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Australijos lietuvė Passo Tonale sniegyne

Šių metų kovo 10-17 dienomis Passo Tonale (Italija) įvyko IX Pasaulio Lietuvių Kalnų 
Slidinėjimo Sporto Žaidynės. Nuotraukoje viršuje sydnėjiškė Nitą Grincevičiūtė - Wallis 
(antra iš dešinės) su lietuviais slidininkais. Plačiau apie Žaidynes - “M.P.” psl. 6.

tekSrns Lietuvos įvykių apžvalga
Susikūrė 
jungtinė 
frakcija
Gegužės .3 d. 

susijungė Vals
tiečių liaudinin
kų ir Pilietinės 
demokratijos 
frakcijos. Šių 
frakcijų politines 

“vestuves” reglamentuoja tų dieną frakcijų 
seniūnų Aldonos Staponkicnės ir Algirdo 
Ivanausko pasirašytas susitarimas. .lame 
teigiama, kad nauja frakcija vadinsis Vals
tiečių liaudininkų ir pilietinės demokratijos 
frakcija -VLPD. Susitarime numatyta, kad 
frakcijos seniūno pareigos priklausys vals
tiečiams liaudininkams. Po vieną frakcijos 
seniūno pavaduotoją deleguos Valstiečių 
liaudininkų ir Pilietinės demokratijos frak
cijos. Dokumentas numato, kad išlieka 
dabartinės abiejų frakcijų ir partijų narių 
einamos pareigos Seime ir Vyriausybėje.

Frakcijų susitarimas turėtų galioti iki 
Valstiečių liaudininkų sąjungos ir Pilieti
nės demokratijos partijos susijungimo. 
Manoma, kad tai galėtų įvykti šių metų 
rudenį. Naujai gimusioje jungtinėje frakci
joje šiuo metu yra 20 narių.

Paminėta 1791 m. Konstitucija
Lietuvos ir Lenkijos parlamentai pirmą 

kartą kartu paminėjo 1791 m. gegužės 3- 
iosios Konstituciją. Gegužės 2 d. Vilniuje 
ir Varšuvoje susirinkę politikai, kuriuos 
sujungė teletiltas, vertino pirmosios Eu
ropoje rašytinės Konstitucijos reikšmę, jos 
svarbą lietuvių ir lenkų santykiams bei 
Europai. “Naujai perskaityta Konstitucija 
padeda dviem tautoms ir valstybėms dar 
labiau nutolti nuo inertiškų istorijos su
vokimo stereotipų. Padeda geriau suprasti 
vieniems kitus, atrasti bendras praeities, 
dabarties ir ateities vertybes”, - Seime sakė 
Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus. 

Pasak jo, ir lietuviams, ir lenkams ši Kons
titucija pirmiausiai svarbi kaip liudijimas, 
jog mūsų valstybės XVIII amžiaus pabaigos 
visuomenė pradėjo suvokti save kaip 
piliečių tautą, kaip modernią bendriją.

V. Adamkus pažymėjo, kad Gegužės 3- 
iosios Konstitucija ir vėliau pasirašytas 
Abiejų lautų tarpusavio įsipareigojimas 
buvo itin svarbūs lietuvių ir lenkų santykių 
istorijai, o kartu - ir visos Europos raidai. 
“Taigi Gegužės 3-iosios Konstitucija turi 
didžiulę tautinę ir tarptautinę reikšmę. 
Neatsitiktinai Berlyne minint Romos su
tarčių 50-ąsias metines. Gegužės 3-iosios 
Konstitucija minėta kaip vienas pirmųjų 
Europos Sąjungos idėjos šaltinių. Nenuver
tinkime to. Ypač tokiais momentais, kai į 
mūsų valstybes kartais žiūrima kaip į silpnų 
demokratijos tradicijų Europos dalį. Ge
gužės 3-iosios Konstitucija primena, kad 
teisinės valstybės ir tautų sandraugos idėjos 
šiame regione buvo išsakytos anksčiausiai”, 
- sakė V. Adamkus.

Naujai išrinktas Lenkijos Seimo pir
mininkas Ludwik Dorn kvietė Lietuvą ir 
Lenkiją statyti tiltus - energetinius, eko
nominius. politinius, kultūrinius ir bendra- 
žmogiškus.

Varšuvoje kalbėjęs Europos Parlamen
to pirmininkas Hans-Gert Poettering pa
žymėjo, kad Lenkijos ir Lietuvos įstojimas 
į Europos Sąjungą buvo logiškas šios nau
jos pradžios susivienijusioje ir demokrati
nėje Europoje padarinys.

Televizijos tilto diskusijose dalyvavęs 
Lenkijos Senato pirmininkas Bogdan Boru
sewicz sakė manąs, kad mums skubiai 
reikia bendros energetikos politikos. Jis 
akcentavo bendri; energetikos investicijų 
Mažeikiuose ir Ignalinoje svarbą.

Minėjime kalbėjo Europos Parlamento 
narys, Aukščiausiosios Tarybos - Atkuria
mojo Seimo pirmininkas Vytautas Lands
bergis, Seimo narys Emanuelis Zingeris,

Nukelta į 2 psl.

Motinos Vienos proga 
nuoširdžiai sveikiname 

visas lietuves 
Mamytes ir Močiutes !

Lietuviams - tarptautiniai apdovanojimai
Kino režisierius Arūnas Matelis, ope

ros solistė Violeta Urmanavičiūtė-Urma- 
na ir mokslininkas išradėjas Pranas Bal
trūnas pelnė šių metų Pasaulinės Intelek
tinės nuosavybės organizacijos (PINO) 
apdovanojimus. PINO apdovanojimai už 
kūrybinę veiklą Lietuvoje bus įteikti jau 
penktą kartą. Šiuos apdovanojimus PINO 
įsteigė skatindama kūrybinę veiklą ir 
visuomenės dėmesį intelektinės nuosavy
bės teisių apsaugai.

2007 m. šventės tema - kūrybiškumo 
skatinimas. Pasak PINO gen. direktoriaus, 
daugeliui žmonių intelektinės nuosavybės 
ir kūrybiškumo ryšys toli gražu nėra aki
vaizdus. Kūrybiškumo sąvoka dažniau
siai siejama su menininkų ir muzikantų,

Lietuvos Seimas remia Estiją
Lietuvos Seimas solidarizuojasi su 

Estijos valstybine pozicija dėl paminklo 
sovietiniams kariams perkėlimo iš Estijos 
sostinės Talino centro j karių kapines ir 
ragina Rusiją nutraukti Estijos ambasados 
Maskvoje blokadą.

“Lietuvos Seimas ragina Rusijos Fe
deracijos Vyriausybę nedelsiant imtis 
veiksmų, kad būtų nutraukta Estijos Res
publikos ambasados Maskvoje blokada ir 
užtikrintas jos darbuotojų saugumas”, - 
sakoma gegužės 3 d. Seimo priimtame pa
reiškime. Už šį dokumentą vieningai bal
savo 98 Seimo nariai, niekas nebuvo prieš 
ir niekas nesusilaikė.

Lietuvos Seimas pareiškė, kad “laiko 
nederamais kai kurių Rusijos Federacijos 
politikų pareiškimus, iš esmės provokuo
jančius ir skatinančius tolesnius nera
mumus Estijoje, ir vertina tokius veiks
mus kaip kišimąsi į Estijos Respublikos 
vidaus reikalus”. Pasak pareiškimo, bet 
kokie užsienio valstybių tiesioginiai ar 

Su giliu liūdesiu pranešame, kad šių metų 
balandžio 30 d. Vilniuje po sunkios ligos mirė 
ilgametis (1991 - 1999) buvęs “Mūsų Pastogės” 
redaktorius Bronius Žalys.

Nekrologas - kitame “M.P.” numeryje.

Nuoširdžiai užjaučiame a.a. Broniaus 
Žalio šeimą, gimines bei pažįstamus - 
Lietuvoje ir Australijoje.

“Mūsų Pastogės” Redakcija ir 
LB Spaudos Sąjungos Valdyba

poetų ir matematikų pasauliu, o intelekti
nė nuosavybė tarsi labiau susijusi su be- 
sibylinėjančiais teisininkais. “Tačiau pa
žvelgę įdėmiau suvokiame, kad kaip tik 
šioji intelektinės nuosavybės sistema meno 
pasaulį palaiko ir maitina”. - sako vadovas.

