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Birutės Pukelevičiūtės kūiybos popietė Sydnėjuje

Šių metų balandžio 1 dieną Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava” Bibliotekos Bičiulių 
Būrelis surengė rašytojos Binitės Pukelevičiūtės kūrybos popietę. Ramučio Zakare
vičiaus nuotraukoje - popietės dalyviai. Plačiau apie popietę skaitykite “M.E” psl. 3.

Lietuvos įvykių apžvalga

Lietuvio filmui -
Arūno Matelio filmas “Prieš parskren- 

dant į Žeme” šįmet tapo vieninteliu ne 
JAV kino režisieriaus darbu, įvertintu 
vienu garbingiausių pasaulyje Amerikos 
kino režisierių gildijos apdovanojimu “Už 
išskirtinius nuopelnus režisūrai”. A. Ma
telio filmas pripažintas geriausiu pasau
lyje 2006 metų dokumentiniu filmu.

Dokumentinis filmas praėjusiais me
tais laimėjo vienus svarbiausių Europoje 
Amsterdamo ir Leipzigo tarptautinių ki
no festivalių pagrindinius prizus, taip pat 
tapo vieninteliu filmu Europoje, nomi
nuotu europiniam “Oskarui” dar prieš 
oficialią filmo premjerą.

A. Matelio filmas taip pat yra vienin
telis lietuviškas filmas, paskatinęs ne 
vieną labdaros iniciatyvą Lietuvoje ir už
sienyje. Filmo apdovanojimų kolekcijoje 
- net 13 prizų, tarp kurių - Lietuvos na
cionalinė kultūros ir meno premija, ap
dovanojimas “Tapatybė LT”, Lietuvos 
kinematografininkų sąjungos apdovano
jimas, vadinamas “lietuvišku Oskaru”.

Aukščiausiais dokumentinio kino ap-

pasauliniai prizai
dovanojimais įvertintas Arūno Matelio 
filmas “Prieš parskrendant j Žemę” pra
deda kelione per Lietuvą. Asketiška ir ly
riška kino novelė apie meilės ir stiprybės 
pamokas vaikų ligoninėje balandžio 13 
dieną vienu metu pradedama rodyti visoje 
Lietuvoje. Pirmų kartą Lietuvos kino pla
tinimo istorijoje filmas pradedamas ro
dyti net 16-oje miestų ir miestelių, 19-oje 
kino salių. Lietuvių dokumentinio filmo 
premjera pasieks net toliausius Lietuvos 
kampelius, o sales, kuriose nėra kino ro
dymo technikos, filmo kūrėjai patys ap
rūpins reikalinga įranga.

“Jaučiu pareigą parodyti šį filmą vi
siems Lietuvos žmonėms, gyvenantiems 
tiek dideliuose, tiek mažesniuose mies
tuose. Jau girdime, kad kai kuriuose 
miesteliuose, kuriuose nėra kino salių, 
gyventojai patys organizuoja keliones į 
didesnius miestus, norėdami išvysti šį 
filmą. Aš visiškai pasitikiu filmo dialogu 
su žiūrovais: filmas vertas, kad jį pama
tytų ne tik milijonai užsienio žiūrovų“, - 
tvirtino A. Matelis. LGITJC

Lietuvos 
generolas - 

ES kariniame 
štabe

(BNS) Euro
pos Sąjungos ka
rinio štabo žval
gybai netrukus 
pradės vadovauti 
lietuvis brigados 

generolas Gintaras Bagdonas. Jo kaip ES 
karinio štabo viršininko pavaduotojo pa
reigos yra aukščiausios iki šiol Lietuvos 
atstovų ES Tarybos Generaliniame Sekre
toriate turėtos pareigos, pranešė Krašto 
apsaugos ministerija. G. Bagdono kadenci
ja truks 3 metus, vėliau jis grįš tęsti tarnybą 
Lietuvoje.

ES karinis štabas yra vienintelė nuola
tinė ES jungtinė karinė institucija. Štabas 
atsakingas už išankstini perspėjimą, stra
teginį planavimą ir situacijos vertinimą, 
taip pat pataria ES generaliniam sekre
toriui. Štabui užduotis teikia ES karinis 
komitetas, kurį sudaro ES šalių kariuome
nių vadai.

G.Bagdonas anksčiau 6 metus vadova
vo LR Krašto apsaugos ministerijos spe
cialiajai tarnybai, kurios paskirtis - stip
rinti krašto apsaugos sistemos saugumą ir 
šalies gynybinę galią. Prezidentas V. Adam
kus praėjusį mėnesį pulkininkui G.Bag- 
donui prieš pradedant eiti ES karinio štabo 
viršininko pavaduotojo pareigas suteikė 
laikinąjį brigados generolo laipsnį. Laiki
nasis laipsnis galios, kol karininkas eis 
šias pareigas.

Lietuvai - ES bauda
Europos Komisija paskelbė, jog devy

nioms Europos Sąjungos (ES) šalims, na
rėmis tapusioms 2004 m., numatoma skirti 
baudas už perteklinės žemės ūkio produk
cijos laikymą, kuri buvo susikaupusi iki 
šių šalių narystės Sąjungoje, praneša Lie
tuvos radijas.

Lietuvai gresia 11 mln. Lt bauda. Dau
giausiai neleistinų atsargų juodai dienai 
skaičiuojant vienam gyventojui prikaupę 
estai-ypač pieno produktų. Estijaiskir- 
ta 7.5 mln. eurų bauda. Didžiausia bauda 
apskritai skirta Lenkijai - apie 12.5 mln. 
eurų - labiausiai už perteklinės mėsos at
sargų nuslėpimą.

Lietuva iki narystės ES neatsikratė 
pieno miltelių, sūrių bei sviesto atsargų, 
taip pat grybų bei įvairių sulčių bei ryžių. 
Skirtą baudą sumokėti reikės dalimis per 
ketverius metus.

Maži atlyginimai
Pagal Europos darbdavių federacijos 

ataskaitą, Lietuvos darbuotojų atlyginimai 
yra vieni mažiausių. Tarp 48 šalių Lietuva 
atsidūrė 39 vietoje, Latvija ir Estija - ati
tinkamai 37 ir 35 vietose.

Ataskaitos duomenimis, lietuviai į 
Airiją (14 vieta) ir Jungtinę Karalystę (16 
vieta) taip plūsta tikrai ne be reikalo, bet 
dar naudingiau dirbti Danijoje, Norvegi
joje ir Šveicarijoje, kurios yra šio sąrašo 
lyderės. Mažiausius atlyginimus gauna 
moldavai: vidutinis valandinis darbo už
mokestis Moldovoje yra net 65 kartus 
mažesnis nei Danijoje.

Lietuvos verslo darbdavių konfedera
cijos pirmininkas Danas Arlauskas šiuos 
duomenis linkęs vertinti skeptiškai, nes, 
pasak jo, apskaičiuojami tik atlyginimai, o 
nežiūrima j gyventojų perkamąją galią 
bei socialines sąlygas. “Vertinant pagal 
įprastą vartojimo krepšelį, atlyginimai Lie
tuvoje nėra nei prasti, nei kokie nors įs
pūdingi”, -teigia D. Arlauskas. Jo nuomo
ne, darbuotojai Lietuvoje savo uždarbiu 
neturėtų labai skųstis. Praėjusių metų 
pabaigoje vidutinis mėnesinis atlygini
mas Lietuvoje buvo 1,687 Lt.

“Emigrantų” vaikai - be tėvų
Vilniaus pedagoginio universiteto pro

fesorė Marijona Barkauskaitė įsitikinu
si, kad turėtų būti priimti įstatymai,

Nukelta į 2 psi. I

Bažnyčią New York’e visgi uždarė
Velykų sekmadienį New York’o lietu

viai sutiko melsdamiesi prie Vilniaus 
Dievo Motinos (Aušros Vartų) bažnyčios 
Manhatten’e durų. New York’o arkivys
kupijos sprendimas uždaryti šią parapiją 
iki šiol kelia aistras. Dabar vietiniai lie
tuviai yra įsitikinę, kad bažnyčios užda
rymui nesipriešino Lietuvos katalikų 
vyskupų konferencija. Tokia mintis kilo 
po to, kai buvo sužinota, kokio likimo 
susilauks labai vertingi bažnyčioje esan
tys Jonyno vitražai. “Pasirodo, kad jau 
seniausiai kardinolo ir bažnyčios vadų Lie
tuvoje aptarta, jog vitražai išvežami į Lie
tuvą. Vadinasi. Lietuva tai seniai žinojo ir 
ramiai tylėjo”, - laikraščiui “Amerikos 
Lietuvis” paaiškino JAV LB New York’o 
apygardos pirmininkė Ramutė Žukas.

Nors lietuvių bendruomenė New York’e 
jau nuo 2003 metų kovojo dėl Aušros Var
tų bažnyčios išlikimo ir arkivyskupiją 
pasiekė daugybė prašymų jos neuždaryti

Tėvynės Sąjunga remia dvigubą pilietybę
Praėjusių metų rudenį Konstitucinis 

Teismas paskelbė, kad Pilietybės įstatyme 
nustatytą teisinį reguliavimą reikia taisyti 
iš esmės. KT pabrėžė, kad Lietuvos pilie
tis kartu gali būti ir kitos valstybės piliečiu 
tik atskirais įstatymo numatytais atvejais. 
„Tokie įstatymo nustatyti atvejai gali būti 
tik labai reti, išimtiniai, o ne paplitęs reiš
kinys“, - teigiama nutarime.

Po tokio išaiškinimo Premjero Gedi
mino Kirkilo sudaryta darbo grupė pasiū
lė iš Lietuvos nuolat į kitą šalį gyventi 
išvykusiems ir kitos šalies pilietybę įgiju- 
siems lietuvių kilmės asmenims suteikti 
„ypatingo ryšio su Lietuva statusą“. Tačiau 
toks sprendimas nepatenkino išeivių. Jį 
skeptiškai įvertino ir Prez. Valdas Adamkus.

Seimo vicepirmininkas Tėvynės Sąjun
gos lyderis Andrius Kubilius siūlo Pilie
tybės įstatymo pataisas, kurios leistų Lietu
vos piliečiams turėti ir kitos šalies pilietybę. 

(tarp jų ir Prezidento V.Adamkaus prašy
mas), bažnyčia buvo uždaryta vasario 26 
dieną. Ginčą plačiai komentavo žinia- 
sklaida. Buvo pastebėta ir tai, kad neto
liese nekilnojamojo turto magnatas Do
nald Trump planuoja statyti didžiulį bu
tų ir viešbučių kompleksą, tačiau tam 
trukdytų strateginėje vietoje esanti lietu
vių bažnyčia.

Aušros Vartų bažnyčia buvo pastatyta 
1905 metais lietuvių parapijiečių lėšomis. 
Dabar JAV yra apie 130 lietuviškų baž
nyčių, tačiau jų kasmet vis mažėja. Pernai 
gegužę buvo uždaryta seniausia lietuviška 
parapija Amerikoje-dar 1872 m. Shenan
doah mieste Pensilvanijoje lietuvių ang
liakasių įkurta Sv. Jurgio parapija. Dar 
2004 metais ją lankė apie 1250 lietuvių, o 
665 šeimos mokėjo nario mokestį. Prieš 
dvejus metus Bostone, nežiūrint protes
tų, buvo uždarytos trys lietuvių parapijos 
ir pavyko išsaugoti tik vieną bažnyčią. □

Jis pradeda „lingvistinį ginčą“ su Konstitu
ciniu Teismu (KT), kuris yra išaiškinęs, kad 
pagrindinis šalies įstatymas leidžią turėti 
dvigubą pilietybę tik atskirais atvejais, jętj- 
rie turi būti ypač reti ir išimtiniai.

A. Kubilius siūlo nustatyti 7 tokius „at
skiras atvejus“, kada kitos šalies piliečiui 
būtų galima suteikti ir Lietuvos pilietybę.

Mažiausius reikalavimus jis siūlo taiky
ti lietuvių kilmės asmenims - jie pilietybės 
negautų tik tada, jei būtų nusikaltę prieš 
Lietuvą ar pripažinti tarptautiniais nusikal
tėliais. Kitiems asmenims gali būti taikomi 
papildomi nuolatinio gyvenimo Lietuvoje 
reikalavimai arba reikalavimai turėti tik 
euroatlantinės integracijos kriterijus ati
tinkančios valstybės antrąją pilietybę.

