Audra apgadino Palangos jūros til
tą (žiūr. nuotr. dešinėje). Buvo patvi- 
nusios Klaipėdos senamiesčio gatvės.

Labiausiai audros padarinius pa
juto Žemaitijos gyventojai. Gargž
duose dėl vėjo lie elektros energijos 
buvo likę 4.400 vartotojų. Šilutėje - beveik 
4,000, Tauragės,Telšių, Plungės rajonuose 
- po 2,000 gyventojų, Klaipėdos regione - 
apie 20,000 elektros energijos vartotojų. 

kitas signataras - prof. Tomas Venclova.
Pasak Lietuvos Helsinkio grupės stei

gėjų, ji rūpinosi ne tik lietuvių tautos na
cionaliniais reikalais, bet ir tautinių ma
žumų, kitų tautų problemomis; išsakė sa
vo požiūrį į kai kuriuos tarptautinio atgar
sio susilaukusius įvykius pasaulyje, t.y., 
pasak T. Venclovos, grupė siekė rūpintis 
ne vien “savo kiemu”. Anot jo, ji buvo ma
žytis demokratinės visuomenės modelis, 
kuriame sutarė kairieji ir dešinieji, lietu
viai ir nelietuviai, prioritetu pasirinkę 
žmogaus, asmens teisių viršenybę prieš 
valstybės interesus.

Lietuvos Helsinkio grupė, kuri oficialiai 
vadinosi “Helsinkio susitarimų vykdymui 
remti Lietuvos visuomeninė grupė”, susi
kūrė 1976 metais. Jos tikslas buvo tirti 
1975 metų Europos saugumo ir bendra
darbiavimo konferencijos Baigiamojo ak
to, pasirašyto Helsinkyje, nutarimų pažei
dimus ir informuoti apie juos pasaulio 
visuomenę, taip pat šį dokumentą pasira
šiusių šalių vyriausybes.

Lietuvos Helsinkio grupės nariai-stei- 
gėjai buvo kunigas Karolis Garuckas, 
fizikos mokslų daktaras Eitanas Finkelš- 
teinas, poetė, pedagogė, buvusi politinė ka
linė Ona Lukauskaitė-Poškienė, buvęs 
politinis kalinys Viktoras Petkus ir poetas, 
vertėjas T. Venclova. Lietuvos Helsinkio 
grupės tiesioginė užduotis buvo registruo
ti žmogaus teisių pažeidimus ir platinti šią 
informaciją. Ši grupė savo veiklos nenu
traukia ir dabar.

ELTA LGITIC

audiniai ar organai buvo panaudoti trans
plantacijai, 32 atvejais dovanoti organų 
transplantacijai nesutiko mirusiojo arti
mieji, kili organai netiko dėl medicininių 
priežasčių.

Daugiausiai, 10, donorų paruošė Kau
no medicinos universiteto klinikos, 8 
donorus - Vilniaus greitosios pagalbos 
universitetinė ligoninė, 7 - Panevėžio 
miesto ligoninė, 3 - Klaipėdos miesto li
goninė. Po vieną efektyvų donorą pantošė 
Alytaus apskrities S. Kudirkos, Utenos 
apskrities, Šiaulių ligoninės bei Vilniaus 
universiteto ligoninės Santariškių klinikos.

Už vieno donoro paruošimą ligoninei 
Valstybinė ligonių kasa sumoka apie 4,000 
litų. 2006 metais donorinėms ligoninėms, 
kompensuojant išlaidas už donoro ruoši
mą, buvo išmokėta daugiau nei 100,000 
litų. 2006 metais net 2000 Lietuvos pilie
čių su tiko po mirties tapti organų donorais.

Nuo audros nukentėjo ir Kauno bei Šiaulių 
regionų gyventojai. Prienų rajone be elek
tros energijos buvo 5,700 klientų, Jurbarko 
rajone - 2,700. (“K.d”)
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Bendruomenės baruose
Lietuvių kalbos pamokos, kurios

matomos visame pasaulyje
Vytautas Donicla

Retas Australijos lietuvis nėra girdė
jęs apie mūsų spaudoje dažnai skelbiam.! 
SLIC - nors asmeniškai susipažinę yra 
tik tie, kurie turi prisijungę šių laikų mo
dernią susižinojimo priemonę internetą. 
Trumpai, SLIC - tai Sydnėjaus Lietuvių 
Informacijos Centras. Prieinantys prie in
terneto ir suspaudę raides www.slic.org.au 
tuoj pamatys, jog tai tinklalapis, kuris 
duoda žinių ne tik apie Australijos, ypač 
NSW lietuvius, bei ir apie įvykius Lietu
voje bei įdomesnius lietuviškus renginius 
pasaulyje.

Bet šį kartą sustokime dar prie kito 
svarbaus lietuviško darbo, kurį atlieka 
SLIC darbuotojai. Tai - nemokamos lie
tuvių kalbos pamokos, sutrumpintai LLL 
(Lithuanian Language Lessons). Šios pa
mokos yra kuriamos lietuviams, kuriems 
jau lengviau kalbėti bei skaityti angliškai 
nei lietuviškai, bet kurie nenori užmiršti 
tėvų kalbos. Žinoma, dabar jau yra “mo
kinių”,kurie lietuviškai mokosi ne dėl sa
vo kilmės, bet dėl visai kitų priežasčių: jie 
nori šį tą lietuviškai pasakyti savo draugui/ 
ei lietuviui, ar susipažinti su šia neįprasta 
kalba todėl, kad domisi kalbomis.

Jei kyla klausimas, koks yra susido
mėjimas pamokomis, atsakymas tiesiog 
aritmetinis. 2005 metų balandžio mėnesį 
SLIC’o vadovai įrengė skaitliuką, regis
truojantį pamokų “lankytojus”, t.y. asme
nis, kurie dėl vienokio ar kitokio motyvo 
išsišaukia LLL. Dar prieš ALDienas 
Geelong’e, “apsilankymų” (angliškai 
“hits”) skaičius buvo 19,000. Po Naujų 

Nuotraukoje - SLIC’o darbuotojai - 
Ramutis ir Ramona Zakarevičiai

Iš kairės: dr. Liuda Apinytė-POpenhagen, dr. Ramutis Zakrcvičius ir Mark Paisley.

Metų šis skaičius jau pasiekė 20,000 ! 11
Patys LLL darbuotojai nustemba, kad 

daugiausia “mokinių” yra iš Didžiosios 
Britanijos. Po to seka JAV, tada Australi
ja. Y ra “apsilankymų” ir iš Lietuvos. Po to 
dažnumu seka tokie kraštai kaip Brazilija, 
Argentina, Kanada, Airija, Prancūzija, Ita
lija, Norvegija, Meksika, Vokietija, Latvija, 
Belgija, liirkija,Lenkija, Filipinai.

Kaip savo pranešime ALB Krašto Ta
rybos suvažiavimui Geelong’e sakė SLIC 
pirmininkė Ramona Ratas-Zakarevičienė, 
per savaitę SLIC’o svetainė vidutiniškai 
gauna apie 500 “apsilankymų”. Netrūksta 
elektroninių laiškų, kurie giria tokios lie
tuviškos svetainės veiklą ir sveikina lie
tuvių kalbos pamokų įkūrimą. Taigi, 
SLIC’as, kurį globoja ALB Sydnėjaus 
Apylinkės Valdyba, suteikia naudingas ir 
aiškiai sėkmingas paslaugas - ir būtent 
per visą pasaulį.

Šalia nuolat veikiančių lietuvių kalbos 
pamokų, SLIC’as yra išleidęs kompaktinį 
diską (CD) su visu dabarties pamokų 
komplektu. Pasigėrėtina, kad pirmasis 150 
egzempliorių tiražas buvo greit visai iš
parduotas. Šiame kontekste SLIC dėkoja 
Australijos Lietuvių Fondui už finansinę 
paramą ir “Mūsų Pastogei” bei Brisbanės 
“Lapui” už puikią reklamą. Dabar tik ky
la klausimas, kaip pratęsti LLL pamokų 
kūrimą (iki šiol jų yra 24) ir diskų pakar
totinę gamybą. Prieš kelias dienas SLIC’o 
vadovams daug džiaugsmo suteikė ano- 
nominė $500 dolerių parama, bet tokio 
lietuviško dosnumo reikia ir daugiau.

Kalbant apie prasidėjusius 2007 me
tus, SLIC’as jau gavo $2,500 paramą iš

Australijos Lietuvių 
Fondo, kuri įgalina 
pratęsti svetainės paslau
gi} teikimą per inlernctinj 
teikėją Pacific Internet. 
Tačiau rėmėjų tenka 
ieškoti ir kitur. Kaip tik 
prieš keletą dienų pa
skelbta, kad išeivijos rei
kalams Lietuvos Vyriau
sybė, atrodo, paskirs apie 
17 milijonų iš numatyti) 
20 milijonų litų. Reikia 
tikėtis, kad bus atsižvelg
ta ir į SLIC’o lituanistinį 
darbą - juk į Lietuvos 
planus įeina ir. kaip ELTA 
pranešė, “virtuali mokyk
la, skirta užsienyje gyve

nantiems lietuviukams, 
kurie galėtų mokytis nuo-

Pasibaigus XXIV Dainų Šventei

Šių metų “Mūsų Pastogės” nr. 1 - 2 buvo atspausdintas melbourniškės Alenos Karazijie
nės straipsnis “Dainų Šventės įspūdžiai”. Dabar gavome gražią XXIV Dainų Šventėje 
dalyvavusių lietuvių dirigentų nuotrauką. Pirmoje eilėje iš kairės: Aldona Scano, Gražina 
Pranauskienė ir Rita Mačiulaitienė. Antroje eilėje iš kairės: Danutė Levickienė, Jonas 
Pocius ir Birutė Aleknaitė.

foliniu būdu”. Sydnėjaus SLIC’as tokia 
pradžią jau padarė ir turi solidaus paty
rimo.