2006 m. apdovanojimai buvo įteikti 
rašytojai Jurgai Ivanauskaitei, atlikėjai 
Veronikai Povilionienei ir išradėjui Bro
nislovui Spruogiui. PINO apdovanojimus 
taip pat yra pelnę poetas Justinas Mar
cinkevičius, dirigentas Saulius Sondeckis, 
atomo fizikos tyrinėtojas Romualdas Ka
razija, pianistas Petras Geniušas, Šv. 
Kristoforo kamerinio orkestro meno 
vadovas Donatas Katkus, kompozitorius 
Bronius Kutavičius. LGITIC 

netiesioginiai veiksmai, skatinantys toles
nius neramumus Estijos Respublikoje, 
“yra ir bus vertinami kaip grubūs tarp
tautinės teisės principų pažeidimai, ne
suderinami su gerais tarpvalstybiniais 
santykiais ir demokratinėje Europoje 
priimtinais principais”.

Be to. Premjeras Gediminas Kirkilas 
teigia, jog Vyriausybė ir Prezidentas svarsto 
galimybę kreiptis į Europos Komisiją bei 
Europos Parlamentą ir paraginti Europos 
Sąjungą (ES) pareikšti savo poziciją dėl 
įvykių Estijoje. Tai jis sakė po susitikimo 
su Prezidentu Valdu Adamkumi.

Seimo Užsienio reikalų komiteto pir
mininko Justino Karoso vertinimu, Seimo 
pareiškimo priėmimas - “tai tam tikro so
lidarumo parodymas kaimynei Estijai”. Jo 
nuomone, tai yra ir prevencinė priemonė 
prieš galbūt gegužės 9 d. numatomas naujas 
akcijas. “Tai būtų stimulas kitoms ES valsty
bėms paremti Estiją”,- sakė jis.

LGITIC
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paS Trumpai iš visur
♦ Izraelio par
lamento paskirta 
buvusio teisėjo 
Eliyahu Wino- 
grad pirminin
kaujama komisija 
tiria įvykius, pri- 
vedusius prie 
2006 metų liepos 
- rugpjūčio mėne
sių kovų su Hez

bollah organizacija Libane, bei Izraelio 
vyriausybės ir kariuomenės vadovybės 
laikyseną ir sprendimus konflikto metu. 
Balandžio 30 d. komisija paskelbė preli
minarinį tyrimų raportą. Aštriai kritikuo
jamos ministro pirmininko Ehud Olmert, 
gynybos ministro Amir Peretz ir tuome
tinio kariuomenės štabo viršininko gene
rolo Dan Halutz klaidos.
♦ Gegužės 2 d., svarstant Winograd ko
misijos raportą, Izraelio užsienio reikalų 
ministrė Tzipi Livni pareiškė, kad Ehud 
Olmert turėtų pasitraukti iš ministro pir
mininko pareigų ir iš Kadima partijos 
vadovybės, pati kandidatuodama j partijos 
pirmininkės postą. Ministrui pirmininkui 
pasisekė išsilaikyti pareigose tiek Kadima 
partijoje, tiek valdančioje koalicijoje.
♦ Gegužės 1 d. JAV prezidentas George 
W. Bush vetavo JAV kongreso priimtą 
biudžeto įstatymą, kuriuo būtų buvęs nu
statytas JAV karinių pajėgų atitraukimo iš 
Irako tvarkaraštis. Šio įstatymo šalininkai 
bandys jį vėl pravesti per abejus Kongreso 
rūmus, bet jiems bus beveik neįmanoma 
surinkti dviejų trečdalių balsų daugumą, 
reikalingą įveikti prezidento veto teisę.
♦ Už įstatymo ribų atsidūrusios Ulsterio 
Savanorių Pajėgos, dešimtmečiais užpul
dinėjusios katalikų mažumos bendruomenę 
šiaurinėje Airijoje, gegužės 3 d. Belfaste 
pareiškė, kad jos yra nusprendę užbaigti

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
Seimo pirmininko pirmasis pavaduotojas, 
Lietuvos ir Lenkijos Seimo narių asamb
lėjos pirmininkas Česlovas Juršėnas, Len
kijos Seimo pirmininko pavaduotojas 
Jaroslaw Kalinowski. Taip pat kalbėjo 
Estijos parlamento (Riigikogu) pirmininkė 
Ene Ergma, Vengrijos Nacionalinio Su
sirinkimo pirmininkė Katalin Szili, Če
kijos Senato pirmininkas Premislas So
botka, Vokietijos Bundestago pirmininkas 
Norbert Lammert, ir kiti prelegentai.

Lietuvos kariai - pratybose
Lietuvos kariuomenės Specialiųjų ope

racijų junginio kariai dalyvauja tarptauti
nėse atsako į krizes pratybose “Noble 
Sword-07” Ispanijoje. Sausumos pajėgų 
pratybų dalis, pavadinta “Noble Light-07”, 
tuo pat metu vyksta Italijoje. Šios pratybos 
skirtos pasiruošti budėti NATO greitojo 
reagavimo pajėgose 2008 ir 2009 metais.

Pratybų Ispanijoje metu Lietuvos es
kadronas “Aitvaras” vykdė keletą pagrin
dinių specialiųjų užduočių - specialiąją 
žvalgybą ir stebėjimą, nedidelio masto 
trumpalaikius puolamuosius veiksmus, 
teroristų sulaikymo ir neutralizavimo ir 
kitas operacijas. Šių pratybų metu kariams 
specialiąsias operacijas iš oro vykdyti 
padėjo Lietuvos karinių oro pajėgų Spe
cialiosios sraigtasparnių grandies sraigta
sparnis su įgula. Operacijoms iš sausumos 
vykdyti Lietuvos kariai į pratybų vietą 
nusigabeno džipus “Land Rover Defender”.

Pirmą kartą pratybose specialiųjų 
operacijų štabo darbe dalyvavo trys Lie
tuvos karininkai.

Šios pratybos - puiki galimybė Lietuvos 
--------------------------------------------------------da,EU'A,BNS,LGlTICir“Beniardinai”.
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savo egzistenciją. Grupuotės vadovybė 
atsisako nuo smurto veiksmų ir pradės pa
sitarimus dėl nusiginklavimo.
♦ Balandžio pabaigoje jungtinės JAV ir 
NATO karinės pajėgos pravedė ofenzyvą 
prieš Taliban kovotojus, įsitvirtinusius 
Afganistano pietinėse irvakarinėse provin
cijose, pridarydamos jiems didelių nuosto
lių. Tačiau per puolimus nukentėjo daug 
civilių. Gegužės 2 d. Afganistano preziden
tas Hamid Karzai nusiskundė, kad po pen
kių kovų metų afganistaniečiams darosi 
sunku priimti tokį didelį civilių aukų skai
čių. NATOvadovybė Afganistane pažadėjo 
stengtis pagerinti bendradarbiavimą su 
afganistaniečiais ir atrasti būdų išvengti 
civilių nuostolių.
♦ 1607 metų gegužės 14 d. Jamestown 
vietovėje dabartinėje Virginijos valstijoje 
įsisteigė pirmosios nuolatinės britų sody
bos Amerikoje. JAV rengiasi iškilmingai 
paminėti šią 400 metų sukaktį, prisimin
dama kolonijos lyderį kapitoną John Smith 
ir indėnų princesę Pacahontas, išgelbėjusią 
jo gyvybę. Į JAV iškilmėms atvyko D. Bri
tanijos karalienė Elizabeta II. Gegužės 5 d. 
ji stebėjo Kentucky Derby lenktynes.
♦ Gegužės 6 d. Prancūzijos prezidentu 
buvo išrinktas dešiniųjų kandidatas, vengro 
emigranto sūnus Nicolas Sarkozy, antrame 
balsavimo rate įveikęs socialistų partijos 
kandidatę Segolene Royal. Dabartinis 
Prancūzijos prezidentas Jacques Chirac 
nekandidatavo sekančiai kadencijai.
♦ Gegužės 6 d. nepasisekė Turkijos vy
riausybės bandymas į prezidentus sekančiai 
kadencijai pravesti dabartinį užsienio reika
lų ministrą Abdullah Gul, islamistų kandi
datą, jamneatsiekus parlamente reikalin
gos dviejų trečdalių balsų daugumos. Anks
tesnis parlamento balsavimas, išrenkant 
Gulprezidentu, buvo Turkijos aukščiausio 
teismo sprendimu anuliuotas gegužės 2 d.

ir kitų šalių specialiųjų pajėgų kariams 
tarpusavyje suderinti veiksmus atliekant 
užduotis, tobulinti įgūdžius ir tinkamai 
pasiruošti budėjimui NATO greitojo 
reagavimo pajėgose.