Pilietybės įstatyme siūlomą apibrėžtį, 
kad teisę turėti dvigubą pilietybę suteikia 
Lietuvos prezidentas, o vadinamieji „atskiri 
atvejai“ bėgant laikui gali keistis. O
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pffilus Trumpai iš visur Genijus tapo “lietuviu”

♦ Rytų Timoro 
prezidentas 
Xanan Gusmao 
pasitrauks iš pa
reigų gegužės 20 
d., nebandydamas 
kandidatuoti se
kančiai kaden
cijai.
Prezidento rinki
mų pirmasis ratas

balandžio 9 d. praėjo be rimtesnių inci
dentų, nors visi astuoni kandidatai skun
dėsi, kad periode prieš rinkimus jų šali
ninkai buvę bauginami ir terorizuojami. 
Pačių rinkimų pravedime buvę daug tai
syklių pažeidimų, gi kai kuriose rinkimų 
apylinkėse paduotų balsų skaičius stipriai 
viršijęs registruotų balsuotojų skaičių. 
Sekančiame rinkimų rate dalyvaus du dau
giausiai balsų surinkę varžovai: Frctlin par
tijos kandidatas Francisco Guterres 
(28.7% balsų) ir dabartinis min. pirmi
ninkas Jose Ramos - Horta (22.6%balsų).
♦ Balandžio 10 d. Australijos min. pirm. 
John Howard pranešė, kad Australija pa
pildomai siunčia dar apie 400 karių (Afga
nistaną, pakeldama ten nusiųstų karių skai
čių iki 950 karių. Numatoma juos ten palik
ti bent dviems metams. Jie dalyvaus NATO 
vadovaujamoje kampanijoje prieš vis ak
tyvesnius Taliban sukilėlius (Operation 
Achilles). Min. pirmininkas pabrėžė, kad 
kovos su Taliban bus sunkios ir reikia būti 
pasiruošus susilaukti nuostolių. Opozici
jos lyderis darbietis Kevin Rudd pareiškė, 
kad Darbo partija remia papildomų karių 
siuntimą į Afganistaną, bet jie nepritaria 
Australijos karių misijai Irake.
♦ Balandžio 10 d. Casablanca mieste, 
Maroko karalystėje, susisprogdino trys 
teroristai, policijai bandant juos areštuoti, 
ketvirtasis buvo policijos nušautas prieš su

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
draudžiantys išvykti tėvams, kurių vaikai 
lieka Lietuvoje. „Kodėl Lietuvoje savo vai
kų neprižiūrintys tėvai baudžiami, o dir
bantiems užsienyje viskas leidžiama?“ - 
klausia pedagogė.

Kol kas oficiali statistika apie vaikus, 
likusius be tėvų priežiūros, nerenkama. 
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstai
ga apklausė 651 įstaigą. Pagal šios apklau
sos duomenis, Lietuvoje šiuo metu gyve
na 9031 vaikas, kurio vienas ar abu tėvai 
išvykę j užsienį. Be nuolatinės tėvų prie
žiūros iš jų likę 3725. 491 moksleivį prižiū
ri giminaičiai, 293 - vyresnis brolis arba 
sesuo, 122-draugaiir pažįstami. 78 vaikai 
nurodė gyvenantys vieni, tačiau šis skaičius 
esąs didesnis, nes pažįstamų ar kaimyntj 
priežiūra dažnai yra nepakankama - šie 
vaiką aplanko tik retsykiais.

Šveicarijoje bus LR ambasada
Vietoj likviduojamo generalinio kon

sulato Ženevoje, Vyriausybė nutarė įsteig
ti nuo 2007 m. birželio 1 dienos diploma
tinę atstovybę Šveicarijoje. Šios šalies gy
ventojų skaičius -7.5 min. Šveicarijos už- 

i sienio politika remiasi, pirmiausia, neutra- 
j litetu. Ji nėra jokių karinių aljansų narė ir 

kolektyvinį saugumą garantuojančių su
tarčių dalyvė. Kitas užsienio politikos prin
cipas - visuotinumo - reiškia, kad Šveicarija 
palaiko diplomatinius ryšius su kuo dides
niu valstybių skaičiumi, nepriklausomai 

, nuo jų politinio bei socialinio statuso 
» Su žibintais - ir dienos metu

Nuo balandžio 1-osios yra įvesta tai- 
•jsyklė net ir saulėtą dieną važinėti jsijun- 
z!gus, artimųjų žibintų šviesas. Iki šiol vai-

Mūsų Pastogė Nr. 15, 2007.04.18, psl. 

sisprogdinant. Penktasis grupės narys nusi
metė nuo savęs sprogmenų diržą ir pabėgo, 
bet buvo policijos sugautas ir suimtas.
♦ Balandžio 11 d. Islamo fundamentalistų 
sukilėlių grupė bandė nužudyti Alžyro min. 
pirm. Abdelaziz Belkhadem, susprogdin
dami didžiulę bombą prie jo būstinės. Už
mušti 9 asmenys, 32 sužeisti, bet min. pir
mininkas išliko nepažeistas. Tą pat dieną 
kita bomba Alžyro miesto rytiniame prie
miestyje užmušė 8 žmones, sužeidė 50. 
Atentatą įvykdžiusi sukilėlių grupė pa
skelbė, kad ji sustiprino savo ryšius su al- 
Qaeda organizacija.
♦ Balandžio 12 d. savižudys teroristas su
sisprogdino Bagdade Irako parlamento 
valgykloje, apėjęs visas antiteroristines 
kontroles. Užmušti du parlamento nariai, 
sužeisti 22 žmonės. Susisprogdinęs asmuo 
buvęs vienas iš parlamento sargybinių. 
Suimti keli asmenys, įtariami padėję tero
ristui įnešti sprogmenis į gerai saugomus 
parlamento rūmus. Tą pačią dieną sunk
vežimyje susprogdinta stipri bomba ant 
svarbaus tilto per Tigro upę Bagdade. Į upę 
nukrito dvi tilto sekcijos, su per tiltą važia
vusiais automobiliais, prigėrė apie 10 
žmonių.
♦ Žiniasklaida praneša, kad Rusija pla
nuoja sustiprinti savo branduolinius gink
lus, reaguodami į JAV sumamymą įrengti 
radaro ir antiraketinių raketų bazes Čeki
joje ir Lenkijoje. Viena plačiai diskutuoja
ma galimybė - įrengti “Iskander” raketų 
bazes Karaliaučiaus srityje, iš kur būtų 
lengviausia pasiekti JAV tarpkontinentinių 
raketų bazes karo atveju.
♦ Vatikano ambasadorius Izraeliui arki
vyskupas Antonio Franco atsisakė dalyvau
ti Yad Vashem organizuotose holokausto 
atminimo iškilmėse, nes įrašai prie dviejų 
popiežiaus Pijaus XII nuotraukų įžeidžia 
Katalikų Bažnyčią. □ 

ruotojai ir šviesiu paros metu važinėti su 
įjungtomis artimomis žibintų šviesomis 
turėjo tik nuo rugsėjo 1 iki balandžio 1 d. 
Kai kuriems vairuotojams šis reikalavi
mas atrodo absurdiškas, kaip skirtas pa
sipelnyti lempučių gamintojams ir dega
linėms, nes padidina kuro sąnaudas.

Ši naujovė įvedama pagal Europos 
Komisijos paskelbtas išvadas, kad jeigu 
ištisus metus vairuotojai dieną privalėtų 
važinėti su įjungtomis artimosiomis ži
bintų šviesomis, tai sumažintų mirtinų 
avarijų skaičių 3-5%. Šiuo metu 14 iš 25 
Europos Sąjungos narių jau yra patvir
tinusios tokias taisykles. Panašius reika
lavimus savo vairuotojams iškėlė ir Ka
nada bei JAV.

„Lietuva Europos Sąjungoje pirmauja 
pagal avaringumo rodiklius. Šis veiksnys 
taip pat paskatino priimti nutarimą dėl 
artimųjų šviesų naudojimo visus metus“, - 
paaiškino Susisiekimo ministerijos atsto
vas. Pernai Lietuvoje eismo įvykiuosežu- 
vo 241 pėsčiasis, 230 vairuotojų, 201 ke
leivis ir 67 dviratininkai. O sužeisti buvo 
3,023 keleiviai, 2615 vairuotojų, 2,123 
pėstieji ir 614 dviratininkų.

Pašto ženklai mini skautijos 
šimtmetį

Lietuvos paštas balandžio 14 dieną į 
apyvartą išleido tęstinę dviejų pašto ženk
lų seriją “Europa”. Serijos tema - “Skautų 
judėjimui -100 metų”. Pašto ženklų auto
rius - dailininkas Viktoras Jasanauskas.

Pašto ženklų nominali vertė -1,70 lito, 
tiražas po 200,000 vienetų kiekvieno. Juos 
spausdino Talino “Vaba Maa” spaustuvė. 
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau- 

-da,ELTA,BNS,LGrriCir"Benuudinai”.
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Jau kelios savaitės „The New York 
Times” bestselerių sąraše figūruoja 27- 
erių metų brito Daniel Tammet autobio
grafinė knyga „Born on a Blue Day”. Vy
raujanti šios knygos tema - migracija, o 
jaunasis britų genijus yra „teigiamosios” 
migracijos ir globalizmo pavyzdys.

DaniclTammet migracijos vandenyne 
pasirinko plaukti prieš srovę. Tiio metu, 
kai lietuviai atkakliai ieško vietos po 
saule Didžiojoje Britanijoje, anglas atvy
ko į Lietuvą dirbti užsienio kalbų moky
toju. Kelerius metus padirbėjęs Kaune, 
D. Tammet ne tik išmoko lietuvių kalbą 
beveik kaip gimtąją (savo knygoje jis pa
sakoja apie vieną nutikimą, kai lietuvio 
buvo palaikytas vietiniu), bet ir daug ką 
naujo sužinojo apie save.

Autobiografijos skyriuje, pavadintame 
„Ticket to Kaunas”, knygos autorius pri
sipažįsta, kad skambutis į organizacijos 
„VoluntaryServices Overseas” būstinę bu
vo geriausias jo gyvenimo sprendimas. 
Britas teigia Lietuvoje atradęs naujų ta
lentų ir savybių bei susiradęs naujų drau
gų (kelis kartus knygoje minimi Žygiman
to ir Vytauto vardai).

Visa tai pakankamai įdomu jau vien 
dėl to, kad knyga, kurioje nemažai dėme
sio skiriama Lietuvai ir lietuviams, juolab 
be esminių klaidų ir be prasivardžiavimų 
apie „aštradančius” rytų europiečius, pa
teko į „The New York Times” bestselerių 
sąrašą. O dar labiau intriguoja tai, kad 
Daniel nėra eilinis anglų kalbos mokytojas.

Apie šį britą pastatytas dokumentinis 
filmas, jam buvo skirta ištisa CBS laidos

Kas populiariausi ir patikimiausi?
Populiariausi

(ELTA). Kovo mėnesį palankiausiai 
Lietuvos gyventojai vertino Prezidentą 
Valdą Adamkų. Per “Baltijos tyrimų” 
apklausą 71 % dalyvių jį įvardino populia
riausiu visuomenės lyderiu. Tačiau be
veik nusistovėjusioje visuomenės veikėjų 
populiarumo rikiuotėje kovo mėnesį bu
vo ir permainų.

Premjeras Gediminas Kirkilas nebeiš
laikė antrosios pozicijos j priekį užleis
damas Europos Komisijos narę Dalią 
Grybauskaitę, socialinės apsaugos ir dar
bo ministrę Viliją Blinkcvieiūtę ir Poli
cijos generalinį komisarą Vytautą Griga
ravičių. D. Grybauskaitė pelnė 68% pa
lankių vertinimų, V. Blinkevičiūtė - 64%, 
V. Grigaravičius - 63%, G. Kirkilas taip 
pat 63%. Šiais visuomenės lyderiais pir
mąjį pavasario mėnesį pasitikėjo daugiau 
nei pusė Lietuvos gyventojų.

Nepalankiausiai Lietuvos gyventojai 
vertino buvusį Darbo partijos vadovą, da
bar Maskvoje įsikūrusį ir vengiantį ben
dravimo su Lietuvos teisėsauga Viktor 
Uspaskich’ą. 71% respondentų jo asmenį 
ir veiklą įvertino nepalankiai.

Patikimiausi
Tos pačios apklausos duomenimis, ko

vo mėnesį Lietuvos gyventojai labiausiai 
pasitikėjo Lietuvos banku. Pasitikėjimą 
šiai finansų institucijai išreiškė 71% ap
klausinėtų asmenų.