Kas SLIC’c dirba ir kaip jis tvarkosi 
finansiškai-kitą kartą. Dabar dar skaity
tojams pateikiame porą laiškučių, kuriuos 
SLICas gavo iš LLL “mokinių”:

(Iš JAV:) Labas. Am a member of the 
Lithuanian Genealogical Society and just 
learned of your Internet Site a few days back. 
I think it’s great and wish I would have had 
something like this growing up in Chicago. 
Lived in a Lithuanian neighbourhood as a 
youngster, but never learned to speak the

Žinutės iš Hobarto
Minėjimui Ilobartc

Po salios Tasmanijos žiemos, lapkričio 
25 dieną, rinkomės j Vokiečių Klubą pa
minėti Kariuomenės Šventę ir dr. Algi
manto Taškūno leidžiamo žurnalo 
“Lithuanian Papers” 20 metų sukaktį.

Po ilgesnės pertraukos susirinko apie 
40 lietuvių ir jų draugų.

Minėjimą atidarė pirmininkė Rožė ir 
paskaitai pakvietė E. Jankų. Programoje 
Rožės dukra Elzytė mums padainavo ir 
pagrojo arfa.

Dr. A. Taškūnas savo kalboje nušvietė 
per 20 metų žurnalo nueitą kelią ir pakvie
tė žurnalo rėmėją Petrą Šiaučiūną perpjauti 
sukakties pyragą.

Minėjimus baigėm 1 .ietuvos himnu.
Sekė vaišės. Jų metu dr. A. Taškūno sū

nus Vincas paskambino gitara ir padainavo.
Pamaldos llobarle

Kunigas Algirdas Šimkus į Tasmaniją 
atvyko laivu gruodžio 11 dieną. Pirmiausiai 
kunigas nuvyko į I .au nceston LB seniūnės 
I renos namus ir buvo jos globojamas.

Šv. Mišios Launceston lie tuviams buvo 
aukojamos tą patį vakarą. Visi sugiedojo 
“Pulkim ant kelių” ir “Marija. Marija”. Po 
pamaldų visi dalyviai buvo pakviesti į 

language. Would have helped me communicate 
better with my grandparents and many of the 
older people. Your lessons are great and must 
have been set up by some real experts. Keep up 
the good work, admire you people and 
Australia a great deal. ..Thanks for the 
lessons. Ted.

(Iš Airijos:) Hi, we are from Northern 
Ireland. My husband has a Lithuanian man 
working with him who doesn’t speak English 
and we are loving the lessons and the ability 
to communicate a little with our new friend. 
Thank you so much. M.Russell.

(Bus daugiau)

Irenos namus, kur buvo pavaišinti silkė
mis, kumpiu, pyragais ir kitais skanumy
nais. Kitą dieną kunigas aplankė ligonę 
Jankienę ir išvažiavo toliau.

į I lobartą kunigas Algirdas Šimkus 
atvyko ketvirtadienį. Apsistojo pas ALB 
llobarto Apylinkės Valdybos sekretorę 
Aldoną.

Sekančią dieną, penkiadienį, šv. Mi
šias kunigas atnašavo šv. Teresės bažny
čioje, Moonah priemiestyje. Susirinko 20 
dar lietuviškai kalbančių žmonių. Tarpe 
jų buvo viešnia iš Lietuvos - Petro Šiau
čiūno pusseserė Milda, o su ja ir Petruko 
žmona Magdutė. Abi buvo pasipuošusios 
tautiniais rūbais.

Mišių pradžioje pasimeldėm už Juozo 
Paškevičiaus I Jetuvoje sunkiai sergančią 
seserį Stasę, 1997 m. mirusį Aleksą Kanl- 
vilą (žmona Nina paprašė) ir 2006 m. 
mirusius Ievą Fromas, Vladą Mikclailj ir 
Bonifacą Šikšnių.

Kunigui patarnavo Rožė, skaitymus 
atliko dr. Algimantas.

Po pamaldų buvom pakviesti j kleboni
ją vaišėms. Skanų maistą paruošė Aldona 
ir Rožė. Ačiū joms.

ALB llobarto Apylinkės Valdyba

Nepriklausomybės Šventė Sydnėjuje
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba kviečia į Nepriklausomybės Šventės 

minėjimą, kuris įvyks, sekmadienį, vasario 18 dieną, 2 vai. po pietų Sydnėjaus 
Lietuvių Klube “Dainava”.

Bus renkamas bendruomenės nario mokestis ir aukos.
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Sydney Lithuanian Information Centre [ SLIC ) now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@slic.org.au
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Lietuva iš arti_______________
Koks Lietuvoje skurdo lygis ?

Kaip praneša DELFI, Vyriausybė 
patvirtino skurdo ir socialinės atskirtics 
mažinimo 2007-2008 metais priemones. 
Šiems tikslams pasiekti 2007-2008 m. bus 
vykdoma daugiau nei 130 priemonių, ku
rių finansavimui iš įvairių šaltinių reikės 
apie 3.8 milijardo litų.

Vyriausybės pranešime spaudai skel
biama, kad visų pirma siekiama mažinti be- 
darbystę ir užtikrinti žmonėms kokybiškų 
paslaugų prieinamumą. Didelis dėmesys 
bus skiriamas ilgalaikių bedarbių moky
mui, numatoma taikyti įdarbinimo subsidi
javimą vyresniems nei 50 metų žmonėms.

Taip pat ketinama mažinti vaikų skur
dą ir sustiprinti pagalbą šeimoms, suma
žinti švietimo ir mokymo trūkumus. Bus 
siekiama didinti neįgaliųjų, pagyvenusių 
žmonių užimtumą, padėti įsigyti profesiją 
iš įkalinimo Įstaigų grjžusicsicms.

Žadama remti nevyriausybinių organi
zacijų veiklą, teikti nemokamą socialinio 
pobūdžio informaciją, vystyti teisinį švie
timą. Numatoma apie 245,000 labiausiai 
nepasiturinčių šeimų remti maisto pro
duktais-miltais, makaronais, ryžiais.

Priemonių įgyvendinimui užtikrinti 
bus kuriama stebėsenos grupė, j skurdo ir 
socialinės atskirtics mažinimo veiklą bus 
įtraukta daug suinteresuotųjų institucijų, 
socialinių partnerių, nevyriausybinių or
ganizacijų, bendruomenių.

* * 4
Praėjusių (2006) metų pabaigoje Sta

tistikos departamentas suvedė duomenis 
apie įvairius Lietuvos gyvenimo aspektus 
2005 metais, jų tarpe apie skurdą. Pagal 
Statistikos departamento raportą, 2005 
metais apie 615,000 Lietuvos gyventojų, 
arba 18% visų šalies gyventojų gyveno 
reliatyviame skurde. Dažniausiai skurdo 
asmenys, gyvenantys vieniši ir išlaikantys 
vaikus (45.6%) bei tėvai su trimis ar dau
giau vaikų (39.3%). Iš dirbančių asmenų 
santykiniame skurde gyveno 8.9%, bedar
bių - 58.9%, senatvės pensininkų -10.1%.

“Iš realių pajamų atėmus socialines iš
mokas (išskyrus senatvės ir našlių pensi

Lietuviai išvyksta - ne lietuviai atvyksta
Jau trūksta darbininkų

Lietuvos provincijos miestuose vis 
sunkiau surasti reikiamų specialistų ir 
darbininkų. Jie išvažiuoja ne tik į užsienį, 
betirįVilnių ar Kauną. Darbdaviai vis daž
niau svarsto, kaip prisivilioti trūkstamų 
darbuotojų iš “artimojo užsienio” (Kali
ningrado srities, Baltarusijos). “Jei Mari
jampolės darbdaviai nepakeis požiūrio į 
samdomus darbuotojus, ypač specialistus, 
artimiausiu metu įdarbinti nebebus ko”, - 
teigė Marijampolės darbo biržos atstovė 
Gražina Zaveekienė.

Marijampolės apskrityje atlyginimai- 
vieni mažiausių Lietuvoje. Dalis kvalifi
kuočiausių specialistų jau iškeliavo lai
mės ieškoti kitur. Į užsienį, kur emigravo 
vos ne kas ketvirtas darbingo amžiaus 
marijampolietis.

Kaip “Lietuvos žinioms” pasakojo prieš 
metus Kaune vadybininku įsidarbinęs ma
rijampolietis Arūnas L, važinėjimas kas 
rytą 50 kilometrų į darbą ir grįžti namo 
atsiperka. Kaune jis dirba beveik tokį pat 
darbą, kaip anksčiau Marijampolėje, bet 
uždirba 500 litų daugiau. Jis neslėpė, kad 
didesniame mieste yra kur kas didesnės 
karjeros galimybės. Pakilti karjeros laiptais 
Marijampolėje sunku.