NATO priėmus sprendimą panaudoti 
greitojo reagavimo pajėgas krizės regione, 
budintis specialiųjų operacijų junginys į 
operacijos vietą būtų pasiruošęs išvykti per 
5 dienas. Du specialiųjų operacijų junginio 
eskadronai, “Aitvaras-05” ir “Aitvaras-06”, 
2005-2006 metais po pusmetį jau budėjo 
greitojo reagavimo pajėgose.

Neringoje - sezono pradžios 
ženklai

Pirmieji pajūryje vėliavas iškėlė Nidos 
centrinės gelbėjimo stoties gelbėtojai, taip 
pranešdami apie sezono pradžią. Nuo šiol 
paplūdimyje nuo 9 iki 18 vai. budės keturi 
gelbėtojai. Tiesa, kol kas jiems labiau teks 
rūpintis stoties gražinimo darbais nei 
poilsiautojų gelbėjimu.

Gegužės pirmąjį savaitgalį Neringą 
poilsiui rinkosi ir daugelis lietuvių. Nors 
vėjuotas, tačiau saulėtas oras čia pritraukė 
nemažai poilsiautojų. Būta ne tik pavienių 
žmonių, bet ir turistų grupių. Anot Kelio
nių agentūros “Balt Tours” kelionių kon
sultantės Vitalijos Eičinaitės, Nidoje lan
kėsi vokiečių, austrų, latvių, anglų ir ru
sakalbių turistų grupės. Vis dėlto per šias 
dienas Neringoje dominavo lietuviai.

AB “Smiltynės perkėla” per gegužės 
pirmąjįpenktadienį, šeštadienį, sekmadie
nį ir pirmadienį iš viso perkėlė beveik 7,735 
automobilius bei 21,498 keleivius.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau-

Japonų milijoninė dovana muzikams
Lietuvos valstybinį simfoninį orkestrą 

pasiekė kultūrinė Japonijos vyriausybės 
parama - daugiau negu milijono litų vertės 
nauji muzikos instrumentai ir jų priedai.

Kompanijų “Yamaha” bei “Sumitomo 
Corporation” atstovai Vilniuje nustatė, jog 
instrumentai yra puikios būklės, kelionę 
jūra ištvėrė gerai ir yra paruošti naudoji
mui. Lietuvos valstybinis simfoninis or
kestras praturtėjo ne tik daugiau negu 40 
naujų pučiamųjtĮ bei mušamųjų instru
mentų, daugybe profesionalių instru
mentų priežiūros priemonių bei priedų, 
bet ir itin brangiais egzemplioriais: muša
muoju instrumentu čelesta, įspūdingo 
auksuoto korpuso arfa bei koncertiniu

BBC reklamuoja Lietuvą
BBC kanalu pirmą kartą pradėtas 

transliuoti 30-ties sekundžių reklaminis 
Lietuvos turizmo galimybių vaizdo klipas. 
Per BBCpraėjusiais metais jau transliuoti 
Vilniaus reklaminiai vaizdai, o šiemet 
Vilniaus reklama pasirodys kitame tele
vizijos kanale - CNN, praneša LTV nau
jienų tarnyba.

BBC ir CNN kasdien mato po 300 mln. 
žmonių iš daugiau kaip 200 šalių. Vaizdo 
klipas apie Lietuvą per BBC bus rodo
mas 3 kartus per dieną iki balandžio 
pabaigos. Reklamos idėja - žmonės, atvykę 
į Lietuvą, laimi.

Skambant „LT UNITED” dainai „We 
Are The Winners”, pateikiami vaizdai iš 
svarbiausių renginių ir Lietuvos vietų. 
Žiūrovas mato dinamiškai sumontuotus,

Lietuviai atkūrė “laimingą komunizmą”
Grūto parke savaitgalį atgijo Leninas, 

raudonarmiečiai, pionieriai, Raudonosios 
armijos kariai. Socializmą šlovinančiomis 
dainomis žmones linksmino liaudies 
kolektyvai, burzgė senieji kariniai, milicijos 
automobiliai. Nemažai lankytojų irgi mie
lai vaidino sovietinių laikų gyventojus, 
švenčiančius Gegužės pirmąją: jie vaikš
čiojo pasipuošę raudonais kaklaraiščiais, 
prisisegę komunistinius ženklus.

Skulptūrų parke atgiję tarybiniai per
sonažai atviliojo ir užsienio televizijos 
kompanijas. Sovietmečio dvasia švenčiama 
Gegužės pirmoji sudomino Kanados pro
diuserių kompaniją “Barna-Alper”, ku
riančią dokumentinį filmą “Tamsusis tu
rizmas”. “Čia filmuosime parką, kuris at
spindi Lietuvai skaudų istorinį periodą”, - 
sakė lietuvių kilmės kompanijos vertėja 
Medeinė Tribinavičius. Grūto parke su
rengtą šventę pamatys ir Pietų Korėjos 
nacionalinės televizijos KBS žinių žiūro
vai “Gyvenu Vilniuje, nes vedžiau lietuvai
tę, - sakė žurnalistas Choy Dae Sook.

Žygiuodami parko takais lankytojus 
sveikino Druskininkų moksleiviai, persi
rengę pionieriais. Saliutuodami jie šūkau
davo: “Mums saulės nereikia - mums 
partija šviečia”, “Penkmečio planus - per 
dvejus metus, ura”. Moksleiviai sakė mažai 
žinantys apie pionierius. “Saliutuoti ir 
skelbti praeities šūkius mus išmokė mo
kytojai”, - teigė jie.

Prie sovietinių paminklų lankytojus 
pasitikdavo įvairūs sovietinę realybę at
spindintys personažai. Prie Lenino pa

Lietuvos politikai pagerbė B. Jelciną
LR Prezidentas Valdas Adamkus ir 

buvęs Prezidentas Algirdas Brazauskas 
dalyvavo Boriso Jelcino laidotuvėse. 
Atsisveikinimo iškilmėse V. Adamkus 
pareiškė nuoširdžią užuojautą Boriso 
Jelcino žmonai Nainai Jelcinai, dukterims 
Jelenai ir Tatjanai, kitiems šeimos na
riams. Jis pabrėžė, kad Borisas Jelcinas 
padėjo pagrindus naujiems tarpvalstybi

“Yamaha” fortepijonu.
Lietuvos valstybinis simfoninis or

kestras tapo devintuoju Japonijos vyriau
sybės kultūrinės paramos gavėju Lietuvoje.

1997 mais šią paramą gavo Nacionali
nis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 1999 
metais - Lietuvos nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka, 2000 metais - Vil
niaus universiteto orientalistikos centras, 
2001 metais - Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto japonų kalbos centras, 2002 
metais - Lietuvos muzikos akademija, 
2003 metais - Lietuvos nacionalinis mu
ziejus, 2004 metais - Lietuvos nacionalinis 
operos ir baleto teatras, 2005 metais - 
Lietuvos dailės muziejus. LGITIC 

dainos nuotaiką atitinkančius „pergalin
gus“ vaizdus, džiaugsmingas emocijas iš 
masinių renginių: Dainų šventės, festiva
lių, Lietuvos krepšininkų pergales ir kt.

Dainos tekstas ir uždeganti, plačiai ži
noma skanduote - vienas iš būdų parodyti 
užsieniečiams labiausiai patinkančias 
Lietuvos žmonių savybes - atvirumą, op- 
timistiškumą, drąsą, komunikabilumą, 
draugiškumą ir kitus teigiamus aspektus. 
Klipas baigiamas šūkiu - „Mes laimime, 
tuomet laimi ir tu. Lietuva. Prisijunk prie 
šio jausmo“.

Pasak BBC atstovų, daugiausia turiz
mo galimybes perjų televiziją reklamuo
ja Malaizija ir Indija, iš Europos šalių 
lyderiauja Kipras, Malta bei Graikija.

LGITIC

minklo rusų kareivis siūlė išmėginti 
taiklumą šaudant iš laidynės į alaus 
skardines, Stalinu persirengęs jaunuolis 
kvietė sudėlioti raudonosios imperijos 
diktatoriaus dėlionę. Skambiu balsu rau
donarmietis kvietė lipti ant statinės su 
užrašu “Liaudies balsas” ir pasakyti 
anekdotą apie sovietmečio tikrovę. Rusų 
kariai siūlė perbėgti per griovį permestu 
lieptu. Įveikę šias užduotis lankytojai 
gaudavo prizus - Grūto parko atributi
kos, suvenyrų.

Įvairiose parko vietose įsikūrę Drus
kininkų kultūros centro kolektyvai vai
dino liaudies kolektyvų vaidmenis. “Mes 
esame “devočky fabričnyje”, - kvatojo mo
terys, kurios traukė sovietmečio dainas ir 
šoko rusiškus šokius. Prie paminklų so
vietines dainas traukė kiti druskininkie
čių meno kolektyvai.