Taip pat buvo pasitikima Bažnyčia, ji

Vilniuje - paroda apie “Štazi”
(ELTA). Balandžio 12 d. Lietuvos na

cionaliniame muziejuje Vilniuje buvo ati
daryta paroda, atskleidžianti buvusios Rytų 
Vokietijos saugumo tarnybos (“Stasi”) ste
bėjimo, manipuliacijos bei persekiojimo 
būdus socialistinėje Vokietijoje 1949-1990 
m. Yra eksponuojami pasiklausymo tech
nikos, net kvapų konservavimo, bei kiti 
slaptosios tarnybos represijos įrankiai. 
Parodą pristato Goethe institutas Vilniuje.

Pasak parodos rengėjų, jokioje kitoje 
Rytų bloko valstybėje nebuvo tankesnio 

„60 Minutes” atkarpa. D. Tammet yra tik 
vienas iš 50 pasaulyje gyvenančių žmo
nių, sergančių reta autizmo forma — 
Asperger’io sindromu. Jam gana sunku 
bendrauti su aplinkiniais, sunku išlaikyti 
akių kontaktą, užmegzti santykius su žmo
nėmis. Daniel ir negausūs jo likimo drau
gai negali įsiminti žmonių veido bruožų, 
jiems sunku atsikratyti keistų įpročių 
(pvz., britas negali palikti namų nesuskai
čiavęs drabužių, kuriuos tuo metu vilki).

Nepaisant minėtų trūkumų, D. Tammet 
yra genijus, tarsi nužengęs iš garsaus kino 
filmo „Rainman”, kuriame pagrindinį 
vaidmenį atliko Dustin Hoffman. Daniel 
gali atmintinai dauginti triženklius skai
čius. Jis įsimena ištisus puslapius skaičių 
sekų. Jam priklauso Europos rekordas, 
atmintinai suskaičiuojant ilgiausią pi 
reikšmę (22,514 skaitmenų).

D. Tammet moka keletą kalbų, tarp jų 
lietuvių ir islandų. Pastarąją, laikomą vie
na sunkiausiai išmokstamų pasaulio kal
bų, britas išmoko per savaitę. D. Tammet 
teigimu, gyvenimas svetimoje aplinkoje - 
Lietuvoje - jam padėjo geriau pritapti 
grįžus į tėvynę. Apie lietuvius jis atsiliepia 
kaip apie tolerantišką tautą ir teigia, kad 
jie nemažai jo keistenybių priskyrė kultū
riniams skirtumams ir bendraudami ne
statė jokių dirbtinių barjerų. Pagyvenęs 
Lietuvoje, britas grįžo į tėvynę ir ten 
sėkmingai gyvena. Jis įkūrė internetinę 
kalbų mokyklą ir, naudodamasis svečioje 
šalyje įgyta patirtimi, sėkmingai bei sava
rankiškai tvarko savo gyvenimą.

(www.lietuviams.com)

susilaukė 68% teigiamų atsiliepimų, “Sod
ra” - 66%, krašto apsauga - 64%, Kons
titucinis Teismas - 61%, Lietuvos žinia- 
sklaida -53%, Prezidento tarnyba -52% 
ir komerciniais bankai - 51%. Dar dviem 
institucijomis gyventojai kiek labiau pa
sitikėjo nei nepasitikėjo - tai Valstybės 
sienos apsaugos tarnyba ir Valstybės 
kontrolė.

Labiausiai kovo mėnesį, kaip ir anks
čiau, buvo nepasitikima Seimu. Tautos iš
rinktaisiais nepasitikėjo 65% apklausos da
lyvių. Nepatikimomis institucijomis įvar
dinti ir teismai - 56%, policija - 55%, mui
tinės - 55 % ir Lietuvos Vyriausybė - 51 %.

Per pastarąjį mėnesį labiausiai šokte
lėjo pasitikėjimas Valstybės sienos apsau
gos t arnyba - padidėjo 7%.

Šiek tiek geresnių rezultatų sulaukė ir 
Valstybės kontrolė bei Valstybės saugumo 
departamentas, teismai, policija, krašto ap
sauga ir komerciniai bankai. Nuo vasario 
labiausiai sumenko pasitikėjimas Bažny
čia - sumažėjo 6%. Ilgą laiką apklausose 
lyderiavusi sielovados institucija iš pir
mos pozicijos smuktelėjo į antrąją.

Apklausa vyko 2007 m. kovo 22-27 die
nomis. Apklausti 1003 Lietuvos gyvento
jai, nuo 15 iki 74 metų, 100 Lietuvos vie
tovių. Apklaustųjų sudėtis atitinka 15-74 
metų Lietuvos gyventojų sudėtį pagal lytį, 
amžių, išsimokslinimą, tautybę, gyvenvie
tės tipą.

LGITIC

slaptosios tarnybos šnipų tinklo negu 
tuometinėje DDR. Slaptosios policijos 
veikla buvo nukreipta pirmiausia prieš pa
čios DDR piliečius ir buvo viena svarbiau
sių Vokietijos komunistine diktatūrą užtik
rinančių priemonių.

I Vilnių atkeliavusi kilnojamoji paroda 
buvo sumanyta 1996 m. kaip informacinės 
veiklos priemonė buvusioje Vakarų 
Vokietijoje. Per daugiau pegu dešimtmetį 
ši ekspozicija apkeliavo daugiau negu 60 
miestų, ją pamatė per 230,000 žmonių. □
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Bendruomenės baruose
Melbourne gyvenimas verda

Nors sakoma, kad “bendruomenė sens
ta”, bet Klube vis daugiau matosi jaunų ir 
naujų veidų. Jauna Valdyba gražiai suor
ganizavo Vasario 16-tos ir Kovo 11-tos 
minėjimus, paskui “Gintaras” šauniai at
šventė savo 50-metį, suruošdamas ne tik ge
rai pavykusį koncertą, bet ir puošnų balių.

Besiartinančias Velykas priminė svečio 
iš Lietuvos, kun. Astijaus Kungio sėkmin
gai pravestos Rekolekcijos, o Verbų sek
madienio išvakarėse Socialinės Globos 
Draugijos suorganizuota margučių da
žymo popietė.

Tos popietės spiritus movens buvo 
Dana Binkis. Iki šiol Dana Lietuvių Na
mų virtuvėje pravesdavo lietuviško virimo 
- rimtų valgių ir saldumynų - pamokas, ku
riomis lankytojai labai džiaugdavosi. Gal
vojo, kad ir dabar didžiojo virtuvės stalo 
užteks susodinti margučių menininkams, 
bet kur tau! Tokiam užmojui prireikė vi
so Klubo patalpos. Užsirašė 45 dažytojai- 
jauni, vidutiniški ir vyresni: mokyklos vai
kai, jų tėvai, seneliai ir kam tik įdomu pa

Danos Binkis nuotraukoje - vaikai ypač rūpestingai ir išradingai skutinėjo ir dažė kiaušinius.

simokyti ar tiesiog pasinaudoti proga, nes 
visos priemonės buvo parūpintos.

Dana nieko nepaliko atsitiktinumui: 
Klubo grindys buvo užklotos plastiku, sta
lai apsaugoti storu popierium, ant kiek
vieno stalo stovėjo elektrinė keptuvė, o 
ant jos kaito indeliai su vaško trupinė
liais, stearinu ir dar kažkokiu neaiškiu 
tirpalu. Ant stalų buvo pagaliukai su js- 
meigton špilkutėm dažyti vašku ir dar 
man nematyti įlankėliai su metalinėm 
galvutėm, į kurias galima buvo priberti 
vaško ir, jį įkaitinus, varvinti ar lašinti anl 
kiaušinio. Buvo ir plonų teptukų ir pei
liukų skutinėjimui. Dana tikrino, kad ma
ži vaikai nesėdėtų per arti prie įkaitintų 
keptuvių, bet dėl visa ko turėjo ir pirmo
sios pagalbos maišelį (kurio neprireikė). 
Vidury kambario ant staliuko buvo iš
dėlioti jau išmarginti kelių metų margu
čių rinkiniai, knygos apie margučių da
žymą, o jų puslapių fotokopijos buvo 
padalintos visiems, kam tik reikėjo pa
vyzdžių. Prie kito stalo galima buvo nusi-

Danos Binkis nuotraukoje - kiaušinius dažo ir vaikai, ir tėveliai, ir seneliai.

pirkti kietai virtų kiaušinių (vienintelis 
dalykas, už kurį reikėjo užsimokėti!), o čia 
pat Danos padėjėja Edita Bcrtašienė, su 
didžiausiu rinkiniu įvairių paruoštų dažų, 
jau laukė vašku išmargintų kiaušinių. Tik

pasakyk, kokios spalvos nori, ir iš Editos 
rankų gaudavai ne tik pagrindinių spalvų 
margutį, bet ir į kelias dažų skardinėles 
pamurdytų kiaušinių. Paskui tik reikėjo 
nuskusti vašką, ir raštai kartais nustebin
davo patį dailininką.

Ne visiems sekėsi sukurti tradicinės 
saulutes ir eglutes su adatėlėm, tie grie
bėsi teptuko arba dažė kiaušinius lygia 
spalva ir skolinėjo. Ir vaikai, ir ne vaikai 
susikaupę dirbo ir džiaugėsi savo darbo 
vaisiais.

Per kelias valandas baigę savo kūry
binį darbą, visi išsiskirstė, palikdami Da
nai ir jos padėjėjoms stalus, keptuves su 
visais kabeliais, popierius ir visas kitas 
“grožybes”.

Verbų sekmadienj atėjus pietauti, 
vakarykštės industrijos nė ženklo nebuvo 
likę, tik malonus prisiminimas ir šilta pa
dėka Danai su padė jėjom.

Per Velykas Klube bus ramu, o per 
atvelykį vėl rinksimės Į linksmą renginį -

A. KarazijienėSkautų laužą!

Reta sekmadienio popiete
Balandžio pirmoji! Tai pvavasario ir 

juoki) šventė. Tačiau Bibliotekos Bičiulių 
Būrelio skelbimas “Mūsų Pastogėje” pra
nešė, kad tą dieną naujame Lietuvių Klube 
Bankslownc bus ruošiama kultūrinė po
pietė. Juokų neminėjo, bet tikėtis dar bu
vo galima. Bet atvykus paaiškėjo, kad bus 
murns pristatoma didelė kultūrininkė - 
Birutė Pukelevičiūtė - be juokų. Ir tiems, 
kuriems ji buvo tik girdėta, ir tiems, ku
riems, neteko nieko apie ją girdėti, atsi
rado proga apsiniaukusią, lietingą dieną 
praleisti kultūringoje aplinkoje. Sugužėjo 
nemažai klausytojų, norinčių apie ją ką 
nors išgirsti. Taigi, kas ji?

Birutė Pukelevičiūtė buvo daugiašakė 
asmenybė: ir poetė, ir rašytoja, ir aktorė, ir 
režisierė. Be to, labai graži ir temperamen
tinga, Gimė ji Kaune 1923 metais, mokėsi 
Kauno 8-oje gimnazijoje ir tuo pačiu lai
ku lankė Kauno konservatoriją bei dra
mos studiją. Visur spėjo. Jau mokyklos 
vaidinimuose ji išsiskirdavo iš visų vaikų -

Nijolė Jankutė.

matomai turėjo prigimtą talentą. Vytauto 
Didžiojo universitete studijavo germanis
tiką ir žurnalistiką, tačiau nebaigė, nes ka
rui vėl pajudėjus reikėjo gelbėtis nuo grįž
tančių komunistų. Ji pabėgo j Vokietiją, j

Milda Karpavičienė ir Marina Cox.

Berlyną. Taigi, beveik “mūsiš
kė”, nors jai dar priedo tame 
Berlyne, vėliau ir Dancige, teko 
patirti baimę dėl grįžtančios 
rusų kariuomenės okupacijos ir 
jų elgesio: moterų gaudymo, 
baimę dėl prievartavimo, nuola
tinio slapstymosi ir veido tep- 
liojimo suodžiais, - kad tik at
rodytų kuo nepatraukliau tiems 
sužvėrėjusiems kareiviams. 
Šiuos baisius pergyvenimus ji 
vėliau surašė knygoje “Aštuoni 
lapai”. Po karo emigravo į Ka

nadą ir apsigyveno Montrealyjc.

Pukelevičiūtės kūryba nėra rami ir rea
listiška, bet labai išraiškinga ir dramatiš
ka, tuo pačiu sugebant išlaikyti lyrine, 
poetinę gaidą. Vaikams skirta jos kūryba 
yra dažniausiai eiliuota ir saulėta, atrodo, 
tarytum iš tikrųjų grįžtum į senųjų laikų 
prarastą rojaus kampelį. Iš viso ji parašė 
šešiolika veikalų, tarp jų yra ir trys romanai.