Marijampolės darbo biržos duomeni
mis, šiuo metu regione stinga ne vien 
aukštuosius mokslus baigusių įvairių sričių 
vadybininkų, medikų, statybų specialistų, 
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jas), santykinio skurdo lygis Lietuvoje 
šokteli iki 23.7%. Socialinės išmokos di
džiausios įtakos turėjo namų ūkių su vai
kais, o iš jų — nepilnoms šeimoms ir šei
moms su trimis ir daugiau vaikų”, - teigė 
Departamento direktorius A.Semeta. Jis 
pabrėžė, kad Lietuvoje atotrūkis tarp ma
žiausias ir didžiausias pajamas gaunančių 
žtnonhj yra maždaug šeši kartai - ati
tinkamai 223 litai ir 1353 litai.

Tyrimas taip pat atskleidė, kad skur
das Lietuvoje pereina iš kartos į kartą. 
“Lietuvoje skurdo paveldimumas yra daž
nas reiškinys. Kuo sunkiau žmogus gy
veno vaikystėje, tuo didesnė tikimybė, kad 
jis atsidurs tarp skurstančiųjų. Šiuo metu 
labiausiai skursta žmonės, augę be tėvų, 
giminaičių ar kitoje šeimoje, globos na
muose”, - sakė A.Šemeta.

I .ietuva, palyginti su kitomis Europos 
valstybėmis, pagal skurdo rizikos lygį ri
kiuojasi sąrašo pabaigoje šalia Airijos, 
Portugalijos ir Slovakijos. “Tačiau reikėtų 
atkreipti dėmesį, kad skaičiuojamas relia
tyvus skurdas, taigi skurdžius Airijoje būtų 
turtuolis Lietuvoje”, - kalbėjo direktorius.

Vienos šeimos realios pajamos 2005- 
aisiais Lietuvoje siekė 1287 litus. Trečdalis 
apklaustųjų teigė besiverčiantys labai sun
kiai ir tik 4% - labai lengvai. Vienam gyve
nančiam asmeniui įprastiniams porei
kiams patenkinti reikėtų 835 litų, šeimai 
su trimis vaikais - 380 litų vienam asme
niui per mėnesį.

Tyrimas parodė, kad penktadalis Lie
tuvos gyventojų turi paėmę įvairių pasko
lų (išskyrus būsto), 25% iš jų - paskola 
yra labai didelė našta. Reliatyvaus skur
do riba buvo 316 litų per mėnesį vienišam 
asmeniui ir 853 litai - šeimai iš dviejų 
suaugusių asmemj ir dviejų vaikų iki 14 
metų amžiaus.

Statistikos departamentas pajamų ir 
gyvenimo sąlygų tyrimą atliko pirmą kar
tą. 2005 metų gegužės-liepos mėnesiais 
atliktoje apklausoje dalyvavo beveik 4,500 
namų ūkių ir 10,000 šešiolikos metų ir 
vyresnių gyventojų. (pagalBNS) 

pedagogų, bet dar labiau trūksta profesinį 
pasirengimą turinčių darbininkų, paslaugų 
sferos darbuotojų -statybininkų, prekybi
ninkų, vairuotojų. Dėl kai kurių specialybių 
darbuotojų stygiaus taip darbdavių vyksta 
įnirtinga kova. Statybų bendrovės viena iš 
kitos statybininkus pervilioja ištisomis 
brigadomis.

Vilkaviškio siuvimo fabriko vadovai 
neslepia, kad per metus įmonę paliko ne
mažai darbuotojų, todėl vienu metu įdar
bintų beveik 200 siuvėjų, jei tik jų atsirastų. 
Todėl darbdaviai vis dažniau darbo jėgos 
dairosi į užsienį, ypač Kaliningrado sritį.

Darbo ir socialinių tyrimų institutas pa
rengė darbo jėgos judėjimo tarp Lietuvos, 
Lenkijos ir Rusijos galimybių studiją. Spe
cialistai, apklausę didelę dalį darbdavių iš 
Marijampolės ir Alytaus apskričių, pa
tvirtino ir taip jau žinomą faktą, kad dau
giausia šiuo metu šiose apskrityse trūksta 
kvalifikuotų statybininkų, tarptautinių 
pervežimų vairuotojų, pardavėjų. Tą pri
pažino net 82% apklaustųjų. 60% apklau
sos dalyvių sutiktų įdarbinti užsieniečius, 
jei tik būtų palankesnės sąlygos.

Atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad 
Marijampolės ir Alytaus regionai būtent iš 
Kaliningrado srities galėtų pasikviesti 
trūkstamų neaukštos kvalifikacijos spe
cialistų. Ten kol kas darbo užmokestis yra 
mažesnis, taip pat ir pragyvenimo lygis. 
Prisivilioti trūkstamų darbuotojų nebūtų 
sunku. Padėtis gan paprasta: jei lietuviai iš

Druskininkuose
Antrąją Šv. Kalėdų dieną moderniausio 

Baltijos šalyse Druskininkų vandens parko 
patogumus išbandė kviestiniai svečiai, o 
sekančią dieną jis atvėrė duris ir įprastiems 
lankytojams. Vienu metu jame galės ilsėtis 
ir pramogauti apie 1500 žmonių.

Vienu moderniausių ir Europoje lai
komo vandens parko statyba senųjų Drus
kininkų gydyklų vietoje truko dvejus me
tus, į kompleksą iš viso investuota daugiau 
nei 122 mln. litų. Pramogų centro plotas sie
kia 25,000 kvadratinių metrų. Jame įreng
tas bangų baseinas, sraunioji upė, atskiri 
baseinai vaikams ir.suaugusiems, įspūdingi 
nusileidimo kalneliai, 18 skirtingų pirčių 
pagal įvairių pasaulio šalių pavyzdžius, 
daug kitų pramogų bei konferencijų salės.

Trijų žvaigždučių viešbutyje vienu metu 
galės gyventi apie 250žmonių, tiek pat tilps 
ir Didžiojoje konferencijų salėjc.Viešbučių, 
pirčių ir vandens pramogų komplekse šiuo 
metu dirba apie 90 žmonių, o vėliau jų 
skaičius išaugs iki 150. Jiems mokyti iš ES 
struktūrinių fondij papildomai skirta 
400,000 eurų.

“Viskas po vienu stogu - vandens 
pramogų, pirčių kompleksai, viešbutis.

Nuotraukoje-Druskininkų vandens parkas.

savo vietų bėga dėl mažų algų, į jų vietas 
mielai atkeliautų darbo jėga iš, tarkim, 
Kaliningrado srities, nes ten atlyginimai 
dar mažesni.

“Jau ir taip 15 metų dclsėme nieko ne
darydami ir net nemėgindami suvaldyti 
emigracijos procesų. Todėl iš Lietuvos 
išvažiavo beveik 300,000 darbingų gyven
tojų. Jei nesiimsime kokių nors ekonomi
nių būdų stabdyti emigraciją, kelti atskirų 
šalies regionų ekonomikos lygio, nuostoliai 
ateityje bus dar didesni”, - aiškino Instituto 
direktorius. (Kazys Kazakevičius, 

“Bernardinai”, sutrumpinta) 
Darbo vietas užima atvykėliai

Klaipėdoje, kaip ir visoje Lietuvoje, 
daugėja darbininkų iš Ukrainos, Baltaru
sijos, Rusijos. Nesnaudžia ir įdarbinimo 
užsienyje agentūros. Anksčiau tautiečius 
išveždavusios, dabar jos sėkmingai imasi 
Įvežti darbo jėgą į Lietuvą.

2006 į Lietuvą dirbti atvyko dvigubai 
daugiau piliečių iš trečiųjų šalių nei 2005. 
Daugėja jų ir Klaipėdoje - per 9 mėnesius 
Darbo birža gavo 640 prašymų išduoti 
leidimus dirbti užsieniečiams.

įdarbinimo užsienyje agentūros „Darbo 
partnerių grupė“ vadovas Vytautas Petrulis 
atvirai pasakojo, kad dairosi į Baltarusiją, 
Ukrainą ir suka galvas, kaip juos atvežti ir 
įdarbinti čia. Juolab jog tai daryti skatina 
ir Valstybinė darbo birža, skelbianti apie 
didėjančią darbo vietų pasiūlą Lietuvoje.

Bendrovės „Ismira“ vadovė Irina Mas
lova taip pat pasakojo apie įsibėgėjančių 
tokią veiklą. Baltarusijoje jau antrus metus 
veikia įmonės padalinys, per kurį Lietuvo
je įsidarbina po 200 baltarusių kas mėnesį

vandens parkas
restoranas, dvi konferencijų salės, 
boulingas, naktinis klubas. Vandens parkas 
unikalus tuo, kad jame panaudotos visos 
geriausios idėjos iš geriausių Europos ir 
pasaulio vandens pramogų vietų”, - teigia 
Druskininkų vandens parko direktorė 
Aldona Vičiulienė. Anot jos, parkas nuolat 
keisis savo dizainu bei architektūriniais 
sprendimais, kad neatsibostų lankytojams 
nei po dešimtmečio, nei dar vėliau.