Atvykę žmonės nevengė vaidybos. 
Klaipėdietis Jurgis vaikščiojo užsimovęs 
kailinę kepurę ir su krepšeliu, į kurį buvo 
įsidėjęs degtinės, agurkų, duonos. “Vaidinu 
sovietmečio darbininką, švenčiantį darbo 
žmonių šventę, - šypsojosi jis. - Jei jau 
atvykau į tokią šventę, turiu prideramai ir 
atrodyti.” Nemažai kitų lankytojų taip pat 
buvo pasipuošę parke įsigyta atributika: 
pionierių kaklaraiščiais, raudonomis vė
liavomis. Kai kurie turėjo pilotes, o į marš
kinėlius įsisegė komunistinius ženklelius 
ir medalius.

Parko takais vaikščiojančius žmones 
sveikino ir Vladimiras Leninas.

(Pagal “Kauno dieną”)

niams santykiams tarp Lietuvos ir Rusijos. 
“Lietuvos atmintyje Borisas Jelcinas visa
da išliks kaip žmogus, tvirtai palaikęs Bal
tijos valstybių išsilaisvinimą ir nepriklau
somybę”, - sakė V. Adamkus. Vėliau abu 
Lietuvos atstovai, su daugeliu kitų iškilių 
politikų, dalyvavo gedulingame priėmime 
Kremliaus rūmų Georgijaus salėje.

LGITIC
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Bendruomenės baruose
Žinutės iš Perth’o

Perth’o lietuviai su kun. Paul Pitzen po Šv. Velykų Mišių.

Sveikiname naująjį magistrą

Dalis Perth’o lietuvių bažnyčios lan
kytojų, neskubėjusių vykti namo po šv. 
Velykų Mišių, turėjo progų nusifotogra
fuoti drauge su kun. Paul Pitzen. Kunigas 
Paul - tikras lietuvių draugas ir jau dau
gelį metų jis pavaduodavo mūsų lietuvius 
kunigus, kai jie turėdavo savo atostogas ar 
ilgas pertraukas. Šv. Mišių dalį, j kurių 
apsilankiusiems reikėdavo atsakyti lietu
viškai, jis skaitydavo lietuviškai. Taip pat 
visad per šv. Mišias jis nuoširdžiai gieda 
giesmes drauge su mumis.

Kun. dr. A.Savickiui išvykus į Lietuvą 
2000 m. birželio 20 d. penkeriems me
lams, kun. Paul jį pavadavo iki 2001 m. 
balandžio 22 d. Nuo tada jis buvo paskir
tas aptarnauti kurčius ir nebylius. Netru
kus suradome lietuvių kilmės kun. Ričardą 
Rutkauską, kuris mums pamaldas pradėjo 
nuolatos laikyti nuo tų meti; birželio 17- 
tos. Jaunas kunigas lietuviškai labai mažai 
mokėjo, tad šv. Mišias atnašavo anglų 
kalba. Kun. Rutkauskui paėmus metines

Du Lietuvos Baleto Bičiuliai
Jurgis Zaikauskas

Vilniuje šiais metais 
praleistas sausio mėnuo 
man prabėgo labai greitai. 
Laikas, praleistas rytais 
stebint baleto repeticijas 
ir vakarais baleto spek
taklius -ypatingai greitai. 
Patyriau daug gražių 
atsiminimų ir vėl sutikau 
mielus teatro draugus. 
Ypač draugiškai sutiko 
mane baleto artistai ir 
šokėjai. Vėl apdovanojau 
asmeniškais prizais du 
šokėjus. Šį kartą - Rūtą 
Kudžmaitę ir Romą Cei- 
zarį. Taigi iš viso esu pa
skyręs 14 prizų.

Buvo didelis malonumas (Lietuvos ba
leto vadovės Tatjanos Sedunovos dėka) 
Lietuvos Operos ir baleto teatre sėdėti šalia 
Michel Odin per “Miegančiosios gražuo
lės” premjerų Vilniuje š.m. sausio 5 d. 
Michel Odin yra vienas iš žinomiausių
Buropos baleto kritikų bei žinovų, Pary
žiuje leidžiamo “Danse” žurnalo redak
torius. Jis nuolat lankosi, stebi ir rašo kri
tinius straipsnius apie baletą bei įvairių 
kraštų baleto pastatymus. Jis yra europi
nės kultūros, didžiulio intelekto ir stiliaus, 
re tai sutinkamas, nepaprastas žmogus.

Negalėjau atsistebėti Michel Odin 
turiningu baleto meno žinojimu, palygi
nimų ir detalių pastebėjimu. Pertraukų 
metu mes pasikeitėme nuomonėmis. Jis 
manęs klausė apie Lietuvos ir Australijos 

atostogas, jį pavaduodavo kun. Paul Pitzen.
Paskutinį kartą kun. Rutkauskui grįžus 

iš atostogų 2004 m. vidurį, jis buvo pa
skirtas į dvi dideles parapijas ir jau netu
rėjo laiko mums pamaldas laikyti. Vėl pa
prašėme kun. Paul mums sekmadieniais šv. 
Mišias atnašauti - dar pastebėdami, kad 
mūsų skaičius labai sumažėjęs. Kunigas 
pasakė, kad kol keletas mūsiškių atvyks, 
jis mums pamaldas laikys. Savo žodį jis 
išlaikė. Net pora kartų į bažnyčią atvyko 
po 12žmonių. bei jis dėl to pastabų nedarė.

Kai iš Sydnėjaus gavome lietuvių kal
bos kompaktines disketes, vienųjų pado
vanojome kun. Paul. Pamokos jam padėjo 
patobulinti kai kurių žodžių išlarimą: jau 
sveikinamės lietuviškai, o Kalėdų ir Vely
kų švenčių bei jo gimtadienio proga 
dėkojame jam už mūsų dvasinių reikalų 
aptarnavimą ir linkime jam sveikatos, 
stiprybės dar ilgai rūpintis mūsų dvasi
niais reikalais.

A.Čižcika

Nuotraukoje-Aurimas Paulauskas ir Mikl Hamanaka.

baletą. Tuo metu susidariau nuomonę, 
kad jampatiko “Miegančiosios gražuolės” 
pastatymas, bet dabar, po kelių mėnesių 
perskaitęs jo recenziją, rašytą “Danse” 
žurnale ir perspausdintų Vilniaus “Bra- 
visimo” žurnale, iš prancūzų kalbos vers-
tą Liudmilos Stropienės, apstulbau.

Jis iškelia Lietuvos baletą iki aukšty
bių. Jis rašo: “Nepaprasto grožio baleto 
pastatymas. Nedaug pasaulyje atsirastų 
baleto trupių, sugebančių pateikti naują 
“Miegančiosios gražuolės” versiją, kuri 
nebūtų nuobodi, net sukeliant lengvą 
pašaipėlę nešiuolaikiškumu arba perdėtu 
modernizmu. Lietuvos baletas, jo istorija, 
ypatinga aura, savitas ir poetiškas baleto 
artistų stilius pelnė, kad Lietuvos nacio
nalinis baletas žėri tarsi žvaigždė Šiaurės

Nuo ko pradėti rašyti apie mūsų Jus
tiną Ankų? Gimė jis žemaitės Danutės 
Skuodaitės ir suvalkiečio Kęstučio An- 
kaus gausioje šeimoje Sydnėjuje. Giliai 
religinga šeima lanko lietuvių pamaldas 
kas sekmadienį. Prie šv. Mišių tarnauja 
Justinas su broliu.

Bendruomenėje Justinas vargonuoja 
bažnyčioje ir 14 metų buvo choro „Daina“ 
dirigentės padėjėju bei akompanuotoji!.

Negalima pamirštišio jaunuolio kelio 
į mokslą. Justinas mokėsi St. Patrick’s 
Maris! Gimnazijoje. Ją baigęs 1986 me
tais, pradėjo dirbti Westpac banke. Dirb
damas banke studijuoja NSW TAFE 
kolegijoje ir ją baigia 1990 metais su 
Certificate of Commerce.

1996 m. Justinas baigė studijas 
University of Western Sydney, Technolo
gijos fakultete gaudamas Bachelor of 
Commerce laipsnį (majoring in Manage
ment with submajor in Finance). Šiandien 
sveikiname Justiną jau su Master of 
Management in Arts Management laips
niu. Dirba Justinas kaip Musica Viva - 
Export Manager and Operations 
coordinator.