Sekmadienio surengtoje popietėje mes 
daugiausiai girdėjome poezijos, kurią 
deklamavo moterys. Iš vyrų tik Jonas Ba- 
rila ir Viktoras Ratkevičius išdrįso pasi
rodyti. Deklamavo : Marina Cox, Irena 
Dudaitienė, Nijolė Jankutė, Milda Karpa
vičienė. Margarita Kavaliauskienė, Ona 
Maksvytienė. Ieva Petraitytė ir Janina 
Ratkevičienė. Malonu buvo klausytis tik
rai gero deklamavimo, be perdėto senti
mentalumo, be skėtriojimo rankomis, o 
santūriai, perprantant skaitomas mintis. 
Tai tik parodo pačių skaitytojų meninį 
subrendimą.

Poezijos intarpuose Darius Gakas pa
dainavo savo sukurtų dainų. Pianinu 
skambino dr. Ramutis Zakarevičius. Edis 
Barila nuotaikingai paskambino gitara. 
Smagu buvo klausytis mūsų kūrybingo 
meninio jaunimo, kuris ir dalyvauja, ir ku
ria mūsų pasigėrėjimui ir įvertinimui. Gal 
mes čia negalime vadintis teatralais profe
sionalais, bet tikrai mes galime būti išdidūs, 
kad tiek metų prabėgus nuo apsigyveni
mo svetimame krašte, mes vis dar sugeba
me susikurti lietuvišką kultūrinę aplinką.

Bibliotekos Bičiulių Būrelis yra subū
ręs nemažai moterų narių (vyrai kažkodėl 
prie šio kultūrinio vieneto nėra greiti 
prisidėti). Nuo 2001 metų tai jau šešiolik
tas Būrelio renginys. Esame jam dėkingi, o 
už šios popietės paruošimą širdingai dė-_

Ieva Petraitytė.

Edis Barila.

kojame Danutei Skonilienei ir jos pagalbi
ninkei Nijolei Jankutei.

Taigi, nors balandžio pirmoji mums 
juokų ir neatnešė, bet visą dieną nušvietė 
kultūriniais žiburėliais. Ačiū Bibliotekos 
Bičiulių Būreliui.

Genovaitė Kazokienė
Visos nuotraukos Ramučio Zakarevičiaus
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Lietuviai pasaulyje
Į Lietuvą - išleisti pinigų

JAV attache Lietuvoje - “dipukų” kilmės

Keli ar keliasdešimt tūkstančių litų - 
tiek svetur uždirbtų pinigų per savaitę 
ketina išleisti Velykų atostogų j Lietuvą 
sugrįžę emigrantai. Iš Londono. Dublino, 
kai kurių kitų miestų atskrcndančiuose 
lėktuvuose-nė vienos laisvos vietos.

Į grožio salonus, medicinos klinikas 
plūsta kitose šalyse uždarbiaujantys lie
tuviai. Juos vilioja tai, kad čia teikiamos 
paslaugos yra gerokai pigesnės nei už
sienyje. Prognozuojama, kad Velykų 
savaitę suaktyvės ir nekilnojamojo turto 
rinka. “Susitvarkiau reikiamus dokumen
tus. Trečiadienį imsiu paskolų ir pirksiu 
butų”,-planus atskleidė savaitę Lietuvoje 
viešėsiantis marijampolietis Bronius M. 
Lietuvos civilinės metrikacijos skyriai už
versti prašymais tuoktis. Daugeliui emig
rantų teko nusivilti - 2007 vasaros iškil
mių dienos užpildytos dar praėjusių me
lų nidenį.

“Sulaukėme ir užsieniečių,” - plačiai 
nusišypso grožio salono Vilijampolėje dar
buotoja. “Galkalbėkimc angliškai." Nuo
latinė šios kirpyklos klientė Vilūne V-ienė 
žino, kad kirpėjos mėgsta pokštauti. Kai iš 
Londono grįžta į Lietuvą, ji visuomet ap
silanko šiame grožio salone. Šį kartą kar
tu atsivedė ir 20 metų dukrų Karoliną. 
“Londone veikia kirpyklos, kuriose dirba 
lietuviai. Tačiau čia viskas gerokai pigiau,” 
- įsitaisiusi kėdėje kalbėjo kaunietė. “Pa
vyzdžiui, paprastas kirpimas Anglijoje 
kainuoja 65 svarus, Kaune - 25 litus.” 
Moteris įpratusi viską skaičiuoti svarais, 
todėl tokia suma jai atrodo labai maža. 
Šukuosena, pedikiūras, manikiūras, veido 
grožio procedūros - Vilūne neketina gai
lėti pinigų. Londone ji sunkiai dirba ke
lerius metus - tvarko namus, todėl Lietu
voje stengiasi mėgautis gyvenimu. “Par- 
skrendu per kiekvienas šventes. Pailsiu, 
atsigaunu. Negaila išleidžiamų pinigų”, - 
sako ji.

Patenkinti pasikeitusia išvaizda iš gro
žio salono išeina ir kiti klientai. Trečdalis 
jų - trumpam į Lietuvą grįžę emigrantai. 
Išaugusi tokių paslaugų paklausa kai ku
rias kirpyklas verčia dirbti ir šventinėmis 
dienomis. Grožio salonų darbuotojai pa
stebi, kad emigrantai gerokai išlaidesni 
nei kiti klientai. Turtingos emigrantės no
ri prisiauginti plaukus. “Kai kurios per 
didžiąsias metij šventes į Lietuvą grįžta 
vien tam, kad pakeistų išvaizdų. Grožio 
salone palieka kelis tūkstančius litų. Ir ne 
tik moterys”. - kirpyklos darbuotojos 
emigrantus vadina naujaisiais lietuviais.

Velykų dienų Kaune dirbs beveik vi
sos dantistų klinikos. Vienoje jų apsilan
kys ir Vilūne. Ji rūpinasi burnos higiena, 
todėl pas šeimos dantistę užsirašė prieš 
du mėnesius. “Puikiai suprantu, kad ki
taip negalėtų priimti. Reikėtų laukti ei
lėje”, - kaunietė žino, kad per didžiąsias 
metų šventes dantistų klinikose - pats dar
bymetis. Emigrantai dantis prašo sutai
syti per kelias dienas, renkasi brangiausias 
medžiagas. Populiariausios paslaugos - 
dantų implantavimas ir protezavimas. “Pri
imame ir be eilės, tačiau tokie klientai už 
paslaugas moka brangiau”, - progos užsi
dirbti nepraleidžia Kauno odontologijos 
poliklinika. Dantistai nurodo pagrindine 
priežastį, kodėl emigrantai dantis taiso 
Lietuvoje. Tai kaina. Kaune porcelianinis 
dantų implantas kainuoja apie 1,200 litų, 
o už tų pačių paslaugą Airijoje tektų mo
kėti 7,000 litų. Teigiama, kati Lietuvoje 
dantistų paslaugos 4-5 pigesnės nei Vaka
rų Europoje.

Privačiose medicinos klinikose irgi 
netrūksta klientų. Emigrantai skuba pasi
tikrinti sveikatų. Daugelis jų 1 .ondone dir
ba legaliai, todėl ir Didž. Britanijoje jiems 
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teikiamos nemokamos medicinos paslau
gos. Tačiau lietuvių netenkina jų kokybė. 
“Už dyką - kaip už dyką. Valstybiniame 
sektoriuje dirba išeiviai iš Artimųjų Rytų 
ar Azijos šalių. Nepasitikiu jų kvalifika
cija”, - sakė buvusi kaunietė. Vidutinio 
amžiaus žmogui Lietuvoje pasitikrinti 
sveikatų vidutiniškai kainuoja apie 300- 
500 litų. Londone - 3 kartus brangiau. 
“Todėl ir naudojamės proga”, - atvirai kal
ba į Kauni) parskridę emigrantai.

Į Marijampolę 23 metų Bronius M. 
grįžta turėdamas kelis tikslus - aplankyti 
namiškius ir įsigyti būstą. “Nenorėjau skris
ti, nes prieš šventes bilietai keturis kartus 
brangesni, tačiau sesuo patarė nelaukti. 
Butai brangsta, ir Velykos namuose bus 
smagesnės”, - kalbė jo savaitei į Lietuvą su
grįžęs emigrantas. Jo krepšyje -dovanos, 
šokoladiniai kiaušiniai, drabužiai, bet ir 
dokumentai, patvirtinantys metines jaunuo
lio pajamas. “Pasiklausinėjau draugų. Ga
vau visas pažymas, kurių reikalauja I .ietu- 
vos bankai. Imsiu paskolą ir pirksiu butų”, 
- sako 8,000 litų per mėnesį uždirbantis 
Bronius.

“Daugiau nehevyksiu į Angliją”, - Lietu
voje trejus metus laukusių žmonų apkabino 
25 m. Eimantas J. Jis parsivežė gerų nau
jieną - Londono statybose uždirbtų pini
gų užteks naujam šeimos būstui. “Gal dar 
šiek liek pasiskolinsime, bet būtinai ką 
nors nusipirksime”, - prieš Velykas par
skristi skubėjo kaunietis.

Uždarbiaujantys užsienyje lietuviai 
gimtojoje šalyje dažnai perka ekonomi
nės klasės butus miegamuosiuose rajo
nuose. Išgraibstomi ir naujos statybos bu
tai, daugiausiai 2-3 kambarių. Kaune šiuo 
metu tokie kainuoja 250-400,000 litų. Per
kami ir nuosavi namai, nuo miesto nutolę 
20-30 kilometrų - tokį pasirinkimų daž
nai lemia airių, kurie mėgsta gyventi to
liau nuo triukšmo, pavyzdys. Apie 70% bu
tų Išeiviai perka sau.

Kol vieni emigrantai galvoja apie nau
jus būstus, kili skuba kurti šeimas. Dauge
lis nori tradicinių lietuviškų vestuvių, to
dėl tuoktis ketina gimtuosiuose miestuose.

“Gaila, bet šią vasarą laisvi) vietų be
veik nebeliko. Nebent penktadieniais anks
ti rytą”. - sako Kauno civilinės metrikaci
jos biuro darbuotoja Juzita B. Lietuvos ci
vilinės met rikacijos skyriai tiesiog užvers
ti prašymais tuoktis šią vasarą. Tiesa, nė 
viename mieste ir rajone nėra kliūčių susi
tuokti šiokiadieniais be iškilmių.

Bankininkai pastebi, kad prieš Velykas 
padidėja iš užsienio pervedamų pinigų 
sumos. Spėjama, kad pinigus siunčia už
sienyje dirbantys lietuviai. Vidutinė iš 
užsienio gautų lėšų suma - 9,000 litų.

Daugiausiai pinigų Lietuvos gyvento
jams pervedama iš Airijos, Didž. Britanijos, 
Skandinavijos šalių. Banko specialistai 
pastebi, kad kasmet iš užsienio siunčiamų 
pinigų suma padidėja prieš Velykas.

Velykos - puiki proga ir informaci
nėms kampanijoms, kuriomis siekiama 
lietuvius raginti likti savo šalyje. Vilniuje 
rengiama informacinė mugė “Gyvenk ir 
dirbk Lietuvoje”, kurioje bus siekiama 
užsienyje gyvenantiems lietuviams suteik
ti išsamią informacijų apie Lietuvos darbo 
rinkos teikiamas galimybes bei perspekty
viausias nišas.

Nėra duomenų, kiek emigrantų per 
didžiąsias metų šventes grįžta į Lietuvą. 
Pagal gyvenamosios vietos deklaravimo 
duomenis, 2006 m. į užsienį nuolat gyventi 
išvyko daugiau kaip 12,000 Lietuvos 
gyventojų (2005 m. -15,600). Įvertinant ir 
neoficialių migraciją, užsienyje gyvena ir 
dirba apie 400,000 lietuvių.

Remigijus Jurgelaitis
(Sutrumpinta, “Kauno diena”)

Dažnai girdime apie vis didėjančią 
emigraciją iš Lietuvos ir apie išvykusiųjų 
likimus užsienyje.Tačiau Tomas Alksni
nis, lietuvių kilmės leitenantas-koman- 
doras išvyksta dirbti ne iš Lietuvos, o į 
Lietuvą. Jis gimė JAV, tarnauja JAV kari
niame jūrų laivyne ir už kelių mėnesių vyks
ta į savo tėvų žemę I .ietuvą. Jis bus Ame
rikos karinio jūrų laivyno attache I sietuvoje.