Druskininkų mero Ričardo Malinausko 
įsitikinimu, Druskininkų vandens parkas 
reklamuos ne tik kurortą, bet kartu garsins 
ir Lietuvą. Jam, anot mero, artimiausiu 
metu konkurentų nei dydžiu, nei kokybe 
Baltijos šalyse nėra ir artimiausiu metu 
nebus.

Druskininkų vandens pramogų parko 
projektas įgyvendintas gavus Europos 
Sąjungos PHARE programos paramą - 
pirčių kompleksui pagal ją skirta 40 mln. 
litų. Daugiau kaip 60% lėšų projektui 
skyrė Druskininkų miesto savivaldybė. 
Vandens pramogų parko operatorius - 
uždaroji akcinė bendrovė “Druskininkų 
vandentiekis” tikisi, kad investicijos į parką 
atsipirks per dešimt metų. LGITIC

— nors reikia laikino leidimo gyventi Lie
tuvoje, kurį gauti dažniausiai užtrunka iki 
pusės metų ir daugiau.

Pirmieji specialistai iš trečiųjų šalių 
buvo įdarbinami uosto įmonėse. Dažniau
siai tai suvirintojai bei laivų statytojai, kor- 
pusininkai, kurių stygių pajuto Vakarų laivų 
gamyklos bendrovė ir „Baltijos“ laivų 
statykla. Ypačpraėjus metams po Lietuvos 
įstojimo į ES. Šiandien vien šiose įmonėse 
darbuojasi per500 užsieniečių. Daugiausiai
- ukrainiečių, rusų.

Šiuo metu trečiųjų šalių piliečiai pra
dėjo skverbtis ir į statybų rinką. Statybos 
specialybių darbuotojų, nepaisant išau
gusio užmokesčio šioje srityje, taip pat la
bai stinga. Lietuva darbininkams iš trečiųjų 
šalių patraukli pirmiausiai darbo užmo
kesčiu. Nors baltarusius ir ukrainiečius taip 
pat vilioja ir Rusijos platybės, visgi Lietuva 
jiems patraukli ir tuo, kad arčiau, gal sau
giau. Nėra kalbos barjero — susišnekama 
rusiškai.

Pastebima, kad Lietuvoje norinčių įsi
darbinti trečiųjų šalių piliečių kasmet dau
gėja. Darbo biržos specialistai teigė, kad 
baimintis dėl to nereikėtų - ir dabar uosta
miestyje yra per 1,500 laisvų darbo vietų. 
Vis dėlto kai kurios profsąjungos ėmėsi 
žingsnių. Jūrininkų sąjungos iniciatyva Pre
kybinės laivybos įstatyme atsirado straips
nis, teigiantis, kad laivuose su Lietuvos 
vėliava laivo įgulą turi sudaryti ne mažiau 
kaip du trečdaliai Europos Sąjungos vals
tybių narių piliečių ar nuolatinių mūsų 
šalies gyventojų.

. (Ilona Kabošytė,
“Klaipėda”, sutrumpinta)
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Menas ir kultūra________________ |
Lidijos Šimkutės 2005-2006 m. poezijos kelias

Lidija Šimkutė

Viena (Wien). Austrijos sostinėje man 
teko skaityti savo poeziją daug kartų.

Vienos miestas laikomas vienu iš žy
miausių Europos mokslo ir kultūros cen
trų. Šią buvusią Austrijos - Vengrijos impe
rijos sostinę puošia puikūs ir didingi re
nesanso, gotikos, klasikinio ir baroko 
stiliaus rūmai, bažnyčios bei kiti įdomūs 
pastatai, unikalios ir jaukios kavinės, parkai 
bei gražios apylinkės. Miesto centre stovi 
Šv. Stepono gotikinė katedra su 137 metrų 
aukščio bokštu. Jau XVI11 a. pabaigoje 
Viena išaugo į Europoje vedantį muzikos 
ir teatro miestą. Čia gyveno ir kūrė žy
miausi kompozitoriai - Haydn. Mozart, 
Beethoven, Schubert, Strauss, Brahms, 
Mahler, Schoenberg ir kiti.

Mozart’o ir Strauss’o auksu išlietos 
skulptūros pritraukia daugybe turistų, ku
rie fotografuojasi šalia jų. Kai pamačiau šį 
turistų pomėgį, pagalvojau, kažin ar šių 
kompozitorių dvasios nenuvargsta nuo tų 
plūstančių žmonių?

Viena pasižymi ir pasaulinio garso dai
lininkais - tokiais, kaip Gustav Klimt. 
Oskar Kokoschka. Egon Schiclc, Kubin, 
Hundertwasser ir kitais.

Hundertwasser spalvingas pastatas yra 
greta Lietuvos ambasados, kurios patal
pose teko apsistoti 2005 m., o 2006 m. 
prisiglaudžiau pas draugus. Netoli lietu
vių ambasados yra ir Kunst haus Wien, 
buvęs Thonet pastatas, bet neperseniausiai

Iš Redakcijos pašto
Mieli kolegos,

2007 m. vasarą, liepos 26-29 dienomis, 
Anykščiuose vyksianti šventė, mes tiki
me, suburs gimtojo ir širdžiai mielo kraš
to nepamirštančius įvairių kartų žmones 
į savo ar savo tėvų gimtinę. Ji suteiks ga
limybę jiems vėl susitikti, atnaujinti pra
rastus ryšius, pažadins nostalgiją protėvių 
žemei.

Prašau Jūsų paskleisti šią žinią lietu
viams -Jūsų leidinio skaitytojams.

Jūsų dėmesio ir pastangų dėka penk
tasis Pasaulio anykštėnų suvažiavimas 
galės atgaivinti tokį nuoširdų bendravimą 
tarp mūsų krašto žmonių. Nesvarbu, kiek 
toli jie dabar gyvena, - svarbiau, kad jie 
jaučiasi anykštėnais.

Daugiau informacijos apie būsimą 
renginį ir anykštėnus visame pasaulyje 
galima rasti mūsų interneto svetainėje 
www.anykstenai.lt.

Tautvydas Kontrimavičius, 
Pasaulio Anykštėnų bendrijos 

Anykščių kolegijos narys

Gerb. Redakcija,
Lietuvos videostudija VHSLT siūlo 

Australijoje gyvenantiems lietuviams įsi
gyti DVD filmų apie Lietuvą.

Videostudija VHSLT taip pat priima 
individualius užsakymus. Mes galime 
asmeniškai Jums nufilmuoti Jūsų gimtus 
kraštus, ar kitas Lietuvos vietoves, kurias 
Jūs norėtumėte pamatyti.

Klauskite, siūlykite, mes nufilmuosime, 
įgarsinsime ir atsiųsime Jums DVD video 
diską. Galėsite maloniai praleisti laiką 
žiūrėdami į gimtąją Jūsų ir Jūsų tėvų 
Lietuvą.

Su pagarba
Egidijus Vitkevičius

Kaunas, Lietuva
E-mail: egidijus@vhs.lt 

Te].: +37061469243 

paverstas į muziejų, kuriame rodomos 
svarbios tarptautinės parodos bei nuolati
nė Hundertwasser darbų ekspozicija. Te
ko pamatyti iki šiol man nežinomo Mat
hias Waske tapybos parodą. Šio dailinin
ko drobės pašaipiai, su ironija pristato ne
sibaigiančius prieštaravimus mūsų visuo
menėse. Leopoldo muziejuje stebėjau 
Klimto, Schiele ir Kokoschkos savo me
tu skandalą sukėlusius kūrinius. Buvau 
paveikta jų meistriškumo ir gilia daili
ninkų nuojauta apie žmogaus pergyve
nimus ir jų įšauktą laikyseną.

O KunstforunTe džiaugiausi pamačiu
si retrospektyve Rene Magritte rinktinę 
parodą “Sapnų Raktas”, kurią sudarė virš 
70 darbų, surinktų iš atskirų pasaulio 
muziejų. Jo neužmirštini kūriniai sugeba 
paprastą įvaizdį tarsi rakto posūkiu pa
versti į paslaptingą ir netikėtą reiškinį. Šio 
dalininko darbai akivaizdžiai skiriasi nuo 
anksčiau minėtų dailininkų kūrinių. Šal
tai, lyg tai nutolusiai, tarsi atsisakydamas 
asmeniško impulso, Magritte pateikia sa
vitai veikiančius darbus, kurie neužmirš
tami savo orginalumu ir estetika.

Šiame mieste nuolat vyksta pasaulinio 
garso meno parodos, operos, koncertai bei 
rečitaliai. Nelengva suspėti į visus rengi
nius dėl laiko stokos, nors teko pamatyti 
puikią operą - „Cost fan tutti”, kelis re
čitalius ir dalyvauti kituose renginiuose. 
Vienoje išgarsėjo emigrantai rašytojai, kaip 
Kafka, Canetti, Musil, Roth bei poetai - 
Traki, Artmann, Handke ir kiti.

Sugrįžus namo
Tai nepamirštama.,.
Australija - nežinoma Pietų žemė - 

dabar jau mums pažįstama. 'lūriningai pra
leidome čia, svečiuose pas dukrą Jolantą 
3 mėnesius. Išsivežame ne tik nepamirš
tamą vandenyno, pakelės vaizdų, uolėtų 
krantų, miškų, kalnų grožį, bet ir čia 
gyvenančių lietuvių svetingumą, įvairių 
tautų žmonių toleranciją, kultūringo 
bendravimo įspūdžius. Tik ir girdėjome 
“sorry, thank you” už mažiausią paslaugą.