Nuo vaikystės Justinas gilinosi muzikos 
srityje. Didžiąją dalį savo jaunų dienų 
praleido Sydnėjaus lietuvių chore „Dai
na“. Buvo “Dainos” dirigentės Birutės 
Aleknaitės pagalbininkas ir dirigavo vyrų 
chorui. Nuo 1995 m. iki 2000 m. vargo
navo St Patrick’s katedroje Parramattoje.

2001 metas Justinas Ankus pradėjo 
vargonuoti Corpus Christi katedroje, St. 
Ives. 2003 metais paskirtas katedros choro 
Director of Music. Šiuo metu Justinas, be

Europoje.
Fėjų variacijos stulbina. Kiekviena 

solistė atlieka savo partiją. Ypač jaudi
namai Eglė Špokaitė - Alyvų fėja - pradeda 
šį paradą. Kaip visuomet, ji žavi ir ne
priekaištinga, dinamiška, elegantiška.

Pirmas veiksmas - pasirodo įstabi, 
išskirtinė Aurora. Ją šokanti Miki Hama
naka,balerina japonė, man primena Karin 
Averty. Tas pats spindėjimas, elegantiškas 
prašmatnumas, laisvumas ir gera nuotaika, 
su kuria scenoje ji atlieka virtuozišką ek
vilibristiką, šokdama ant pirštų galiukų su 
keturiais princais.

Didelis malonumas pamatyti Aurimą 
Paulauską, spinduliuojantį ir kartu diskre
tišką, atliekantį sudėtingą princo Dezirė 
vaidmenį. Solistas išsiskiria ne tik nepa
prastai giedro žvilgsnio spindesiu, bet ir 
nepriekaištinga, gerų mokytojų išugdyta 
kūno laikysena. Jis sėkmingai įveikia 
sudėtingas choreografines kombinacijas. 
Pas de deux atliktas su virtuozišku po
lėkiu. Regis, visas antras veiksmas sugal
votas ir skirtas būtent šiam baleto artistui.

Finalinis Pas de deux, nepakartoja
mas duetas - Miki Hamanaka ir Aurimas 
Paulauskas. Labai gražus ir poetiškas M. 
Hamanakos princesės Auroros šokis. 
Akinanti technika, kiekvieno žingsnio 
preciziškumas, viskas tobulai tikslu, taip 
lengva ir elegantiška - tarytum be jokių 
pastangų, kad publika net nesuvokia, ko
dėl lieka pakerėta. Na, o A. Paulauskas

Svarbus pranešimas buv. 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 tnimpos žinios, pvz. kuriame batalione tarnavote ir jo 
dislokacija. Nuotraukos gali būti ir mirusių Australijoje “plechavičiukų”.

Medžiagą siųskite galimai greičiau An tanui Kramiliui adresu:
83 Queen Str., Canley Heights, N.S.W. 2166.
E-mail: akramili@bigpond.net.au.
Jeigu pageidausite nuotraukas gauti atgal, į Lietuvą pasiųsiu kopijas, o originalus jums 

sugrąžinsiu. Malonėkite pranešti, ar šią knygą norėsite nusipirkti.
Antanas Kramilius

Justinas Ankus.

savo nuolatinio darbo, dar yra ir Acting 
Director of Music, St. Patrick's bažnyti
niame chore Church Hill.

Nežiūrint savo įsipareigojimų už mūsų 
bendruomenės ribų, atsiradus reikalui 
Justinas randa laiko didžiosiomis švenčių 
progomis padėti chorui „Daina“ bažnyčio
je ir koncertuose.

Tikiu, kad man bus leista pasveikinti 
mielą Justiną ne tik mūsų šeimos, bet ir 
visų Sydnėjaus lietuvių vardu, sunkiu 
darbu pasiekus aukštumų moksle. Linki
me Justinui sveikatos ir stiprybės ateities 
keliuose. Antanas Kramilius

tariamai paprastai, su ypatingu šoklumu 
įveikdamas (grand jetes) aukštus, plačius 
šuolius ir elegantiškus, tikslius sukinius 
(tours en air), sukelia ovacijas”.

Kokia recenzija ir kritika! Esu daug 
skaitęs ir nuolat skaitau įvairius atsilie
pimus apie baleto kompanijas, spektak
lius, bet Michel Odin’o rašinys - nepapras
tas. Daug ir dažnai matęs Lietuvos baleto 
pastatymų, pilnai pritariu Michel Odin 
nuomonei, kad Lietuvos baletas žavus, 
įdomus ir geras, aukštos klasės.

Skaitant recenziją mane ypač sujau
dino žodžiai, kad “Atkaklus kasdienis 
darbas leido trupei neprarasti savo lie
tuviško stiliaus (mano pabr.), subtilaus 
žavesio, poetiškos elegancijos ir meistriš
kumo. užtikrinusių lietuvių baleto pripa
žinimą pasaulyje”.

Apie Lietuvos baletą M. Odin rašo ne 
pirmą kartą. Lietuvos baletui švenčiant 
80-ąjį gimtadienį 2005 metais, “Danse” 
žurnale pasirodė Michel Odin 6 puslapių 
straipsnis apie Lietuvos baleto sukaktį su 
nuotraukomis.

Pasikalbėjimą po “Miegančiosios gra
žuolės” dar tęsėme restorane, kur mes -du 
Lietuvos Baleto Bičiuliai - kalbėjome apie 
baletą, Lietuvą, meną, ateinančius rinki
mus ir gyvenimą Prancūzijoje. Kalbėjome 
apie Lietuvos Baleto Bičiulių veiklą, kurią 
jis vadino “draugija”. Jis stebėjosi, kaip 
tokia “draugija” iš viso galėjo atsirasti ki
tame pasaulio krašte - Australijoje.
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Lietuviai pasaulyje
Naujieji emigrantai - dosnus

Pačiame Londono cen
tre esančiame prabangia
me „The Churchill Ilyatt 
Regency“ viešbutyje ket
virtadienio, balandžio 26 
dienos vakarą į Pirmąją 
Britanijos lietuvių lab
daros vakarienę ir tylųjį 
aukcioną rinkosi dabar 
emigravusių lietuvių eli
tas. Klausydami ištrau
kų iš Giacomo Puccini 
operos „La Boheme“ va
karo svečiai paaukojo 
apie 120,000 litų.

Organizacinio ko
miteto pastangomis pavy
ko surinkti net 22 itin 
vertingus prizus, tarp ku
rių - išskirtinės kelionės ir 
savaitgaliai Anglijos ir 
Lietuvos viešbučiuose, res
toranuose, meno kūriniai 
ir knygos, krepšinio legen
dų pasirašyti kamuoliai,
fantastiška kelionė priva- Nuotraukoje - 
čia jachta, interjeras pana- -------------------
šus į tą, kurį turi pirmoji Didžiosios Bri
tanijos ponia Cherie Blair.

Vakaro labdaros tikslas - padėti Tau
ragės rajono neturtingų šeimų vaikams 
pagaliau patirti tikras vasaros atostogas 
surengiant jiems vasaros stovyklą su 
kultūrinio, pažintinio ir sportinio ugdy
mo programa.

Kilnus tikslas suvienijo Anglijoje įsi
kūrusius LR ambasados darbuotojus, ban
kininkus ir darbininkus, verslininkus ir 
žurnalistus, menininkus ir prekybininkus 
- visus tuos lietuvius, kurie čia gyvenda
mi neliko abejingi skurstančių mažylių 
likimams.

Pasak vakaro organizatorių, visi 220

Prekyba moterimis tebesitęsia
Nepaisant stabdančių priemonių ir 

veiksmų, prekyba moterimis iš Lietuvos 
ar per Lietuvą tebėra akivaizdi problema. 
Pasak Moterų informacijos centro, Lie
tuvoje kasmet į užsienį savo noru išvyks
ta ar išvežama apie 2,000 moterų. Jos yra 
vežamos į Angliją, Airiją, Ispaniją, Italiją, 
Vokietiją, Graikiją, Daniją, Olandiją, 
Prancūziją, Šveicariją, Belgiją. Už vieną iš 
Lietuvos atvežtą seksualines paslaugas 
teikiančią lietuvaitę Anglijoje mokama 3- 
4,000 svarų, kitose šalyse - 3-4,000 eurų. 
Ne visos žino, kad joms teks dirbti pros
titutėmis, bet vėliau išsisukti nebegali. Ne
darbas, švietimo ir informacijos stoka, pros
titucijos paklausa, suaktyvėjusi migracija 
tik dar labiau skatina šios prekybos augimą.