Abu jo tėvai gimė Lietuvoje: mama 
Dana kilusi iš Lazdijų, o tėvas Algirdas - iš 
Sakių. Dar būdami paaugliais po Antrojo 
pasaulinio karo pasitraukę iš savo tėvy
nės, atsidūrė New York’e, kur jiedu susi
liko, sukūrė šeimą, susilaukė vaikų - 3 
mergaičių ir 2berniukų.

Tomas įstojo j Rensselaer Polytechnic 
Institute, NY. kuriame studijavo statybos 
mokslus. Kartu jis tarnavo ir kariniame jū
rų laivyne. Tomo tėvas Algirdas buvo JAV 
jūrų laivyno karininkas, todėl ir jo sūnui 
buvo pasiūlyta stipendija, už kurių Tomas 
4 metus turėjo atitarnauti laivyne. Dabar
lomas Alksninis laivyne tarnauja jau 19 
metų. Įvaldęs įvairių lėktuvų pilotavimą 
1990 m. jaunasis karininkas pradėjo skrai
dyti jūrij laivyno bombonešiais, gyveno ir 
dirbo tokiose šalyse, kaip Ispanija, Grai
kija, Bachreinas (Persijos įlanka), Japoni
ja, Italija, Vokietija. Vėliau 'lomas Alksni
nis tarnavo kalbininku-analitiku Nacio
nalinio saugumo agentūroje Et.Meade, 
Maryland, o 2003-aisiais baigė Karinio jū-

Paryžiuje - Lietuvos turizmo centras
Balandžio 4 dienų, trečiadienį, Pary

žiuje buvo atidarytas Lietuvos turizmo in
formacijos centras. Paryžiaus centras bus 
jau septintasis toks centras užsienyje. Ta 
pačia proga buvo surengtas Lietuvos ūkio 
ministro Navicko susitikimas su Prancū
zijos turizmo ministru Lcon Bertran, apta
riamos Lietuvos ir Prancūzijos bendradar
biavimo turizmo srityje perspektyvos.

Centras Įkurtas miesto centre, vos 10 
minučių pėsčiomis nuo Triumfo arkos, 
(adresas: 72rue Pierre Demeurs, F-75017 
Paris), lai bus pirmasis toks centras 
Prancūzijoje, padėsiantis kurti Lietuvos, 
kaip patrauklios turizmui šalies, įvaizdį 
ir skleisti informacijų. Centrui vadovaus 
direktorė Inga Lanchas, kuri yra ir aktyvi 
Prancūzijos Lietuvių Bendruomenės va
dovė bei Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Valdybos narė.

Šiuo metu veikia 6 Lietuvos turizmo 
informacijos centrai užsienyje: Maskvoje

Didins paramą Vasario 16 Gimnazijai?
Vasario 28 d. lankydamasi Vasario Še

šioliktos Gimnazijoje Vokietijoje, 1 ,Ršvie
timo ir mokslo ministrė Roma Žakaitienė 
priminė, kad Lietuva gimnazijai dabar 
skiria didesne paramų - 260 000 eurų. Jos 
nuomone, gimnazijų reikia ne tik išlaiky
ti, bet jos darbų reikėtų dar ir išplėsti. 
Gimnazija turėtų rūpintis Vakari) Europos 
lietuvių švietimu. Ji turėtų teikti pagalbų 
čia dirbančioms lituanistinėms mokyk
loms, vesti mokytojų seminarus, rūpintis 
tinkamų vadovėlių paruošimu Vakarų 
Europoje besikuriančioms lituanistinėms 
mokykloms. Darbo apimtis didės ir finan

8 metai kalėjimo
Anglijoje gyvenančiam 32 m. lietuviui 

SvajūnuiBrokevičiui, kuris pernai vasarą 
6 valandas buvo pagrobęs moterį ir jos pa
auglį sūnų bei grasino juos nužudyti, teis
mas skyrė aštuonerių metų nelaisvės baus
me, - praneša BBC.

Lietuvis turėjo su darbu susijusių rei
kalavimų pagrobtosios vyrui. Moteris ir 
jos paauglys sūnus buvo pagrobti pernai 
liepos 24 d., kai S. Brokevičius pasirodė jų 
namuose ir pareikalavo pinigų už padary
tą darbų. Jis taip pat tvirtino, kad buvo

Tomas Alksninis.

rų laivyno vadovų ir štabo koledžų.
Tomas jau anksčiau kelis kartus buvo 

Lietuvoje. Nuo liepos mėnesio jis Vilniuje 
tarnaus kaip JAV karinių pajėgų attache. 
Jam teks bendradarbiauti su Lietuvos 
kariuomenės pareigūnais ir padėti koor
dinuoti JAV ir Lietuvos abipusę karinę 
veiklą. Į Lietuvą kartu vyksta ir Tomo 
žmona Beverly bei abu vaikai - 6 metų 
dukra Kelly ir 2 metukų sūnus Algirdas.

Eugenija Misevičienė, “A.L.”

(Rusija), Berlyne (Vokietija), Helsinkyje 
(Suomija). Barcelonoje (Ispanija), Var
šuvoje (Lenkija) ir Londone (Didžioji Bri
tanija). Statistikos departamento duome
nimis, 2006 metais Lietuvos apgyven
dinimo įstaigose buvo apsistoję 20,214 
turistų iš Prancūzijos, arba 4.8% daugiau 
nei per tų patį praėjusių metų laikotarpį.

Prancūzija yra tarp lankomiausių lie
tuvių turistų kraštų. Statistikos departa
mento duomenimis, per Lietuvos kelionių 
organizatorius į Prancūzija 2006 m. sausio- 
rugsėjo mėnesiais išvyko 7,600 (6.1 %) 
daugiau Lietuvos turistų nei 2005 metais.

Lietuva kasmet dalyvauja turizmo pa
rodoje Prancūzijoje „Salon Mondial du 
Tourisme“. 'Įbristai iš Prancūzijos labiau
sia domisi kultūriniu turizmu, didžiau
siais miestais, muziejais, dalykiniu turizmu. 
Tuo pačiu populiarėja konferencijos ir kū- 
rybinis-pramoginis turizmas.

(www.lietuviams.com)

savimas atsiras, nes ateityje bus galima 
gauti daugiau pinigų iš įvairių fondų įvai
rioms mainų programoms su Lietuvos 
mokyklomis. Daug vilčių dedama į čia 
besikuriantį Europos Lietuvių Kultūros ir 
I nformacijos centrų.

Vasario 16-osios Gimnazijoje mokosi 
lietuvių jaunimas iš Vokietijos, Lietuvos ir 
iš kitų kraštų, šiuo metu -192 mokiniai. 
Dalis mokinių gyvena gražiai įrengtame 
moksleivių bendrabutyje. Gimnazijoje yra 
įsikūrusi Vokietijos LB Valdyba ir Lietu
vių Kultūros Institutas su archyvu ir bib
lioteka. V16gim-info

grasinama jo merginai.
Kai į namus grįžo moters vyras, jam 

paskambino pats S. Brokevičius, rėkda
mas, kad „tavo šeima su manimi ir aš ke
tinu perpjauti jiems gerkles”. Jis privertė 
moterį vairuoti automobilį laikydamas jos 
sūnui įrėmęs peilį į kaklų. Pagrobtuosius 
S. Brokevičius paleido prie vieno preky
bos centro, kai moteris atidavė jam iš 
bankomato išimtus 200 svarų ir automo
bilio bakų pripylė benzino.

(www.lietuviams.com)
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Menas ir kultūra______________
Australijos Lietuvių Dienu atgarsiai

Turtingi esame savais poetais ir 
dainininkais

Tarsi svarbiausios mūsų tautiečių 
Šventės - ALD - baigiamasis akord as buvo 
Geelongo Lietuvių Namuose prieš šv. 
Velykas įvykęs ALD Ruošos Komiteto ir 
visų talkininkų susitikimas, kurio metu 
dar kartą pasidžiaugėme sklandžiai orga
nizuota Švente. Ruošos Komiteto pirmi
ninkas Stasys Šutas padėkojo Šventės 
rengėjams ir talkininkams, prisiminimui 
buvo įteikti simboliniai padėkos suveny
rai. Šventė praėjo, bet jos atgarsiai tikriau
siai girdėsis dar ilgai, iki kitų ALD, - juk 
ne tik patys pasirodome ir į kitus pažiū
rėjome, bet ir susumavome savo lietuviš
kos veiklos rezultatus, pamatėme, ką suge
bame ir kokios mūsų ateities galimybės.

Mūsų dainos netyla, mūsų eilės 
ncblanksta

“Dainuojam todėl, kad smagu jaunom 
irvyresnėm bendrauti”, - sakė melboumiš- 
kė Bronė Staugaitiene, dalyvavusi ALD 
Dainos ir Literatūros Popietėje su “Mamy
čių ir dukryčių” programa. Simboliškai 
skambėjo jų atliekama liaudies daina “Au
gau as pas močiutę”, - lyg patvirtinimas 
apie lietuvišką tradieiją, puoselėjamą mūsų 
šeimose, kokia kalba tai bebūtų išsakyta.

Popietėje itin ryški buvo šeimų ir kar
tų bendrumo tendencija: kaip visada, širdį 
glostė darnus šeimyninis geclongiškių Lip
siu duetas. Programą praturtino žavus Ja- 
nelle Kovacs svingavimas, akompanuojant 
tėčiui Aldo. Popiete lietuviškai ir angliškai 
vedė Kaja Starinskas su žmona Jovita.

Nors gerbiamas svečias iš Melbourno 
Algirdas Šimkus nelaiko savęs literatu. 

klausytojus smagiai nuteikė jo eiliuotas 
feljetonas “Vienybė ir galybė”. O jauno
sios kartos atstovė - profesionali smuiki
ninkė Aida Gogelytė, paskaičiusi savo 
kūrybos, taip pat prisipažino rašanti ei
les tik kartais, kai Dievas pašnibžda j au
sį. Savo dainas atlikusį Darių Gaką gali
me pavadinti tikru profesionalu, nes jis 
jau keturis dešimtmečius dainuoja Syd- 
nėjaus chore ir kuria dainas anglų bei lie
tuvių kalbomis.

Dainavimo stažu nenusileidžia geclon- 
giškių sekstetas “Aidai”, per daugelį me
tų sukaupęs nemažą dainų repertuarą. 
Profesionaliai ruošiamas vadovo Romo 
Zenkevičiaus, jis drąsiai galėtų dalyvauti 
bet kokio lygio renginyje.

Mielai Popietėje sutiko dalyvauti Bi
rutė Kymantienė ir Rita Mačiulaitienė, 
kurių vokalinis duetas, pasivadinęs “Temb
ru”, seniai žinomas ne tik melbourniš- 
kiams. Kartu su kitomis dainomis, forte- 
pionu pritariant Rolandui Imbrasui, due
tas padainavo ir specialiai Australijos 
lietuviams sukurtą L.Abariaus dainą 
“Terra Australis!”

Prieškario Kauno atmosfera padvelkė, 
kai Loreta Tigani, akompanuojant Andriui 
Pranckūnui, uždainavo “Paskutinį sekma
dienį”. Įspūdį dar labiau sustiprino svečių 
iš Kanados - retro šokėjų grupės pasiro
dymas. O melbourniškių ansambliui “Kai
mas” užtraukus senovines liaudies dai
nas, prieš akis iškilo etnografinio Lietuvos 
kaimo vaizdai...

Dainas keitė poezijos ir literatūros skai-

“Kaimo” dainininkai dainuoja senas liaudies dainas.

Scenoje - “Aidai”. Abi nuotraukos Ramučio Zakarevičiaus.

tymai. Apie ilgesį ir tė
vynę savo eiles dekla
mavo Liudas Bungar- 
da. Birutė Prašmuta- 
itė perskaitė ištraukas 
iš autobiografinio Alės 
Liubinas romano 
“Homeland Lost” ir 
M.Silifitės-Malakūnie- 
nės bei adelaidiškės 
D.Baltutytės eilėraš
čių. Stasė Lipšienė 
klausytojams pristatė 
savo tėvelio poeziją.

Susikaupimo rimtis peraugo į žaismin
gą nuotaiką, kai savo kūrybą ėmė skaityti 
Viktoras Baltutis. Jo feljetoną “Šiandieni
nio gyvenimo dulkės” kaip paprastai lydėjo 
juokas ir pritariantys plojimai.

Bene visiems Dainos ir Literatūros Po
pietės dalyviams labiausiai rūpėjo išgirs
ti, ką naujo yra sukfintsi žymiausia mūsų 
poetė Lidija Šimkutė. Jos poezijos skai
tymas buvo vienas iš kulminacinių rengi
nio momentų. Ir “Mūsų Pastogės” skaity
tojams bus įdomu sužinoti, kad šiais me
tais Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla 

ruošiasi išleisti naują Lidijos Šimkutės, 
poezijos rinkinį.