Mus, nepažįstamus turistus, visur - 
klubuose, ekskursijose, parduotuve.se su
tikdavo maloniai šypsodamiesi, padėdavo 
neaiškioj situacijoj.

Gražu, kad čia žmonių nevaržo am
žiaus ar rasių skirtumas, laisvai visi jaučia
si paplūdimiuose, klubuose. Operos teat
re ar bažnyčioje. Puiku, kad žmonės spor
tuoja, nes daug didžiausių stadionų, ku
rie pavakariais ar savaitgaliais pilni įvai
raus amžiaus sporto mėgėjų.

Jauki aplinka visus metus: prie namų, 
pakelėse daugybė gėlių, įvairiausių žydin
čių medžių. Ypač žavu buvo gatvėse prieš 
Sv. Kalėdas, kai savo kiemus, įstaigų, par
duotuvių vitrinas žmonės išpuošė įvai
riausiom girliandom, iliuminacijom.

Džiaugėmės, kad lietuviai aktyvūs, 
saugo tautines tradicijas, didžiuosiuose 
miestuose turi savo klubus, organizuoja 
renginius. Lietuvių mišrus choras “Daina” 
gražiai dainuoja lietuviškas dainas, kon
certuoja visuomenei.

Labai esame dėkingi p. Jadvygai Dam
brauskienei, kuri sudarė sąlygas nors šiek 
tiek pažinti Australijos lietuvių gyveni
mą. Už nuoširdumą noriu padėkoti Ado
mo ir Nijolės Bartkų šeimai bei p. Daliai 
ir Vytautui Donieloms. Visus 3 mėnesius 
jie buvo šalia mūsų ir lieka atminty kaip 
šviesiausios lietuvių asmenybės tolimoj 
Australijos žemėj. Su pagarba.

Donata ir Petras Beitnarai
2007 m. sausio 13 d.

Nuotraukoje - Lidija Šimkutė ir Christian Kalt.

Nuotraukoje iš kairės: Gabrielle Stoeger, Lidija 
Šimkutė ir Eva Lind.

Pakeliui į Linzfest, Gabrielle 
Stoeger dėka teko gegužės mėnesį 
skaityti savo kūrybą ME Galerie, 
Vienoje. Gabrielle yra patyrusi or
ganizatorė. Ji yra literatūros uni
versiteto docentė, bet vis daugiau 
laiko skiria savo kūrybinėm or- 
ganzacinėm idėjom Europos Są
jungos kraštuose bei kitur. Ji 
priklauso „web brain” organizaci
jai. Kaip įprasta, kūrybą skaičiau 
lietuvių ir anglų kalbomis. Žinoma 
Vienos aktorė Eva Lind skaitė 
Christian Loidl'o vertimus j vokic-
čių kalbą, su protarpiniais pačios Gabriel
les neįprastų garsų smuiko intarpais. MEI. 
Galerie prieškambaryje kabėjo vietinio 
dailininko Joseph Kuhn piešinių paroda, o 
lauke - sodelyje buvo skulptūrų ekspozi
cija. Po skaitymų, besivaišinant teko ma
loniai pabendrauti su klausytojais.

Grįžtant iš Lietuvos 2005 m. spalio 
mėnesį vėl teko skaityti poeziją kitose 
įdomiose patalpose - “Neskaitytų Knygų 
Knygyne”. Šį sykį mano poezijos skaity
mui pritarė poetas, o muzikantas Christian 
Kalt pritarė gitaros garsais. „Neskaitytų 
knygų” fone sklido poezija lietuvių, anglų 
ir vokiečių kalba. Ant stalo I arp knygų bu
vo išbarsyti obuoliai, raudonas vynas. Po 
skaitymų patalpų sąvininkas skaitovus 
bei kelis bičiulius nuvedė į restoraną, kur 
gausiai vaišinomės tarp ilgai užsitęsusių

Dear Editor,
Mr. Otis Tamasauskas (Canada) is 

looking for his sister Birutė Tamašaus
kaitė (born 1939) and her mother Bronė 
Tamašauskienė (nee Donauskaitė, born 
1918, Lithuania) who arrived in 1949 on 
the ship General Stuart Heintzelman. 
They came from Amberg DP camp in 
Germany. Nothing is known of these 
ladies movements nor of any change of 
name which may have occurred as a result 
of marriage in Australia. Obviously time 
is running short, but Mr Tamašauskas 
remains hopeful.

If still alive. Brone would be 89 years 
old and Birute 67. It is quite likely that 
both would have married at some time, 
which makes it even harder to trace them.

We would be obliged for any assistance 
any one may be able to provide. Please 
contact: Terese Umbras Fchlbcrg 
tuf@tpg.com.au umbras@iinet.net.au 
77 Raglan Rd, Mt I^wley, WA 6050 
(08) 9328 8770 0407 387 410
or: Mr. Olis Tamasauskas, 
Kingston, Ontario, Canada 
ockt@post.quccnsu.ca

When’s the last 
time you went to
www.ALJS.org ?
The young’uns 
have been busyl

ALJS 

pokalbių bei diskusijų.
2006 m. pakeliui į “Poezijos pavasario” 

šventę Lietuvoje, vėl teko nusileisti Vieno
je ir šį sykį skaityti savo kūrybą „Salon”, 
kur jau esu skaičiusi daugsykių. Pagrindi
nis šių patalpų organizatorius - poetas, 
kritikas ir vertėjas Bernhard Widdcrskaite 
vokiečių kalba vertimus. Christian Katt šį 
sykį papildė savitais lūpų armonikos 
garsais.

Austrijos poezijos klausytojai po skai
tymų uoliai perka poezijos knygas, norė
dami įsigyti poetų autografus.

♦ * *
Galima Įsigyti Lidijos Šimkutės poe

zijos CD: TYLOS ERDVĖS / SPACES OF 
SILENCE” su muzikos intarpais. Prašom 
rašyti autorei: lidija@acc.net.au

Poetės svetainė: www.acc.nct.au/lidija

Gerb. Redakcija,
Norėčiau sužinoti, ką galvoja mūsų 

Sydnėjaus Lietuvių Klubo “Dainava” na
riai apie tai, kad Lietuvos didžiųjų kuni
gaikščių portretai yra pakabinti negar
bingoje vietoje - būtent prie vyri) tualeto 
(prieš moterų tualetą)?

Bronė Ropienė

Nutarta dėl kito
PLJS Kongreso

Sausio 5 -14 dienomis Brazilijoje buvo 
susirinkęs lietuviškas Pietų Amerikos 
jaunimas. Svarbiausias čia svarstytas klau
simas - Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos Kongresas. Nuspręsta, kad jis vyks 
2008 metų gruodžio 22 - 2009 metų sau
sio 6 dienomis.

Iki gruodžio 30 dienos vyks Studijų 
Dienos Buenos Aires mieste (Argentinoje), 
tuomet jaunimas persikels j Urugvajaus 
sostinę Montevideo, kur užsiims kultūrine 
veikla, o galiausiai nuo sausio 3 dienos visi 
stovyklaus Sao Paulo (Brazilijoje).

Kongreso Ruošos Komitetą sudaro:
Santjago Butkus (Argentina) -

pirmininkas,
Veronika Kavaliauskaitė (Urugvajus) 

-iždininkė,
Marissa Blaycška-Leonavičicnė

(Urugvajus) - sekretorė.
(pagal www.lietuviams.com)
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Antanai 
Laukaitis

Kas - kur - kaip?

Tęsinys iš MP nr. 1 - 2
Visas dienas stadione vyko įvairios 

krepšinio rungtynės. Po gana įtemptų 
tarpusavio kai kurių komandų rungtynių, 
pirmąją vietą laimėjo Hobarto “Žaibo” 
vyrai. Tai, be abejo, buvo pati geriausia 
šventėje dalyvavusi vyrų krepšinio ko
manda. Jie yra gerai susižaidę, metų bė
gyje dalyvauja australų varžybose, turi 
keletą aukštų žaidėjų ir kol kas kitos 
mūsų klubų komandos jiems prilygti dar 
negali. Be kitų žaidėjų, komandoje žaidžia 
penki žaidėjai, kilę iš mišrių su lietuviais 
šeimų. Antrąją vietą vyrų krepšinio 
varžybose laimėjo Melbourne “Varpas” 
auksiniai, trečią - Adelaidės “Vytis I”, 
ketvirtą - Geelongas, penktą - “Varpas” 
žalieji, šeštą - Sydnėjaus “Kovas”, septintą 
- Adelaidės II ir aštuntą - Brisbane. 
Svečiai iš Kanados žaidė “svečių” teisė
mis ir laimėjo prieš Brisbanu, Geelongą, 
Adelaidės II ir Sydnėjų.

Vyrų krepšinio rinktinė
Pasibaigus visoms varžyboms, atskirų 

komandų treneriai išrinko ir sudarė 
žaidynių rinktines : vyrų - P. Hoban 
(Adelaide), R. Liebich (Geelong) - N. ir T. 
Masurda (Hobart), W. ir B. Stanwix (Ho

bart), A. Firinauskas (Melbourne), P. 
Oželis (Melbourne), V. Andriejūnas 
(Sydney), K. Levickis (Melbourne), B.J. 
Ratclife (Hobart), D. Jaunutis (Adelaide). 
Rinktinės treneris - Jonas Obeliūnas 
(Geelong).