Lietuvoje su prostitucija ir prekyba 
žmonėmis kovoja ne tik Moterų infor
macijos centras, bet ir Dingusių žmonių 
šeimų paramos centras (DŽŠPC). Ši 
organizacija nuo praėjusių metų rudens 
aktyviai vykdo prevencinę veiklą prieš 
prekybą žmonėmis ir tęsia seminarų cik
lą specialistams bei potencialioms preky
bos žmonėmis aukoms, nes, kaip rodo 
tarptautiniai duomenys, dažniausiai auko
mis tampa paaugliai ir jaunimas.

Seminaruose pabrėžiama, kad mergi
nos ir moterys, susigundžiusios agentūrų 
ar privačių asmenų, net ir gerų pažįsta
mų pasiūlymais padirbėti užsienyje, pir
miausia turėtų viską išsiaiškinti apie pa
slaugas siūlančią firmą ir darbą. Prieš iš
vykstant reikėtų pasidaryti paso kopiją, 
kurio vieną egzempliorių būtina palikti 
namuose, o antrą - pasiimti. Reikia vengti 
būsimiems darbdaviams atiduoti asmens
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Loreta Dšackienė ir Kristina Svajonė Bobbs.

renginiui skirtų bilietų, įkainotų 100 svarų 
(= 250 austrai, dol.), buvo parduoti aki
mirksniu. Net buvo pridėta keliasdešimt 
papildomų vietų ir nusidriekė kelių de
šimčių vietų laukiančiųjų sąrašas. Nuo 
kiekvieno parduoto bilieto 45 svarai ati
teko renginį parėmusiam ir vakarienę pa
tiekusiam viešbučiui, o likusieji 55 svarai 
skirti mažųjų ugdymui.

Ne tik labdarai surinktos lėšos prano
ko planuotą sumą - prie svarbaus vaikų 
ateičiai tikslo prisidėjo ir LR Švietimo 
ministerija. Vietoje planuotos pagalbos 
195 Lietuvos vaikams bus nudžiuginti 
daugiau nei 400Tauragės rajono mažųjų.

(Pagal DELFI)

dokumentą, nes atimdami pasą jie taip 
priverčia merginą elgtis pagal jų norus. 
Išvykstančios turėtų informuoti tėvus ir 
artimuosius apie tikslų išvykimo laiką, 
būsimą darbo vietą, adresą ir darbdavių 
telefonus. Tik taip galima išvengti ateityje 
gresiančių nemalonumų. Seminaro orga
nizatorės dar priminė: išvykstant reikėtų 
pasiimti ir pinigų, kad negavus darbo kurį 
laiką būtų galima ten pragyventi. Ištikus 
nelaimei, visada reikia kreiptis į savo ša
lies ambasadą.

Aštuonis skirtingus miestus aplankę 
socialiniai konsultantai pastebi, kad se
minarų metu dalyvius labiausiai domina 
realios istorijos tų žmonių, kurie pakliuvo 
į prekybos žmonėmis pinkles. Konkretūs 
pavyzdžiai padeda argumentuotai suteikti 
informacijos, kaip atskirti verbavimą nuo 
draugiško pokalbio. Remiantis asmenine 
patirtimi, informuojama, kad dažnai gerai 
apmokamą darbą ar kitą viliojantį pasiū
lymą gali pateikti ir senas geras draugas, 
tolimas ar artimas giminaitis, o kartais net 
brolis ar sesuo.

Tačiau prostitucijos netrūksta ir Lie
tuvoje. Pasak lektorės J.Šeduikienės, Lietu
voje su prekyba žmonėmis tiesiogiai yra 
susiję apie 6.7% gyventojų. Vien Vilniuje 
priskaičiuojama iki 3,000 prostitučių. 
Tokias paslaugas teikia ne tik lietuvės 
merginos, bet ir atvykėlės iš kitų šalių, jų 
yra apie 15%. Seksualines paslaugas tei
kiančiųjų yra tris kartus daugiau ir siekia 
apie 10,000. Pasak lektorės, tokias paslau
gas teikiančių agentūrų dabar yra kiek
viename Lietuvos mieste.

Virginija Sipavičienė,
‘Panevėžio balsas”

Užsienyje - lyderiai, tėvynėje - nelaukiami
lininkas dažnai sulaukia dalykinių pasiū-Iš Lietuvos išvykę gabiausi specialistai 

kuria ateities programinę įrangą, naujas 
vaistų rūšis ir mokslo plėtros kryptis. “Ar
timiausiu metu būtinai atvyksiu į 1 Jetuvą, - 
Austrijoje vykusioje verslo lyderių konfe
rencijoje “Omnitel” prezidentą Antaną 
Zabulj nustebino “Secure Gaming” vadovo 
pageidavimas. - Kodėl? Visi geriausi mano 
kompanijos programuotojai - lietuviai.”

Tai lietuvių, bet ne Lietuvos laimėji
mai. Pasaulio mokslo madas kai kuriose 
srityse galėtų diktuoti ir Lietuva, tačiau mū
sų valdžia tapo pasyvia protų migracijos 
stebėtoja. Išvykstantys intelektualai nuro
do pagrindines tokio apsisprendimo prie
žastis - menki mokslui skiriami biudže
tai, biurokratija ir konservatyvūs vadovai, 
užkertantys kelią profesiniam tobulėji
mui bei uždusinantys novatoriškas idėjas.

Net nebandoma nustatyti išvykstančių 
specialistų masto. Naujausi Europos 
Komisijos duomenys šokiruoja - Lietuva 
per pastaruosius penkerius metus prarado 
kelis tūkstančius pažangiausių protų.

Darbas - su slaptumu grifu
Korporacijos “Microsoft” Personalo 

skyriaus darbuotojai nesunkiai žemėlapyje 
parodytų, kuryra Lietuva. Daugelis jų nie
kada nebuvo Europoje, bet žino, kad ma
žoje valstybėje prie Baltijos jūros gali ras
ti kvalifikuotų darbuotojų. “Microsoft” 
nesirenka iš kelių pretendentų, į vieną siū
lomą darbo vietą paprastai nori patekti 
tūkstančiai. Bet 34-erių meti) Aleksandras 
Šurna jau šešerius metus kuria operacines 
sistemas informacinių technologijų (IT) 
milžinėje. Jis norėtų papasakoti apie savo 
darbą, bet kompanijos viešumo strategija 
tam užkerta bet kokius kelius. Nurodymas 
neduoti interviu įtrauktas jo ir dar penkių 
bendrovėje dirbančių lietuvių sutartyse. 
Aleksandras Šurna nebegirdi klausimų, ar 
ketina grįžti į Lietuvą ir čia pritaikyti IT 
milžine įgytas žinias. Jis ne kartą davė 
neigiamą atsakymą. Nė viena Lietuvos 
aukštoji mokykla ar bendrovė negali 
pasiūlyti to, ką jis gavo “Microsoft”. “Be 
to, ten puikios karjeros galimybes. Kasmet 
siūlo naujas pareigas”, - sako jis.

Vis dažniau žvalgosi j savo šalį
Kai Lund’o universiteto (Švedija) Bio

chemijos instituto mokslininkai praneš 
apie naujus vaistus, kurie išgydys kai ku
rias vėžio formas, tai bus ir lietuvio Justo 
Barausko nuopelnas. Šešerius metus ta
lentingas biochemikas Lund’o universiteto 
laboratorijose ieško formulių, kurios pa
didintų medikamentų veiksmingumą.

Justas Barauskas tokius tyrimus galėtų 
atlikti ir Lietuvoje. Tačiau čia galvą tektų 
sukti ne tik dėl pažangių tyrimų, bet ir kaip 
išlaikyti šeimą. Mokslininkas Švedijoje 
uždirba daugiau nei 3500 eurų, Lietuvoje - 
apie 2000 Lt. Todėl Švedijoje, kaip ir 
Suomijoje, kuri yra vienintelė ES šalis, 
skirianti mokslui 3 procentus BVP, protų 
nutekėjimas nėra problema.

Justas svarsto galimybę karjerą tęsti 
Lietuvoje. “Per penkerius metus ir čia 
situacija gerokai pasikeitė”. - mano ato
stogų j Lietuvą atvykęs mokslininkas.

Lietuvoje jautėsi nevertinamas
“Pronto”. - septyniolika metų taip svei

kinasi Italijos nacionalinės mokslo tary
bos mokslininkas Saulius Kačiulis. 52 m. 
mokslininkas vis rečiau tiesdamas ranką 
ištaria: “Laba diena.” Romos priemiestyje 
gyvenantis lietuvis Italijoje žinomas ge
riau nei gimtinėje. Mokslinė spauda, kny
gos, vadovėliai - lietuviška pavardė neat
rodo įprasta. “Dirba ir daugiau užsienie
čių, todėl nejaučiu išskirtinio dėmesio, - 
sako S.Kačiulis. - Mokslininką išgarsina ne 
jo kilmė, o tyrimų rezultatai.”