Kūrybos popietė praėjo, bet kūrybai 
nėra pabaigos. Tikimės daug naujo išgirs
ti ir pamatyti per kitas Australijos Lietu
vių Dienas.

Taip pat tikimės, kad naujos Šventės 
rengėjams talkins tokie žmonės, kaip 
mūsiškis Romas Zenkevičius, pats 
asmeniškai išrinkęs, kvietęs, organizavęs 
Dainos ir Literatūros Popietę, už ką jam 
yra dėkingi ir dalyviai, ir klausytojai. ,

Jurgis Tauragiškis

2005-6 metų Poezijos kelias
Lietuvos dainių suėjimas Tveruose, 2005m.

Lidija Šimkutė

Dėka Aivaro Citrono, ilgą laiką gyvenan
čio Londone, www.lictuvos.net bendraau
torių, poeto Dainiaus Sobeckio iš Klaipė
dos, fotografo Andriaus Repšio iš Šiaulių 
bei kitų, 2005 m. liepos mėnesį buvo suor
ganizuotas pirmas Lietuvos dainių suėjimas 
ant Lopaičių piliakalnio Tveruose - nuosta
biam Žemaičių aukštumos pažemėjime. 
Čia susibėga keliai iš Rietavo, Laukuvos, 
Varnių ir Žarėnų. Organizatorių intencija 
buvo gyvinti miestų ir miestelių bendruo
menių gyvenimą, įnešti gyvasties į kasdie
nybę ir skatinti tautos dvasinį sąmoningumą.

Pagal rašytinius šaltinius, Tverai sie
kia Lietuvos valstybės kūrimosi laikus. 
Seniau šiose apylinkėse gyvavo mažiau
siai dvi didelės ir turtingos bendruome
nės. Tai patvirtina archeologiniai tyrinė
jimai Pribitkos ir Šlapeikikės pilkapynuo
se. Kermušės miškuose, ant Aitros upės

Nuotraukojc - dalis poetų susėdę ilsisi. Iš kairės: V. Bložė, R. Čergelienė, V. Rudzianskas, 
L. Šimkutė, Clandestinus (priekyje) ir S. Poškus.

kranto galima aptikti buvusios didelės 
šventvietės likučius. Šie radiniai rodo, kad
Tverai buvo vieni iš svarbiausių senųjų 
laikų Žemaitijos dvasinių centrų.

Tverai pirmą kartą minimi 1251 m. 
Ipatijaus kronikoje, rašančioje apie Min
daugo apsilankymą pas žemaičių kuni
gaikštį Vykintą. Tačiau pats Vykintas jau 
minimas 1219 metais, kai buvo pasirašyta 
Lietuvos ir Žemaičių kunigaikščių sutar
tis su Haličo - Voluinės kunigaikštija. O 
1236 m.Vykinto vadovaujami karžygiai 
laimėjo Saulės mūšį prieš Livonijos ordiną

Profesorius E. Gudavičius knygoje 
“Mindaugas” apie to laikmečio Tverus ra
šoma: “XIII a. viduryje Vykinto kunigaikš
tija laikytina ne tik stipriausia Žemaitijos 
politine struktūra, bet ir vienu stipriausių 
visos Lietuvos politinių vienetų”.

Tveruose buvo paskelbtas 1863 m. 
sukilimo maištas, ginkluotas dalgiais, 
spragilais, kirviais, šakėmis ir net pisto- 

lėtais. Bet pralaimėję mūšį, carinės ka
riuomenės persekiojami, pro Tverus trau
kėsi kunigo A. Mackevičiaus rinktinės 
būriai. Laikui bėgant šios apylinkės buvo 
gerokai apleistos. 2004 m. imtasi sutvar
kyti Lopaičių piliakalnį, sutvirtinti šlaitą, 
įrengti takelius, laiptus, lieptą per Aitros 
upę ir restauruoti bažnyčios bokštus.

Pastaruoju metu daug lankytojų pri
traukia neseniai atrastos senovės Žemai
čių šventvietės, kuriose didžiojo kunigaikš
čio galybę mena piliakalniai, žynykla- 
šventykla, almantis devyniagyslis šaltinis 
bei magiškieji akmenys.

Džiaugiausi, kad man teko dalyvauti 
šioje nuostabioje šventėje. Pavyko suderinti 
poezijos skaitymą Mažeikiuose, kurį suor
ganizavo poetė/rašytoja Rasa Čergelienė. 
O sekančią dieną kartu nuvažiavome su 
jos mašinėle į Tverus prie laužo, kur buvo 
susibūrę poetai pirmam nakties skaitymui. 
Šildė mus ugnis, poezija ir mėnesiena.

Lietuvos dainiai - poetai ir klausytojai 
įsikūrė nuostabioje vietoje tarp dviejų 
piliakalnių, kuriuos skyrė Aitros upė. 
Sekančią dieną Šventės atdaryme sklido 
įspūdingi ragų garsai, suteikdami tinka
mą nuotaiką dainių puotai. Didelis bū
rys klausytojų, išsibarsčiusių slėnio pa
kraščiuose, tarsi pasakoje klausėsi poezi
jos. muzikos ir dainos. Tarp poetų buvo 
V.Bložė, R. Čergelienė, R. Černiauskas, E. 
Dningytė.VJasukaitytė, N. Kepenienė.S. 
Poškus, V. Rudžianskas ir daugelis kitų. 
Savo kūrybos ir liaudies dainas pristatė V. 
V Landsbergis. Aktorių trupė „Teatriukas” 
smagiai sudainavo J. Erlicko eiles.

Į šventę susirinkusiuosius pasveikino 
keliautojas ir alpinistas V. Vitkauskas. Jis 
organizatoriams padovanojo Lietuvos 
vėliavą, paprastai įsmeigiamą įkopus į 
kalnų viršūnes. Tuo metu Lopaičių pilia
kalnis prilygo snieguotoms Himalajų vir
šūnėms.Rietavo seniūnijos, Londono 
lietuvių ir kitų rėmėjų paramos dėka Lo
paičių piliakalnis įgavo atmintinį statusą.

Nijolė Jankutė
BALTA

Čia paskendo gintaro pušys, 
Uolas čia į smėlį ledynai sutrynė. 
Sekli balta Baltija, baltas smėlis, 
Ir Šiaurės žiemų baltas sniegas...

Iš kažkur atklydę žmonės išbalo, 
O gal visada čia gyveno?
Dabar baltapūkiai vaikai 
Samsto jūrų margais kibirėliais 
O pušų garbanos - žalios.

Kodėl gi vėliavos baltų 
Ne žalia ir balta?

SUGRĮŽUS

Žolinės. Išskrenda gervės, 
Platėja rudenio erdvės.
Vaikystę regiu tartum antspaudą

seną.
Pirštai skina serbentus ir mena
Pasakų laiką,
Kai viskas buvo žaidimas 
Iki birželio...

Dabar krūmai ant kelio, 
Ir lyg ašaros vaiko 
Sulaukėję serbentai...

Šiose apylinkėse vaikštinėjant ir ben
draujant sėmėmės protėvių stiprybės, 
dvasios ir gal net inspiracijos poezijai, 
suvokdami šios stebuklingos vietos rimtį, 
kur mūsų prosenelių šešėliai tebealsuoja 
medžiuose ir akmenyse bei laimina kiek
vieną atvira širdimi užsukusį ateivį. Q
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&kautu± &atfaMgeįi!
Tarptautinė skautų stovykla Wonga Park

On the weekend of the 23”* March, 
scouts from various national groups took 
part in the 29"’ ESGAV camp. The camp 
was held at Clifford Park Activity Centre 
in Wonga Park and was attended by 
Estonians, Hungarians, Latvians, Poles, 
Russians, Ukrainians and of course 
Lithuanians. In total the camp was attended 
by 58 scouts and staff, 12 of whom 
represented the Lithuanians. They were 
Girtus Antanaitis, Vytautas Krivickas, 
Justinas Rutkauskas, Martynukas Didžys, 
Aisvydas Sadauskas, Aldona Gaylard, 
Laura Tamašauskaitė, Aleksas Tigani, 
Lukas Simankevičius. Miki Simankevi- 
eius and Dana Lynikienė, with Elena 
Tamašauskaitė as national leader.

The Camp Chief this year was Polish 
scout Ryszard Adamczyk, with our very 
own Vytautas Krivickas as Camp

Kryžius i
Danielius Balčiūnas,

Garbės kraštotyrininkas, Šiauliai

Lietuva nuo seno garsėja kaip kryžių, 
koplytstulpių, Rūpintojėlių kraštas. Seno
ji karta gerai mena, jog laisvoje Lietuvoje 
kryžius pakelėje buvo dažnas simbolis, pro 
kurį niekas nepraeidavo, nepravažiuodavo 
pagarbiai nenukėlęs kepure, mintimis ne
paprašęs globos kelyje. Kryžiai buvo sta
tomi irprie sodybų. Mat, lietuviai nuo se
no buvo įpratę dėkoti Dievui už tai ką turi, 
už išpildytus prašymus, meldžiamas arba 
'Suteiktas malones. Kol tie pašventinti 
simboliai nebuvo bedievių atėjūnų sušau
dyti, sutrypti, kiekvienas jų turėjo savitą 
išvaizdą ir savą istoriją. Vienus jų kūrė ir 
puošė pagal savo fantaziją nagingi kaimų 
medžio meistrai, kitus tvirtus ir ilgaamžius 
nukaldindavo kalviai. Okupacijos metais 
tie kfyžiai, nors ir draudžiami, atsirasdavo 
slapta įvairiausiose vietose, apie kurių 
reikšmę žinodavo tik ribotas žmonių ra
tas... Juk ne visada lietuvių tautai buvo 
leidžiama žuvusius už Tėvynės laisvę sū
nus bei dukras palaidoti pašventintose 
laidojimo vietose...

Kaip kraštotyrininkas, prabilau šia te
ma ne atsitiktinai, o prisiminęs įdomią 
vieno kryžiaus, tebestovinčio ir šiandien 
prie kelio Gilvyčiai - Kuršėnai, įdomią is
teriją! Ją priminė asmeniniame archyve 
užsilikęs pageltęs 30 metų senumo laiš
kas, kurį man parašė Vaclovas Jocas nuo 
Gilvyčių (Šiaulių rajonas), atsiliepdamas į 
1974-ais metais rajono laikraštyje išspaus
dintą mano prašymą atsiliepti senus kal
vius arba juos pažinojusius žmones. Mat, 
rinkau kraštotyrinę medžiagą apie 
Dubysos aukštupio kaimuose klestėjusi 
kalvystės amatą ir plačiai garsėjusis meis
trus - kalvius. Laiško autorius paminėjo 
net penkias jam žinomų kalvių pavardes, 
vadindamas juos auksarankiais, vardin- 
'damas jų atmintinus darbus. Tarp kitų jis 
paminėjo Jocų giminės kalvius - Jokūbą 
Jocą ir jo sūnų Izidorių pridurdamas, kad 
irprie jo sodybos tebestovi Izidoriaus... iš 
vokiečių tanko padirbtas kryžius.

f Pateiktos žinios apie auksarankius 
kalvius sudomino, o nuvykęs apie juos 
rinkti medžiagą, išgirdau ir užrašiau įdo
mią prie Vaclovo Joco sodybos stovinčio 
kryžiaus istoriją, kurią papasakojo pats 
sodybos šeimininkas.

...Buvo II Pasaulinio karo pabaiga - 
rusas vijo vokietį. Jocų sodyboje apsistojo 
rusų užfrontės žvalgai - minuotojai, kurie 
laukė nuo Kuršėnų Gilvyčių link besitrau- 

| kiančių vokiečių tankų dalinio.
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participated in activities such as the 
Grey Wolf walk, which involved various 
stationed activities such as handicapped 
tent raising and abseiling, canoeing and the 
night game, in which the teams had to search 

Commandant, 
separated into 
teams, and 
participated in 
activities that 
were based 
around a theme 
which this year 
was Survivor: 
Evolutions. In 
keepingwith the 
theme, each team 
was designated a 
team name, some 
of which were the 
Cromagnons and 
Australopithecus. 
Each team had to 
create chantsand 
team’s flags, and

All the scouts were for food items for their breakfast whilst 
being tied to each other.

camp and we hope to see everybody 
there! E.T.

Nuotraukoje - įvairių tautybių skautai Clifford Park Activity Centre.