Šventės pabaigoje lietuvių vyrų krepši
ninkų rinktinė žaidė prieš Geelongo krep
šininkų rinktine. Australai, turėdami kelis 
aukštaūgius centro puolėjus, valdė abiejų 
pusių krepšių lentas. Lietuviai krepšininkai 
buvojau kiek pavargę ir negalėjo parodyti 
didesnio pasipriešinimo aukštesniems ir 
nepavargusiems australams, kurie rung
tynes laimėjo rezultatu 70:51. Taškus mū
sų rinktinei pelnė: T. Masurda - 15, B.J. 
Ratcliffe - 11, R. Liebich-6, B. Stanwix 
ir A. Kelertas - po 4. Teisėjų MVP žaidėju 
buvo išrinktas 'E Masurda (Hobart).

Moterys
Merginų krepšinyje dalyvavo penkios 

komandos. Sydnėjaus kovietės laimėjo 
visas rungtynes ir tapo varžybų laimėto
jomis. Komandų lygis buvo maždaug 
vienodas, tik kovietės išsiskyrė tuom, kad 
jos buvo labiau susižaidusios ir taikliau 
mėtė. Iš visų merginų geriausiai žaidė ir 
daugiausiai taškų surinko kovietė Daina 
Dičiūnaitė.

Į merginų rinktinę treneriai išrinko: D. 
Milvydas, G. Statkus ir A. Kristens (visos 
iš Melbourne). D. Dičiūnas, D. Andriejū
nas, M. Vaičiurgis, V. Protas (Sydney), L. 
Koszela, R. Wiasak (Geelong), K. Stanwix 
(Hobart). Atsarginės: D. Koszela- Geel ir

Jaunių mergaičių krepšinio rungtynes laimėjo Sydnėjaus kovietės. Marijos Atkinson nuo
traukoje iš kairės: Lucy Koszela bei kovietės - Yasmina (lakas ir Melissa Belkus.

K. Milvydas (Melbourne). Rinktinės tre
neris - Šepokas(Sydney)

Teisėjų išrinktos MVP buvo: G. Statkus 
(Melbourne)., R. Wiasak (Geelong) ir V. 
Protas (Sydney).

Merginų krepšinio laimėtojomis tapo: 
I - Sydnėjus, II - Melbournas, III - 
Geelongas, IV - Adelaidė ir V -Hobartas.

Lietuvės - australės
Pasibaigus visoms varžyboms, buvo 

sužaistos lietuvių merginų krepšinio 
rinktinės rungtynės prieš Geelongo mer
ginų rinktinę. Šios rungtynės buvo labai 

įdomios, nes beveik visą laiką kova aikš
tėje buvo apylygė. Jau nuo pirmųjų žaidi
mo minučių mūsų merginos vedė žaidi
mą ir D. Dičiūnas pelnė pirmuosius taš
kus. Nors kelios australės ir buvo aukštes
nės, tačiau mūsų merginos po savo ir prie
šininkių krepšiais kovojo labai puikiai, 
žaidė greičiau ir gražiai prasiverždavo. 
Pirmąjį kėlinį lietuvaitės baigė rezultatu 
23 :16 savo naudai. Ir antrajame kėlinyje 
kova buvo apylygė, bet lietuvės išlaikė 
žaidimo vadovavimą ir rungtynes baigė

Nukelta į 7 psl.

Žvilgsniai į Lietuvą po penkerių metų
Nijolė

Jankutė

Tęsinys išMP nr. 
45, 2006

Nuo Nemu
no ir Neries san
takos (man įdo
miausia, bet ne
išvaizdi vieta), grįžtam atgal. Dar pavaikš
čiot po Kauno senamiestį, dar pro Mairo
nio muziejų, pro Baltąją Gulbę - Rotušę 
(įsivaizduoju, kad ten turėtų vaidentis 
rašytojo A. Kaupo “daktaras Kripštukas”) 
ir užeinam abi į

SENUOSIUS RUSIUS
Sunku tikėt, kad seni rūsiai gali “per- 

sikūnyt” į tokį ištaigingą restoraną. Rau
donų plytų arkos, tamsaus medžio sunkūs 
baldai, žvakės, kristalai... Dailūs padavėjai 
galėtų kandidatuot į Mr. Kaunas gražuo
lius. Valgomąjį puošia įspūdinga freska - 
Napoleono kariuomenės persikėlimas per 
Nemuną 1812 m. Freską nutapė dari. 
Bronius Rutkauskas iš prancūzo Dc C. 
Montte litografijos. Šį įdomų paveikslą 
lankstinuko formoje galima įsigyt res
torane. Lankstinuke ne tik šio istorinio 
įvykio trumpa istorija, bet ir kiekvieno, 
freskoje atvaizduoto asmens vardas, bio
grafinės žinios.

Šioj ištaigingoj vėsumoj, pasislėpę nuo 
vis dar neatlyžtančios kaitros lauke, mud
vi ragaujam ledus iš kristalinių taurelių. 
Čia užkandžiaut nebūt per prasta net 
Napoleonui!

Negaliu Kauno palikt dar kartą neuž
sukus į

PAŽAISLĮ,
dar kartą neaplankius klasės draugės 

seselės Simonos. Sėdim abi vienuolyno 
kambarėly, vaišinamės medum ir seselės 
“signature” kepsniu - kukurūzų tortu. Už 
lango - staigi audra, šniokščia taip ilgai 
lauktas lietus. Perkūnija aidi senais kori
doriais, kol mudvi einam į bažnyčią... No
riu dar kartą atsižiūrėti į tą XVII a. au-
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dringos istorijos paminklą, ypač į Gra
žiosios Meilės Motinos centrinį paveikslą.

Audrai nurimus, palieku po vaivorykš
tės lanku seselę Simoną ir baltai išpraus
tus vienuolyno pastatus. Tinka šiai ypatin
gai vietai vardas Mons Paeis, net geriau 
negu Pažaislis. Taip šią apylinkę mėgo 
vadinti garsusis Lietuvos didikas, kultūri
ninkas, vienuolyno fundatorius Kristupas 
Pacas nuvargintas karų su turkais ir 
begalinio erzelio su lenkais. Deja, per il
gus šimtmečius šis Taikos Kalnas taikos 
mažai tematė...

“Ir vaikučiui ir senukui
Prie ausytės mobiliukai - 
Laisvai kalbam su Europa, 
O ruskeliui galvą sopa!“

PALANGA
Svieto pabaiga, taip seniau lietuviai 

sakydavo. O mano vaikystės laikais tėvai 
ir jų draugai planuodavo nors vieną kitą 
vasarą tą poilsingą kurortą aplankyti. Da
bar gi, jei kas nori poilsingai vasaroti, tai 
čia nevažiuoja. Palanga jau pavirtusi į 
triukšmingą jaunimo miestą. Čia vyrauja 
15 - 20-mečiai: mergaitės lieknos kaip 
modeliai, vyrukai aukšti kaip krepšinin
kai, ir visi visaip triukšmingi! Gatvės, ve
dančios j pajūrį, srute srūva jaunimu, dau
giausiai dviračiais, motociklais ir ketur- 
račiais važiuotu. Tai populiariausias Pa
langos susisiekimas. Ypač tie keturračiai.

Pažaislio vienuolynas netoli Kauno.

Jie, kaip ir dviračiai, nuomojami. Štai, 
susėda visa šeimyna ir traukia pušynų ta
kais! Bet pėstiesiems Palangos gatvėse 
pavojinga. Ne dėl automobilių, bet dėl 
nelemtų dviračių, kuriuos apžergę, be 
tvarkos ir be greičio ribos, laksto paaugliai. 
Traukitės iš kelio senukai ir mamos su 
kūdikėliais!

Ir vakare, ir naktį jaunieji vasarotojai 
nenurimsta. Basanavičiaus gatvėje “tren
kia” muzika. “Jei garsai viršija 60 decibelų, 
tai jau rimtas pažeidimas net miesto są
lygomis, ne tik kurorto”, - rašo laikraščiai. 
O Palangoj veltui platinamas dienraštis 
“15 minučių” praneša, kad “greit įsiga

lios miesto tarybos 
sprendimas dėl mu
zikavimo kavinėse 
apribojimo.” Prie
šindamasis ryžtin
gam miesto val
džios žingsniui, 
verslininkų ir mu
zikantų būrys su
rengė “piketą” prie 
merijos, o triukšmo 
tema pakalbinti 
jaunuoliai atsakė 
“tegu seniai nesi- 
klauso(!),jeinepa- 
tinka”. Tipinga 

jaunimėlio galvosena. Taigi, kol kas, te- 
bebumsi jaunuolių “bumbsai” iš visų 
Palangos kavinių ir paplūdimių.