Žemės paviršių analizuojantis lietuvis 
atranda vis naujų darinių, o klimato kaita 
jo veiklos sritį dtiro viena prioritetinių pa
saulyje. Bet ne Lietuvoje. Patyręs moks- 

lymų iš kitų ES valstybių aukštųjų mokyk
lų, bet Lietuvos universitetai retai rodo 
iniciatyvą.

Mažas atlyginimas, pasenusios techno
logijos ir požiūris į mokslą - priežastis, 
kodėl pažangiausi Lietuvos protai renkasi 
užsienio universitetus, vardija S.Kačiulis. 
“Italijoje būti mokslininku - garbės rei
kalas. Užtenka pasakyti, kad dirbi Nacio
nalinėje mokslo taryboje, ir visi ploja per 
petį. Lietuvoje mokslas - dešimtoje vie
toje”, - apgailestauja Italijoje gyvenantis 
lietuvis. Tačiau po kelių mėnesių jis nu
mos ranka į visas nuoskaudas ir kelioms 
savaitėms į Lietuvą atvyks pasidalyti pa
tirtimi. “Niekada nepraradau ryšio su Lie
tuva. Pas mane stažavosi keli tautiečiai”, - 
prie rašomojo stalo palinko S.Kačiulis.

Valdžiai nerūpi emigrantų patirtis
Lietuviai - puikūs specialistai. Jie - 

kruopštūs ir pareigingi darbuotojai. Išei
viai iš Rytų Europos geba kurti novatoriš
kas technologijas. Dažnai tarptautinėse 
konferencijose dalyvaujantis “Omnitel” 
prezidentas A.Zabulis dažniausiai girdi 
teigiamus lietuvių vertinimus.

“Prieš porą mėnesių dalyvavau konfe
rencijoje Austrijoje. Kai “Secure Gaming” 
vadovui pasakiau, kad esu iš Lietuvos, jis 
užsiminė, kad 10% programuotojų jo 
bendrovėje yra lietuviai. Jie - kompa
nijos variklis”, - brito žodžius citavo 
A.Zabulis.

Ar užsienio kompanijose dirbantys 
lietuviai gimtojoje šalyje galėtų pritaikyti 
turimą patirtį? “Jie nori atvykti, bet nie
kas nekviečia, nerodo susidomėjimo. Šio
je srityje trūksta valstybinio požiūrio”, - 
įsitikinęs A.Zabulis. Jis siūlo sudaryti už
sienio kompanijose ir universitetuose 
dirbančių Lietuvos protų sąrašą. “Manau, 
kad jie prisidėtų prie Lietuvos vystymosi”, 
- A.Zabulis ragina nebedelsti.

Tačiau kol kas apsiribojama pavienė
mis iniciatyvomis. Užsienio lietuvių rė
mimo centras neseniai pakvietė kitose ša
lyse dirbančius lietuvius mokslininkus bei 
priimančias institucijas teikti paraiškas 
mokslininkų vizitams finansuoti. Pirmajam 
vertinimui paraiškas jau pateikė lietuviai 
tyrėjai iš Olandijos, Švedijos, Italijos, Ja
ponijos, Portugalijos, Anglijos, JAV, Vo
kietijos, ketinantys atvykti Į Vilniaus My
kolo Romerio, Kauno medicinos univer
sitetus, Puslaidininkių fizikos. Bioche
mijos, Biotechnologijos, Išeivijos, Ekspe
rimentinės ir klinikinės medicinos, Che
mijos institutus.

Atvykstantys mokslininkai vizitų me
tu vykdys tiriamąją, mokslinę bei peda
goginę veiklą socialinių mokslų, techno
logijų, fizinių, biomedicinos bei huma
nitarinių mokslų srityse.

Neatsilaiko JAV vilionėms
Kaip Lietuvos įmonės sprendžia kvali

fikuoti) darbuotojų nutekėjimo proble
mą? A.Zabulis įsitikinęs, kad pačios 
įmonės turėtų ugdyti specialistus. “Jei 
kompanija turi labai aiškų tikslą, rasti vi
sus kriterijus atitinkantį žmogų prak
tiškai neįmanoma. Įvertini potencialą ir 
leidi jam sužydėti”, - aiškino “Omnitel” 
prezidentas.

Mokslininkai išvyksta ne tik iš Lietu
vos, liet ir senosios Europos valstybių. Trys 
ketvirtadaliai Europos mokslininkų, 
išvykusių į Jungtines Valstijas, užuot po 
kurio laiko grįžę namo, pasilieka dėl “JAV 
siūlomų konkureneingesnių karjeros ir 
įsidarbinimo galimybių”, rodo Europos 
Komisijos tyrimas. Jame Europos Sąjunga 
apibūdinama kaip “didžiausia pasaulyje 
protų gamykla”, parengianti gerokai dau
giau tiksliųjų ir techninių mokslų specia
listų nei JAV ar Japonija. Tačiau didžiausia 
protų migracija - Rytų Europos šalyse.

Remigijus Jurgelaitis, “Kauno diena”
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^kautu^ ^atJartifėje
Melbourne “Džiugo” tunto popietė

v.s.d. Danutė Lynikienė, tuntininkė

Lordas Baden-Powell įkūrė skautų or
ganizaciją 1907 m. - prieš 100 metų. Tai
gi, pasaulio skautai šiais metais švenčia 
100 metų jubiliejų. (Celebrate the Work' 
Scouting Centenary).

Mes, Melbourne skautai ir skautės ta 
proga balandžio 15 dieną Lietuvių Na
muose suruošėm minėjimą - “Laužą”. 
Tuntininkė sesė Dana Lynikiene pasvei
kino visus skautus šūkiu: “Budėkime!”. 
Programą toliau vedė sesė I .orėta Tigani.

Lordas Baden-Powell 1933 m. lankėsi 
Palangoje ir sesė Aliutė Karazijienė toje 
stovykloje stovyklavo, pateikiam jos pri
siminimus.

“Ne viską atsimenu iš 1933-čių metų 
stovyklos, tai nutariau pasitikrinti encik
lopedijoje. Mano dideliam nustebimui, 
lietuviškoji bostoniškė enciklopedija tos 
stovyklos visai nemini, nors mini anks
čiau tais pačiais metais vykusią vadų 
stovyklą. Encyclopedia Lituanica tą 
stovyklą vadina “Lord Baden - Powell 
reception camp”. Matyt, ji tik tam tikslui 
ir buvo įkurta ir todėl tęsėsi tik 4 ar 5 die
nas. Bet aš tada buvau paukštytė ir man tai 
buvo tikra tikriausia stovykla, mano 
pirmoji. Paukštytės turėjo atskirą pasto- 
vyklę, o visoj stovykloj buvo 1700 skau
tų. Mes, paukštytės, turėjom ekskursiją į 
kitas pastovykles, pasižiūrėti, kaip gyvena,

Mclbourno “Džiugo” tunto skautai, susirinkę į Lietuvių Namus paminėti skautų organizacijos šimtmetį.

Iš Redakcijos pašto
Kodėl..?

Kodėl lietuviai Lietuvoje kalba rusiš
kai dokumentiniuose filmuose? Jau ne 
pirmą kartą matome Australijoje ABC ir 
SBS kanalų dokumentiniuose filmuose 
gražių vaizdų iš Lietuvos gamtos. Su 
malonumu laukiame jų. Tačiau koks 
nusivylimas ir kartelis numuša ūpą, kai 
šiose programose girdime savo tėvynai
nius kalbančius ir aiškinančius įvairius 
Lietuvos istorinius įvykius rusiškai. Čia 
pat norėčiau priminti, kad tai jau antrų 
kartą pasikartojantis reiškinys dokumen
tiniuose filmuose.

Pirmasis buvo “Foreign Correspondent” 
ABC filmas apie “Kryžių kalną”, kuriame, 
išskyrus vieną lietuviškai kalbančią mote
riškę, visi kiti lietuviai kalbėjo rusiškai, jų 
tarpe ir dievdirbys ir net profesorius.