š... tanko
Nuo Užkalnių kalno lietaus sunešta

me vieškelio smėlyje žvalgai pakasė prieš
tankines minas. Per jas ėjo žmonės, varė 
gyvulius, važiavo vežimais - jos nesprogo, 
nes buvo pritaikytos tik dideliam tankų 
svoriui. Gal po savaitės rusai sužinojo, 
kad vokiečių tankų dalinys trauksis Gil
vyčių link. Palikę užminuotą kelią ir pri
grasinę, kad apie minas nesakytų vokie
čiams, nišų žvalgai skubiai išvyko.

Ir tikraLGerokai išaušus, nuo Kuršėnų 
pusės pasigirdo garsus mašinų motorų 
ūžesys, o netrukus iš miško pasirodė ir 
tankų kolona. Privažiavę prie pakalnės, 
tankistai, tarsi ką įtardami, mašinas su
stabdė. Vienas jų su vertėju atėjo pas 
Vaclovą Jocą, teiravosi, ar vieškelyje nėra 
minų. Prisiminęs rusų grasinimus, žmo
gelis pasakė -nėra. Tankų kolona pajudė
jo pirmyn ir...baisus sprogimas! Tankas 
ant šono guli griovyje, tankistaižuvę!

Vaclovas išsigandęs ir norėjęs bėgti, 
tačiau greitai sugrįžo tas pats tankistas, 
nusivarė jį prie susprogusio tanko ir pa
valdiniui įsakė jį čia pat nušauti.

Jocas pasakojo: matydamas, kaip vo
kiečiai pasiima savo žuvusiuosius ir su
žeistuosius, o tankai, pasuke iš vieškelio, 
per laukus juda Gilvyčių link, pajutęs sa
vo padėties tragiškumą. Pamatęs į save 
nukreiptą pistoleto vamzdį, mintyse mel
dęsis be žodžių:“Dievc, gelbėk mane!.. Jei 
liksiu gyvas,šioje vietoje pastatysiu kryžių!“

Tankistui kilstelėjus pistoletą aukštyn 
-tiesiai į „nusikaltėlį“, kartu su šūviu krito 
ant žemės, pats nesuvokdamas - gyvas jis 
ar sužeistas. Tankistas antro šūvio nepa
leido, matyt, galvodamas, kad tinkamai 
įvykdė įsakymą, nuskubėjo paskui tankus 
ir nuvažiavo.

Pagaliau suvokęs, kad yra gyvas, Vac
lovas nusvyravo į savo pirkią.

Net ir tada,1974-aisiais metais pas jį 
atvykęs mačiau, kad jo gryčios sienos nu
klijuotos Hitlerio, Stalino, Musolinio ir 
kitų žmonijos tironų laikraštinėmis nuo
traukomis. „Kad niekas nepamirštų kaip, 
pasaulio galingiesiems susikibus, kenčia 
ir žūsta niekuo nekalti mažų tautų žmo
nės, kaip neleistinai trypiama jų žemė, 
esanti tų karų kelyje bei jų interesų akira
tyje!“ - aiškino savo keistas iliustracijas 
Vaclovas Jocas, beje, jau miręs.

Dievui duotą pažadą Vaclovas tesėjo: 
paprašė Izidorių Jocą, kad iš tanko rėmo 
prie jo namų, toje vietoje, kur jis turėjo mirti, 
šis pastatytų kryžių.

...Praėjusį rudenį su dviračių kelionių 
draugu - poeto Jovaro sūnumi Giedriumi 
Krikščiūnu vėl aplankėme tą praūžusio ka- 
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tanko. Jo viršutinėje dalyje - vieta nukry
žiuotajam, o viršuje - dar metrinis iš vamz
džio suvirintas kryžius su Dievuliu. Ben
dras kryžiaus aukštis - maždaug 3 metrai.

Šiandien, žvelgdamas į kalendoriaus 
raudonai paryškintas sausio, vasario, kovo 
dienas, vėl naujai žyminčias tautos išsilais
vinimo datas, susimąstau: kiek visoje Lie
tuvoje tokių įsimintinų kryžių? Ypač Že
maitijoje. Klaipėdos krašte, per kurį plūdo 
pirmosios ir slūgo paskutinės karo ban

Gimtadienio knyga Almai Adamkienei
“Prezidentas Valdas Adamkus gerą 

pusmetį rengė sąmokslą prieš savo žmoną 
Almą”, - tokia antraštėle internete pasi
rodžiusi žinia teigia apie savotišką “są
mokslą”. Šis “sąmokslas” prasidėjo 2006 m. 
rugpjūčio mėnesį, kai Alma Adamkienė 
(Nutautaitė) viešėjo JAV. O tie “sąmoksli
ninkai”: Juozas Kazickas, Danutė ir 
Gabrielius Žemkalniai, Vida Kavcckaitė - 
Daras, Egidijus Aleksandravičius ir pats 
Prezidentas sumanė išleisti knygą apie 
sukaktuvininkę.

Jos sudarymą “sąmokslininkai” pati
kėjo Verslo žinių leidžiamo žurnalo “vers
lo klasė” žurnalistei Ingai Liutkevičienei, 
o išleidimą - “lyto alba” leidyklai. Buvo 
darbuotasi gana operatyviai. Leidinys turi 
136 puslapius ir gausiai iliustruotas reto
mis. iki šiol daugiausia nespausdintomis 
nuotraukomis. Vasario pradžioje jau pasi
rodė knygų rinkoje. Iš skelbimų internete 
paaiškėjo, kas šis palyginti nedidelis lei
dinys pardavinėjamas po 38.95 lito. Kny
gos viršelyje yra Lietuvos prezidentienės 
didelė nuotrauka ir nemažas užrašas 
“Alma”.

Kaip teigiama, ši knyga padės skaity
tojams artimiau pažinti pirmąją šalies po
nią, suprasti kokiomis vertybėmis grįstas 
jos gyvenimas, kokį vaidmenį ji atliko 
Prezidentui Valdui Adamkui kopiant 
karjeros laiptais. Pabaigai žymaus vers
lininko, Adamkų šeimos draugo, J. Kazic
ko trumpas pastebėjimas, kuris gerai 
apibūdina sukaktuvininkę: “Visuomenės 
žvilgsnio ji nekaustė ypatingomis brange
nybėmis ar iškilmėmis. Alma iš pradžių 
beveik nepastebimas žmogus, tačiau il
gainiui atsiskleidžia visas asmenybės vi
dinis grožis - tai panašu į burlaivį. Kai 
plaukia burlaivis, iš tolo regi tik jo baltas 
bures, o kai priartėja, pamatai, kad tai 
nepaprastai gražus laivas. Gražu viskas, 
kas yra to laivo išorėje ir viduje. Ir tai nuo
stabiausia, kas gali būti jūrų kelionėse. 
Mūsų gyvenimo kelionėje tokia yra ponia 
Alma”.

Šioje knygoje visas puslapis yra pašvęs
tas A. Adamkienės apdovanojimams -

Gatering was organised by the 
Hungarians, who outdid themselves with 
their camp favourites of Goulash and 
doughnuts.

Next year ESGAV celebrates its 30"'

gos! Jei kas parašytų jų (tebestovinčių ar 
jau tik žmonių menamų) istorijas,- įdomi 
būtų knyga, nes už jų - mūsų tautos sunkios 
praeities istorija.

Lietuvos kryždirbystė yra Įrašyta į 
UNESCO kultūros paminklų paveldo 
sąrašą. O i tokius atmintinus, kaip tas - iš 
karo krauju aplaistyto tanko padirbtas 
Dievo garbės simbolis, verta atkreipti dė
mesį, įrašyti j Lietuvoje saugomų istorijos 
ir kultūros paminklų sąrašą. □

gautų užsienio valstybių ordinams sužy
mėti. Pagalšias informacijasLietuvos pir
moji ponia yra gavusi 8 apdovanojimus, 
pradedant Nuopelnų ordino Didžiuoju 
kryžiumi, gautu iš Norvegijos karalystės 
1998-siais ir baigiant Karūnos ordino Di
džiuoju kryžiumi (suteikto Belgijos kara
lystės 2006 m.). Šių rėmuose yra apdova
nojimai, gauti iš Ukrainos (1998), Latvi
jos (2001), Prancūzijos (2001), Estijos 
(2004), Vokietijos (2005), Ispanijos ka
ralystės (2005).

Almos Adamkienės labdaros ir para
mos fondas, kaip rašoma šioje knygoje, per 
septynerius metus sutelkė ir panaudojo 
kaimo mokyklų veiklai daugiau kaip 10 
mln. litų. “Visuomenė negali likti abejinga 
savo mažųjų piliečių likimui. Tik šiandien 
patyrę tauriausią jausmą - žmogiškąją 
meilę, vaikai patys ją skleis bei dalinsis su 
kitais ir šiandien, ir ateityje”, - tai A. Adam
kienės žodžiai, įrašyti jos labdaros fondo 
internetiniame tinklapyje ir paskelbti šioje 
knygoje. O Lietuvos pirmosios ponios 
Almos Adamkienės garbingo amžiaus 
sukaktis (80-sis gimtadienis) vasario 10 d. 
buvo atšvęsta Amerikoje., kur ji praleido 
didesnę savo gyvenimo dalį.

Edvardas Šulaitis
(“TŽ.”)
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Centrelink Sydnėjaus Lietuvių Klube
organizuoja nemokamus seminarus

Visi kviečiami dalyvauti Centrelink organizuojamuose nemokamuose semi
naruose, kurių metu bus ir lengvi užkandžiai (taip pat nemokami). Žemiau 
pateikiame seminarų laiką ir pavadinimus:

Balandžio 26 d. 6.30 vai. p.p.
Gegužės 17 d. 6.30 vai. p.p.
Gegužės 31d. 6.30 vai. p.p.
Birželio 14 d. 6.30 vai. p.p.

Understanding Superannuation 
Working past Pension Age 
Investing in Shares 
Understanding Income Stream

Norinčius dalyvauti seminaruose prašome iš anksto užsiregistruoti tek: 
136 357. (Telefonas yra bendras, todėl paskambinus reikia prisistatyti, pasakyti 
kad norite dalyvauti seminare ir pranešti dalyvaujančių skaičių.)

Skelbiamas konkursas Lietuvių Dienų Sydnėjuje 
2008 m. emblemai sukurti

Savo sukurtas emblemas siųskite e-mail: lithodays2008@yahoo.com arba 
paštu: Arvydas Rupšys, 19Talinga Place, Cherrybrook, NSW 2126, iki2007 
m. balandžio 30 d. Laimėtojas bus paskelbtas “Mūsų Pastogėje” ir šiuo metu 
kuriamame Lietuvių Dienų 2008 m. elektroniniame tinklalapyje.

Greta Fletcher, Organizacinio Komiteto sekretorė

Svarbus pranešimas buvusiems Vietinės 
Rinktinės kariams

Lietuvoje yra ruošiamasi išleisti knygą - albumą su karių ir karininkų, tarnavusių 
Vietinėje Rinktinėje, nuotraukomis. Nuotraukose kariai gali būti uniformuoti arba ci
viliais rūbais. Reikalingos ir trumpos žinios, pvz. kuriame batalione tarnavote ir jo 
dislokacija. Nuotraukos gali būti ir mirusių Australijoje “plechavičiukų”.

Medžiagą siųskite galimai greičiau Antanui Kramiliui adresu: 83 Queen Str., Canley 
Heights, N.S.W. 2166. E-mail: akramili@bigpond.net.au. Jeigu pageidausite nuotrau
kas gauti atgal, į Lietuvą pasiųsiu kopijas, o originalus jums sugrąžinsiu. Malonėkite 
pranešti, ar šią knygą norėsite nusipirkti. Antanas Kramilius

Melbourne Socialinės Globos Moterų Draugija praneša, kad

metinis susirinkimas
įvyks sekmadienį, balandžio 22 dieną, 1 vai. p. p. Lietuvių Namų.Tubiliejinėje 

salėje. Po susirinkimo - kavutė.
Kviečiame visas nares ir prijaučiančias.

“Talkos” pranešimas nariams - Sydney
“Talkos” Valdyba nuoširdžiai dėkoja Sydnėjaus ir jo apylinkėse gyvenantiems 

nariams, kurie privačiai ir spaudoje išreiškė savo nuomonę, kada “Talka” turėti; 
veikti, kad tinkamiau ir patogiau galėtų aptarnauti savo narius ir klientus.

Nenustebome gavę įvairių prieštaraujančių patarimų. Kas tinka vienam žmogui, 
ne visada tinka kitam. Sprendimą, tačiau, reikėjo padaryti.