Nuo “bumbsų” pabėgti galima nuke
liavus į didįjį Palangos parką (buv. Tiš
kevičiaus). Ten pušys kaip spindinčio va
rio bokštai, vingrūs takai, tvenkinys su 
gulbėmis ir gulbiukais (jie iš tikrųjų pri
mena Anderseno pasakos bjaurųjį ančiu
ką). Gintaro muziejaus (Tiškevičiaus) 
rūmai, rožių darželis, kuriame vyksta kla
sikinės muzikos koncertai. Dievo Motinai 
skirta koplytėlė ant Birutės kalno - tai 
gražioji, ramioji Palanga, kurią verta ap
lankyti ir apžiūrėti.

Prieš muziejaus rūmus tebestovi Kris
taus statula, naujai atstatyta, pasibaigus 
sovietiniam religinių ženklų naikinimui. 
Bet ji man tokia, kaip prieš 70 metų, kada 
tėvai mane pirmąkart nusivežė į Palangą, 
viskuo patys domėjosi ir man rodė.

Ilgiau užtrukau Birutės kalno aplin
koje. Čia vad. Liurdo grota su Marijos 
statula, gerai prisimenama iš tolimos 
vaikystės. Bevaikščiojant dėmesį patrau
kia lietuvių - anglų kalba labai gerai pa
ruoštos informacinės lentos apie Birutės 
kalną ir apylinkes. Pasirodo, čia ikiXIV a. 
būta paleoastronominės observatorijos.

Tęsinys kitame MP nr.
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56-oji Sporto Šventė
Atkelia iš 6 psL
pergale rezultatu 43 :35.

Taškus komandai pelnė: D. Dičiūnas - 
16, G. Statkus ir D. Andriejūnas - po 9, 
M. Vaičiurgis - 4, D. Milvydas ir R. Wiasak 
- po 2, D. Koszela - 1, K. Milvydas, L. 
Koszela ir V. Protas - 0.

Jauniai
Buvo džiugu varžybose matyti mūsų 

jaunųjų berniukų ir mergaičių iki 16 ir iki 
18 metų krepšinio žaidėjus. Iki 16 metų 
berniukų varžybas užtikrintai laimėjo sve
čiai iš Kanados, laimėję visas tris rungtynes 
prieš bendrą berniukų komandą.

Mergaičių iki 18 metų laimėtojomis 
tapo Sydnėjaus krepšininkės. Jos laimėjo 
visas tris rungtynes prieš mišrią komandą.

Geriausiu jaunių krepšinio žaidėju bu
vo išrinktas D. Šepokas iš Sydnėjaus, o 
geriausia jaune krepšininke išrinkta L. 
Šepokas - taip pat iš Sydnėjaus.

Veteranų laimėtojais tapo Geelong’as.
Golfas

Australijos lietuvių sporto šventėse Tęsinys kitame MP nr.

Marijos Atkinson nuotraukoje-Antanas laukaitis (centre) su černpionais-Don Atkinson 
(kairėje) - bilijardo ir Andrium Belkum (dešinėje) - golfo.

SATURDAY LANGUAGE SCHOOL 
Hi there!

Would you like to learn Lithuanian for free? Then here’s your chance!
Students from year 7 -12 are welcome to come learn on Saturday mornings 
Lithuanian forfree.
WHO can come: high school students.
WHY: to learn Lithuanian
WHEN: every Saturday, 8:30 -10:30 for years 7-10 and 8:30-11:45 for years 11 
-12.
WHERE: Strathfield Girls High School, Albert Road, Strathfield.
BUT YOU HAVE TO HURRY UP!
For more information: contact Saturday School of Community Languages on
Ph: 9886 7505

labai populiarus tampa golfas.
Jau ir Lietuvoje ši sporto šaka darosi 

populiari. Lietuvoje jau yra įrengtos dvi 
golfo aikštės po 18 skylių ir viena 9 sky
lių. Dar viena golfo aikštė įrenginėjama 
šalia Vilniaus su 18 skylių. Taigi, mūsų 
golfininkai per būsimas varžybas Lietu
voje turės galimybę parodyti savo gabumus.

Geelong’e moterų (stableford) varžybų 
nugalėtoja tapo geelongiškė L Watach.

Vyrų Handicap (stableford) laimėtoju 
tapo gcelongiškis E. Koszela, kuris kartu 
buvo ir golfo varžybų vadovas.

Vyrų Championship (Stableford - 
Scratch) tapo 14-kos metų sydnėjiškis A. 
Belkus, laimėjęs ir Sydnėjuje ne vienas 
jaunių varžybas, tapęs čia australų jaunių 
čempionu ir turintis labai gražią ateitį gol
fo žaidime. Tad sėkmės, Andriau.

Komandinėse varžybose (Stableford - 
Nett) laimėjo Sydnėjus (A. Belkus, V. 
Burokas, P Kains ir E. Karpavičius). Club 
Championship (Stableford Scratch) 
laimėtojais tapo Geelong’o “Vytis”.

Nauja knyga apie Lietuvos istoriją
Prieš kelias savaites Vilniaus knygų 

leidykla “Baltos lankos” išleido stamboką 
veikalą “Lietuvos valstybės istorija” (311 
psl.) Jo autorius - Zigmantas Kiaupa. Čia 
knygą pristato pats autorius.

Lietuvos istorija, kaip ir kitų šalių is
torija. prasideda amžininkams ją pirmą 
kartą įvardijus raštu. Tai atsitiko beveik 
vienu metu Vakarų ir Rytų Europoje ir tarsi 
simbolizuoja Lietuvos geopolitinę ir kul
tūrinę padėtį iki pačių naujausių laikų. XI 
a. šv. Brunono gyvenimo aprašymuose 
teigiama, kad 1009 m. jis žuvo skleisdamas 
krikščionių tikėjimą Lietuvos ir Rusios 
(Prūsų?) pasienyje. Rusų metraščiai pra
neša, kad 1040 m. Kijevo valdovas Jaros
lavas žygiavo į Lietuvą. Šių įvykių veikėjai 
ne lietuviai, ne jie juos aprašė. Lietuvoje, 
matyt, dar porą šimtmečių nieko labai 
įsimenamo, krintančio j akis nevyko, nes 
kaimynai ją pastebėdavo, užrašydavo 
žinutes apie įvykius joje retai.

Tačiau pora XI a. pirmosios pusės ži
nučių su Lietuvos paminėjimu prikišamai 
rodo, kad tuo metu tikrai gyvavo ir tam 
tikrose žemėse buvo įsikūrusi žmonių ben
drija, kuri vadinosi lietuviais. Galima su
vokti, kur buvo tos lietuvių žemės. Lietuva. 
Tačiau negalima pamiršti, kad amžių bė
gyje Lietuvos, kaip ir kitų šiuolaikinių vals
tybių vardų, sąvokos turinys nebuvo pasto
vus, keitėsi. Ji. Lietuva, didėjo ir mažėjo, 
keitėsi jos gyventojų sudėtis ir politinė pa
dėtis. Dar labiau keitėsi Lietuvos valstybė, 
tai išauganti į didvalstybę, tai visai dings
tanti iš politinio žemėlapio, tai vėl atsi
kurianti jau pasikeitusiu pavidalu. Todėl 
Lietuvos valstybės istorijos tyrimas ir ra
šymas yra nuolatinis Lietuvos ieškojimas 
amžių glūdumoje ir net mūsų dienomis.

Kaip ir kitų valstybių istorijoje, Lietu
vos valstybės ir jos subjekto - lietuvių tau
tos praeityje vieni kitus keitė palyginti 
ramūs ir dažniausiai ilgalaikiai evoliucinės 
raidos etapai ir tarsi suspausti laike, įvykių 
prisodrinti, trumpi radikalių permainų 
laikotarpiai. Tokių laikotarpių buvo toli
moje praeityje, kaip antai valstybės susi
darymas XIII a. pirmojoje pusėje, Jogailos 
ir Vytauto laikaiXlV-XV a. sandūroje,XVI 
a. 7-ojo dešimtmečio reformų ir unijos su 
Lenkija metas, bendros Lenkijos ir Lietu
vos valstybės paskutiniai gyvavimo metai 
XVIII a. pabaigoje. Daugiausia jų buvo XX 
a., galima sakyti, kad didžioji šio istorijai 
dar nepasibaigusio amžiaus dalis yra tokie 
pagreitintos raidos laikotarpiai: tautinė 
1905 m. revoliucija, Lietuvos valstybės at
kūrimo laikotarpis (1915/1918-1920/ 
1923), Lietuvos likimo peripetijos per II 
pasaulinį karą (1939-1945), kruvinas pir
masis pokario dešimtmetis (1944/ 1945- 
1953), Pertvarkos (Perestroikos) ir Lietuvos 
valstybės atkūrimo laikai (1987-1991). 
Kaip tik XX a. lietuvių tauta du kartus at
kūrė savo valstybę. Todėl šioje knygoje XX 
a. skiriama daugiau dėmesio negu kitiems 

amžiams ne dėl jo chronologinio artumo 
dabarčiai, dėl ko įvykiai gali būti nejučia 
sureikšminami, o dėl jo tikrai didžiulės 
reikšmės lietuvių tautai ir jos valstybei.

Šios aplinkybės lėmė ir dėstymo skir
tumus konkrečiuose skyriuose ir posky
riuose, kai kartais datuota amžių, dešimt
mečių, metų tikslumu, o kartais pereita 
prie vos ne kasdienio įvykių aprašymo. 
Įtakos turėjo ir Lietuvos Istoriografijos pa
dėtis. Lietuvos istorija iki XX a. pradžios 
susilaukė ne tik gausių monografinių tyri
nėjimų, bet ir kapitalinių veikalų, jie buvo 
šio teksto autoriaus atrama. XX a. Lietuvos 
istorija ne tik neturi mokslinių apibendri
namųjų tyrinėjimų, be skyrelių tmmpose 
Lietuvos istorijos apybraižose, bet iki XX 
a. pabaigos stokojo ir kokybiškų objekty
vių monografinių tyrinėjimų. Lietuvoje, 
kuri gyveno sovietų valdžioje, XX a. poli
tinės istorijos objektyvus tyrinėjimai buvo 
neįmanomi dėlsovietinės ideologijos mo
nopolio ir cenzūros priežiūros. Vakaruose, 
kur po II pasaulinio karo atsidūrė daug lie
tuvių istorikų, trūko šaltinių. Be to, istorijos 
darbus rašė skaudžiai šio amžiaus įvykių 
paliesti žmonės, dažnai aktyvūs tų įvykių 
dalyviai, tai irgi turėjo įtakos. Tik pastarai
siais metais ėmė gausiai rodytis moksli
niai XX a. Lietuvos istorijos tyrinėjimai, 
siekta įvesti į tekstą jų rezultatus.

Bet gera XX a. Lietuvos istorijos sinte
zė dar ateityje. Dažnai nauji tyrimų duome
nys. nauja jau žinomų dalykų interpreta
cija pakankamai radikaliai keičia mūsų 
žinijos pobūdį. Antra vertus, tokie dalykai 
vėlgi dažnai sunkiai įsitvirtina moksle, ne
apsieinama be mokslo pažangos variklio - 
mokslinių ginčų. Tačiau laukti, kol viskas 
bus ištirta ar kol baigsis ginčai ir nusisto
vės tam kartui teisinga nuomonė, neįma
noma, nes šie procesai neturi pabaigos. Tai 
liečia ne tik XX a. istoriją, visus laikotar
pius. Rašant išsamią, didelės apimties Lie
tuvos istoriją derėtų aptarti tuos ginčija
mus dalykus, išdėstyti ginčų esmę. Tačiau 
autorius sako, kad šioje knygoje to padaryti 
negalėsime. Suvokdami, kad ne vienas jos 
teiginys, kartais gal ir itin svarbus, mokslui 
einant į priekį ilgainiui, o gal ir greitai, bus 
ginčijamas, taisomas ar papildomas, pa
teiksime savąjį dabartinį Lietuvos istorijos 
vaizdą. Ir tik esant skirtingoms ypač svar
bių, pamatinių Lietuvos istorijos dalykų 
interpretacijoms, pasistengsime jas aptarti.

Kaip autorius sako, knygą baigiame 
Lietuvos valstybės atkūrimo 1990-1991 m. 
nušvietimu. Lietuvos valstybė tapo pasaulio 
valstybių šeimos nare. Ji dalyvauja pasau
lio politiniame gyvenime, žengia į priekį 
civilizaciniame procese, gyvena pilnakrau
jį vidaus politinį gyvenimą, kai netolima 
praeitis dažnai dar nėra praeitis, istorija, o 
visuomeninio-politinio gyvenimo aktualija. 
Paskutinis Lietuvos valstybės gyvenimo 
dešimtmetis dar nėra atiduotas istorijai, į 
jį nesikėsiname. LGITIC

Welcome to Sydney’s Lithuanian Club
Welcome, Sveiki! DAINAVA - Lithuanian Club is a brand new boutique club located 

in the heart of Bankstown. The club has been home to the Sydney Lithuanian Community 
and their friends since it first opened in 1973. Now, in 2006 it has moved location, has a 
brand new look, and is open seven days a week for all members and their guests.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame Socialinės Globos Moterų Draugijai Melbourne už 

$500 paramą “Mūsų Pastogei”.
LB Spaudos Sąjungos Valdyba ir Redakcija

A t? A Algimantui Dundai
mirus, gilią užuojautą reiškiame dukrai Janinai bei sūnums Algiui, Pauliui ir 

Petrui, taip pat broliams Donatui ir Ramūnui bei jų šeimoms. Liūdime kartu su 
Jumis. Šliogeriu šeima

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudą!
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LlUiiianian CMperetire Credit Society “Talka" Ltd 

TERM DEPOSIT RATES

12 Month-6,2% p/a

6 Month-5.7% p/a

3 Month-5.2% p/a

SPECIAL LIMITED 
OFFER;

6.4%...
9 Month, new funds, fixed deposit

(rriniimim aniDunl S10 393 - ccodllons apply}

Melbourne 9328 3466.
Adelaide 8362 7377 

Sydney 3782 0082. 
Email: tata@-accessmt.au

fWtttMK PO&sSi? N«®W6aime»1

Pamaldos Sydnėjaus 
lietuviams 2007 m.

Sausio 21 d.
Vasario 18 d.
Kovo 4 d. Sv. Kazimiero mugė

9.30 iki 4 p.p.
Kovo 18 d.
Balandžio 8 d. Šv. Velykos.
Balandžio 15 d.
Gegužės 6 d. Motinos diena, 

kapų lankymas.
Gegužės 20 d.
Birželio 17 d.
Liepos 15 d.
Rugpjūčio 19 d.
Rugsėjo 16 d.
Lapkričio 4 d. Visų Šventų diena, 

kapų lankymas.
Lapkričio 18 d.
Gruodžio 9 d.
Gruodžio 25 d. šv. Kalėdos.

Parapijos Komitetas

Skaityk "Mūsų 
Pastogę" — viską 

žinosi!

Hobarto sporto klubui “Perkūnas” - 50
Sporto klubo “Perkūnas” 50 metų gyvavimo sukaktis bus paminėta šešta

dienį, kovo 17 dieną, 6.30 vai. p. p. Glenorchy RSL Klube, kur ta proga pietausime. 
Kaina asmeniui - $30.

Norinčius dalyvauti, prašome pranešti klubo pirmininkui M. Kožikui tel.: 
(03) 6272 5076. Sporto klubas “Perkūnas”

Nepriklausomybės minėjimas Hobarte
Hobarte Nepriklausomybės Šventė įvyks penktadienį, vasario 16dicną. Pra

dėsime 11 vai. vėliavos pakėlimu prie Draugystės sienos (Wall of Friendship) 
188 Collins st. Hobart.

Kitą dieną, šeštadienį, vasario 17 dieną, 3 vai. Vokiečių Klube, 30 Bowden 
St. Glenorchy, įvyks minėjimas. Po minėjimo - suneštinės vaišės.

Visus tautiečius, gyvenančius ar besilankančius Tasmanijoje, nuoširdžiai 
kviečiame atvykti. ALB Hobarto Apylinkės Valdyba

Pranešimas “Dainos” choristams
Choro “Daina” pirmoji repeticija po atostogų įvyks penktadienį, vasario 2 

dieną, 7,30 vai. vakaro Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava”.
Choro “Daina” Valdyba

pain a rt
LITHUANIAN CLUB

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

wwvv.lilhuanianclub.org.au

Klubas veikia kiekvieną dieną nuo 11 vai. ryto. 
Restorano - kavinės 1“Europa” šeimininkai Algis ir Garry lauks 
Jūsų antradieniais - sekmadieniais nuo 12 vai. iki 230 p.p. ir nuo 5.30 vai. 
p.p. iki 9 vai. vakaro. Pirmadieniais “Europa” nedirba

Weight Watchers
kviečia moteris ir vyrus, norinčius numesti svorį, į užsiėmimus, kurie pra
sidės trečiadienį, vasario 7 dieną.
Užsiėmimai “Dainavoje” vyks:

trečiadieniais - 11.30 vai. ryto - 1.30 vai. p.p.
ketvirtadieniais - 5.30 vai. p.p. - 7.30 vai. p.p.

Kaina - $17.95 savaitei.
Pagal pageidavimą, galite atvykti į užsiėmimus vieną ar kelis kartus j mėnesį. 
Suinteresuotus prašome skambinti Margarette Myers tel.: 9618 2402 
arba tek: 131997.

Klubo narių ir lietuvių bendruomenės 
dėmesiui!
Sydnėjaus Lietuvių Klubo Valdyba rengiasi išplėsti lietuviškosios 
tematikos renginių spektrą. Norėtume sulaukti pagalbos iš Klubo narių, 
turinčių idėjų ir, svarbiausia, norinčių ir galinčių prisidėti prie jų įgy
vendinimo. Kviečiame visus sausio 28 dieną, sekmadienį, 2 vai. 
po pietų susirinkti “Dainavos” salėje, kur visi kartu aptarsime, kiek 
ir kokių lietuviškų renginių turėtų vykti Lietuvių Klube.

Sydnėjaus Lietuvių Klubo “Dainava” Valdyba

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

TALKA—SYDNEY
16-20 Meredith St., Bankstown

(naujame Sydnėjaus lietuvių Klube)
Darbo valandos: Šeštadieniais, nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

Elė Kains, Ph: (02) 9782 0082.
P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.

AR JAU SUMOKĖJAI “MUSŲ PASTOGĖS” 
PRENUMERATĄ?

“MuSlį 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 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@chariot.nct.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) 9782 0080, Faksas: (02) 9782 0081, 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 S65.

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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