Pasitarę su “Talkos” Sydnėjaus skyriaus kolegomis ir atsižvelgę į tai, kad di
desnė narių dalis pageidauja savo finansinius reikalus tvarkyti sekmadieniais, 
nutarėm grįžti prie ankstyvesnės tvarkos.

Pradedant gegužės 6 diena (Motinos diena!) “Talkos” įstaiga Sydnėjuje vėl 
veiks sekmadieniais nuo 12 vai. iki 14.30 vai. p. p. “Talkos” Valdyba

Lietuvių

In memoriam
At A Henrikas Vainauskas

Fondui 
aukojo:

$50- E. Karblane ($310)

a.a Petro. Andrįjaičio atminimui:
$20- I.Taunys
a.a Jono Kalpoko atminimui:
$20- J. Balčiūnas ($3970)
a..a. dr Alfonso Viliūno atmini
mui:
$20- J. Balčiūnas ($3990)

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Audrius Balbata

ALF iždininkas

Gauti gintariniai rožančiai
Betliejaus seselių vienuolynas Vilniuje atsiuntė payzdžius savo pagamintų gintarinių 

rožinių (rožančių). Pavyzdžiai yra pas Antaną Kramilių Sydnėjuje ir pas Aldoną But
kutę Melbourne. Norinčius įsigyti gintarinius rožančius Sydnėjuje prašome skambinti 
Antanui Kramiliui tek: 9727 3131.

Artėja jubiliejus
Sydnėjaus lietuviams katalikams jau kelerius metus patarnauja lenkas kunigas Jonas 

Stankevičius. Tai nuoširdus lietuviškos kilmės lenkas kunigas, kuris neblogai žino Lie
tuvos istoriją ir apie ją kalba savo pamoksluose tautinių švenčių progomis.

Artėja kun. Jono Stankevičiaus 60-asis gimtadienis - gegužės 10 d.
Parapijos Komitetas sveikina kunigą iš anksto ir ruošia dovanėlę. Norinčius prisi

dėti prie dovanos, prašome skambinti Danutei Ankienei te].: 9871 2524 arba Antanui 
Kramiliui tek: 9727 3131.

1923.04.07 -

Written by his daughter 
Rosemarie Koppc - nee Vainauskaitė

Henrikas (Henri) Vainauskas was born 
on April 7th 1923 in Kleboniškis, a small 
village near Kaunas in Lithuania. From the 
age of 3 years. Henri was raised by the 
Benedictine nuns in a nearby orphanage at 
Čiobiškis. This was the beginning of a 
strong Christian faith which stayed with 
Henri all his life.

All of Henri’s early life occurred in and 
around the tough and severe orphanage life. 
He went to school there, farmed vegetables 
for the orphanage children to eat and played 
and prayed in the orphanage grounds. At 
the age of 14 years he was sent to technical 
school to learn a trade.

When war broke out in 1939, Henri was 
16 and the older boys of the orphanage were 
released to fend for themselves. Henri 
immediately joined the Partisans Resistance 
movement in Kaunas but was shot at by 
German snipers and taken prisoner. He was 
then transported by train to Dresden in 
Germany and held in a Labor Camp where 
he worked for 3.5 years under forced 
labour. Henri and the other prisoners were 
released by the Americans when they 
bombed and invaded Germany in 1945. 
When they were released, Henri and his 
fellow captives walked for many kilometres 
to the “front” line hoping to escape the 
fighting but they were captured again and 
nearly sent back to the Russians who by 
this stage had resumed their hold of 
Lithuania. He was saved by a Lithuanian 
American soldier who found work for him 
in the American Army barracks. He worked 
there as a Fitter & Turner for 3 years until 
he managed to be processed for relocation 
to another country.

Henri nearly emigrated to Canada but 
as fate would have it, the Australian 
Embassy processed his application first. On 
3 August 1948 he sailed from 
Bremerhaven, Germany, for Australia on 
the “SS Charlton Sovereign” with one of 
his good friends and 715 other European 
immigrants. The trip took 2 months 
because the ship kept breaking down. 
Eventually they arrived in Sydney on 29 
September 1948.

Like many other migrants coming to 
Australia, Henri was bonded to the 
Australian Government for 2 years and in 
that time worked for the NSW Railways 
based at Breadalbane during 1948 and the 
NSW Roads at Prestons (Liverpool). After 
his government bonding was over, Henri 
took a position at the Snowy Mountain 
Scheme as a rock driller. Henri also 
worked for Duly & Hansford as a fitter & 
turner for 11 years before moving to 
Hawker de Havilland where he worked as 
a fitter & turner for 28 years. He retired 
from Hawker de Havilland Bankstown 
Airport plant from the position of a 
Specialist Machinist where he had been
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Henrikas Vainauskas.

making prototype aeroplane parts for the 
company.

Henri had a long, interesting and full 
life. He was small in stature but always 
strong at heart with a good sense of humour. 
These parts of his personality were 
developed and honed from many of the 
experiences he had in the orphanage. Henri 
was never pretentious. He had a wonderful 
positive attitude to life, a love of nature and 
being in the biish. He often would reminisce 
abou t the green forests of I .ithuania which 
were always close to his heart. For this same 
reason he often would visit the forests of 
Oberon in NSW and other rural locations 
and whilst his excuse was to fossick for gold 
or gems, he would always return with a bag 
of “treasure” - forest mushrooms or 
blackberries. In 1998, Henri made contact 
with his lost family in Lithuania and in 1999 
made the journey home to Kleboniškis to 
be reunited with his family for the first time 
since his childhood.

Fora man who began his life with very 
little, Henri was great at building things. 
He built a life for himself in a country far 
from where he was born, he built a loving 
relationship with his wife, he built a family 
and filled them with love, trust and honesty. 
He even built his family home at Revesby, 
NSW. He faced a number of health battles 
in his long life but he cherished every day 
as a bonus and he conquered them all until 
his last days with cancer, where his last 
thoughts were not for himself, but for the 
ones he would leave behind. Henri had two 
important things in life: his family and his 
faith. Henri loved to have his children and 
grandchildren around him. Even in his last 
weeks, nothing brightened him up more 
than when any of his family came to visit.

Henri, aged 83 years, leaves behind his 
wife of 50years, Mary (aged 68) and 5 grown 
children (Rosemarie, Michael, Suzanne, 
David and Andrew) and 6 grandchildren. 
He will be sadly missed but never forgotten 
as a loving husband, father, grandfather, a 
man of dignity, a gentleman’s gentleman 
and a good listener whose catch phrase was 
always “don’t worry”.

Po ilgos ligos mirus brangiai draugei

At A Marijai Zakaras,
artimuosius užjaučia ir kartu liūdi.

Pranas ir Margaret Mikalauskas

^Qėtių “Musų Pastogei” aukojame $50.

Skaityk. “Musų Pastogę“ — viską žinosi!

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”.
Remkite išeivijos spaudą! ' ui’.r. i .i
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Dėmesio! Dėmesio! Mamytės ir Močiutės!
Sekmadienis, gegužės 6-oji diena yra skiriama Jums, tad atsipalaiduokite 

nuo kasdienybės ir apsilankykite Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava”, 
Bankstowne ruošiamame

lietuvės Wlotinos pagedime.
Pradžia - 2 vai. p. p. Savo gabumus ir talentą parodys jaunesnioji karta - Jūsų 

a teitis, o trumpam susikaupimui pasirodys ir “Žuvėdra”.
Kviečiame visus ir visas - suteikime savo Mamytėms džiugią popietę prie 

kavutės ir net “gurkšniuko”.
Įėjimo kaina - aukščiausia iš aukščiausių - “šypsena ant lūpų”.

Rengėjai: ALB Sydnėjaus Apyl. Valdyba ir
Lietuvos Baleto Bičiuliai Sydnėjujc

Š. m. balandžio 7-22 dienomis 
Perth’e, Margaret River Galerijoje, 

91 Bussell Highway Įvyks 

aCiuios £ brolytis 
meno paroda, pavadinta 

“Klausiantis medis” - 
“The Asking Tree”

Didžioji šios meno parodos tema yra šiuo
laikiniai žmogaus ir gamtos santykiai bei pačios 
gamtos išsaugojimas.

Visi maloniai kviečiami apsilankyti.

Airfares to Vilnius & other European Cities
Departures 25.03 to 27.05.2007 - $ 1,660.00 + taxes
Departures 28.05 to 15.08.2007 - $ 1,870.00 + taxes
Departures 16.08 to 19.09.2007 - $ 1,660.00 + taxes
Departures 20.09 to 25.112007 - $ 1,450.00 + taxes
Flights for White Christmas in Lithuania are always heavily reserved, 

please book early to secure your seats.
For vour free call Io Eslours Travel dial 1800 888 386

ESTOURS TRAVEL
38 Murray Rd, Corrimal East NSW 2518

Tel.: 02-4284 1688 & 1800 888 386 Fax.: 02-4284 7823
E-mail: Vilniiis@cstoiirs-travel.com.au

Website: www.estours-travel.com.au
Licence 2TA002609 ABN 45 003 084 857

Sydnėjaus lietuvių choras “Daina” ruošia linksmą popietę

kavini su “TJaina”
sekmadienį, balandžio 22 dieną, 2 vai. p.p.

Lietuvių Klube “Dainava”, 16-20 Meredith Street, Bankstown.
Maloniai kviečiame visus iš arti ir toli. Įėjimas - $5. Choras “Daina”

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

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

DA INA VA
LITHUANIAN CLU8

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

www.lithuanianclub.org.au

Klubas veikia kiekvieną dieną nuo 11 vai. ryto.
Restoranas - kavinė “Europa” dirba:
Pirmadieniais - Šeštadieniais

Pietūs 12.00 vai. - 2.30 vai. p.p.
Vakarienė 5.30 vai. p.p. - 9.00 vai. p.p.

Sekmadieniais 12.00 vai. - 730 vai. p.p.
(Sekmadieniais po 7.30 vaL tik užsakymo atveju).
Virtuvės šeimininkų tel.: Gary - 0400 401 703 AI- 0417 674 599

Cafe “Europa specials:
Daily special: Grilled fish of the day, chips, salad with lemon 
butter sauce.
Wednesday special: Chicken Schnitzel, chips, salad & lemon 
butter sauce $12.
Thursday special: T-Bone or Rump steak, chips and salad $12. 
Monday to Friday Lunch Special: Lasagna with salad, or 
Cheeseburger chips & salad, or Fish & chips with salad $10 each.

Mieli vyrai, jei mylite savo damas, 
atveskite jas ir palaikykite joms kompaniją 

Damų ir Panelių Laimės
Fiestoje

BALANDŽIO 29 d., Sekmadienį 
PRADŽIA: 130 vai. p.p.

Visas visas - jaunas ir vyresnes su 
savo vyrais ar gerbėjais, kviečiame j šią 

šventę, skirtą ypatingai JUMS! 
Šventės metu žiūrėsime koncertą, 

pietausime, šoksime ir dainuosime, bus 
netikėtų siurprizų, varžysimės dėl 
DOSNUMO KARALIAUS ar

KARALIENĖS titulo (šventės metu bus renkamos 
aukos, vyks loterija ir aukcionas, iš kurių surinktos 
lėšos bus panaudotos 2008m. Pasaulio Jaunimo Dienų Sydnėjujc daly
viams iš Lietuvos paremti).

Bilieto kaina - $ 20 (į kainą įeina pietūs ir kava su saldumynais). 
Bilietus įsigy ti ir užsisakyti stalus galite iki balandžio 19 d. Sydnėjaus 

Lietuvių Klubo raštinėje.
Organizatoriai

Antradienį, gegužės 1d., 11.30 vai. ryto kviečiame į Sydnėjaus 
Lietuvių Klubą, kur įvyks neformalus susitikimas su svečiu iš Lietuvos -

Dainiumi Geniu,
- Vytauto Didžiojo universiteto (Kaunas, Lietuva). Sociologijas katedros 

doktorantu. Svečias skaitys paskaitą apie pilietiškumą ir jo įgyvendinimą. Po 
paskaitos - diskusijos.

Įėjimas - nemokamas, bet galima padėkoti svečiui simboline auka.
Norinčius dalyvauti susitikime prašome iš anksto užsiregistruoti Klubo 

raštinėje tek: 97081414.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

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.net.au
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:.......Victoria and 'Ihsmania....................................................................
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. 
Lietuvių Klubas “Dainava”, 16-20 Meredith Street, Bankstown.

Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: wnv.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 - S 140.00. N.Zelandijoje oro paštu $115.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

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

Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir mažįvienkartiniai skelbimai - $25. 
Už skelbimų lurinj redakcija neatsako.

j
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