Australijos lietuviai reagavo į tokį 
reiškinį ir galop susilaukė oficialaus 
atsiprašymo iš ABC kanalo, Kirstin 
McLiesh/Head, Audience and Consumer 
Affairs, (žr. “Mūsų Pastogė”, Nr.41, 
2006.10.18, psl.,5). 

puošia palapines ir kasa stalus dideli 
skautai. Po mūsų pastovyklę irgi vaikščio
jo svečiai anglai ir žiūrėjo, kaip stovyk
lauja mažosios skautukės. Savo stovyk
loje mes irgi puošėm aplinką, žaidėm, 
mokėmės dainų ir ruošdavomės vakaro 
laužams. Skaučių vadė Sofija Čiurlionie
nė mus kartą pabarė, kad prie laužo 
dainuojame lenkišką dainelę, nors ir 
lietuviškais žodžiais. Ji griežtai pasakė, 
kad lietuvaitėms skautėms ir paukštytėms 
tokios dainos visai netinka, o tuo labiau 
tokiomis dainomis negalima linksminti 
svečių. Prie laužų ypatingai pasižymėjo 
viena paukštytė (Onutė Knapkytė), kuri 
taip gražiai suvaidino peliūkštį, kad iš 
karto gavo Peliūkščio pravardę - ne tik 
mūsų pastovyklėj, bet visoj stovykloj, pas
kui visoj gimnazijoj ir pagaliau, kai Lie
tuvoje tapo garsia aktore, ją visvien vadi
no Peliūkščiu.

Kai atėjo ta svarbioji diena, mus jau iš 
pat ryto nuvedė į pajūrį. Buvo karšta, mes 
visos su uniformom, reikėjo susirikiuoti, 
įtilpti į bendrąjį paradą ir laukti, laukti, 
laukti. Bet mažom mergytėm visai ne
nuobodu. Paradą priėmė skautų įkūrėjas 
Baden - Powell su žmona, Lietuvos Pre
zidentas Antanas Smetona ir kiti labai 
svarbūs lietuvių ir anglų skautai.

Neatsimenu detalių ir nežinau, ką mes 
veikėmpo parado (turbūt gavom valgyti), 
bet mano menkų žinių papildymui turiu

Šį kartą tai pasikartojo SBS rodomame 
filme apie Kuršių neringą, būtent:

Thalassa: The Courland Spit - A 
double life. (R, S) The Courland Spit is a 
thin strip of land, 98 km long, which 
stretches into the Baltic Sea and encloses 
a large lagoon (France). 9258610

SBS Presenter Silvio Rivier, 6pm, 
29.04.2007

Nenoriu tikėti, kad lietuviams Lietu
voje ir lietuviams, išsklaidytiems po 
svetimus kraštus, mus visus rišanti lietu
vių kalba nėra brangi. Tai kodėl gi pa
kviesti dokumentiniame filme dalyvauti 
lietuviai Lietuvoje sutinka kalbėti ru
siškai? Ar dėl to, kad tai pasiūlo fil
muojantis direktorius, kadangi jis turi 
rusiškai kalbantį interviu vertėją? Kodėl 
nesusiprantama pasiūlyti vertėją, kuris 
išverstų tų asmenų lietuvių kalbą į 
subtitrus?

Savo kalbą juk reikia gerbti. Mes tokia 
maža tauta ir kalbame indoeuropiečių 
kilmės kalba, kuri turbūt daugiausiai iš
laikė senų kalbos formų iš visos didelės 
indoeuropiečių kalbų šeimos. Mes tuo 

vieną puslapį iš Baden - Powell tos dienos 
dienoraščio, atspausdinto 1982 m. “Skau
tų Aide”. Aš labai gerbiu lordą Baden - 
Powell, bet jo rašysena yra pasibaisėtina, 
tai ir vertimas yra su didelėm spragom.

“Lithuania
Thursday, August 17,1933.
Apniukę, ramu, lengvas lietus po 4 vai. 

Inkarą išmetėm prie Klaipėdos. Į laivą 
mūsų sutikti atvyko skautininkai: dr. 
Alekna, pulk. Sarauskas, Valusis, ponia 
Čiurlionienė.

Nuplaukėm į Palangą. Tai pajūrio 
kurortas su vilomis prie smėlėtų gatve
lių. Miesto burmistras pasveikino gera 
anglų kalba ir įteikė gintarinį obeliską. 
Nuvykome į grafo Tiškevičiaus vasaros 
rezidenciją kavai ir poilsiui. Buvo pre
zidentas Smetona (kitų pavardžių ne
išskaičiau), kuris išvedė savo kraštą iš 
politinio chaoso j ekonominį gerbūvį. Į 
skautavimą jis žiūri labai blaiviai (sensible).

Nuostabiaijaudinanti diena. Mūsų 600 
skautų buvo pavaišinti prie iškastų 
skautiškų stalų, labai gražiai papuoštų.

PS. Singing most beautiful!
Karietoje su pora arklių nuvažiavome į 

pajūrį. Parade dalyvavo 2000 skautų 
(galbūt dalyvavo ir dalis anglų skautų), ir 
minios žiūrovų stovėjo kopose. (Paskui 
išskaičiau tiktai žodžius “garsiakalbiai ir 
sportiniai pasirodymai”, matyt, buvo 
programa).

Po iškilmių mūsų 600 skautų nuėjo į 
stovyklą gretimame miške (prie pajūrio). 
Excellent. Kiekviena palapinė meniškai 
papuošta. (Every tent with artistic 
designs).”

Tuos įspūdžius po 23 metų prisimena 

didžiuojamės.
Pagalvokime I Argi prancūzas iš Alsace 

sutiktų duoti interviu vokiškai? Juk vo
kiečiai buvo užėmę ir valdė Alsace regi- 
joną per A.P.Karą. Lietuva taip pat buvo 
Sovietų Rusijos okupuota tik daug ilgiau, 
deja!

Išeivijoje lietuviai bando kaip galima 
ilgiau išlaikyti tėvų kalbą, už kurios 
platinimą nukentėjo nemažai knygnešių 
caro laikais.

Australijoje buvo išsikovota netgi 
galimybė laikyti lietuvių kalbą brandos 
atestato egzaminuose 1975 metais Pietų 
Australijoje ir kitose valstijose. Deja, tik 
neseniai praradome šią galimybę dėl ma
žo kandidatų skaičiaus. Betgi ne tik sa
vaitgalinėse mokyklose tebemokome ją, 
bet ir per wsvw.slic.org.au svetainę ir 
NEMOKAMAI!

Tad pagalvokime, ar nenuskriaudžia
mo savo tautos įvaizdžio kalbėdami bu
vusio okupanto kalba dokumentiniuose 
filmuose apie Lietuvą? Juk tie filmai ro
domi ne tik Australijoje, bet ir kituose pa
saulio kraštuose.

Isolds Poželaitė - Davis AM,
Sydney 

jo sūnus Peter, rašydamas laišką išeivijos 
skautų žurnalui “Mūsų Vytis”: “Aš ypa
tingai prisimenu šiltą ir draugišką mūsų 
susitikimą. Jūsų dainavimas ir linksmumas 
buvo tokie spontaniški ir žavingi - tikras 
įrodymas, kad nežiūrint kalbos kliūčių, 
mes skautai, esame pasaulio brolijos nariai.

Tą atmintiną dieną miške mes turė
jome tokius pietus, kokių niekuomet 
neužmiršiu. Mes sėdėjome prie “stalų” 
iškastų žemėje ir nepaprastai gražiai 
papuoštų gėlėmis, samanomis, kankorė
žiais ir lapais”.

(Laiškas baigiamas vilt imi, kad lietuviai 
skau tai vėl galės skaniau Ii savo tėvynėje).”

Kiek žinom Palangoje 1933 m. sto
vyklavo ir Irena Jokubauskienė. Po sesės 
Aliutės prisiminimų, prašėm visus atsisto
ti, kurie skautavo Lietuvoje. Atsistojo 17. 
Paplojom. O tų, kurie skautavo Vokietijoje, 
tai atsistojo 16. Žinoma tų, kurie skauta
vo Australijoje, tai jau visas būrys atsistojo 
-jaunų ir vyresnių, rodos 70. Sesė Rasa 
Statkuvienė Rajono vardu pasveikino vi
sus dalyvius.

Danos Levickienės “Sesės” padainavo 
2 dainas: “Skautų giesmę” ir “Jūrą”, o dai
nuojant čigonus, į sceną įbėgo mūsų jau
niausi baltašlipsiai ir raudonšlipsiai su 
būgnais, barškaliukais, skambaliukais, mat 
prie čigonų dainos reikėjo triukšmo. Taip 
ir prasidėjo “Laužas”. Brolis Girtus An
tanaitis pravedė šūkius, o brolis Rimas 
Statkus pristatė dainas. Dainavom visi 
pritariant akordeonui ir gitarai. Dainų 
žodžiai buvo rodomi ekrane ant sienos 
(tvarkė broEs Vytas Krivickas. Akordeonu 
palydėjo brolis Rimas Skeivys ir sesė 
Danutė Levickienė. Gitara dainoms pri
tarė brolis Andrius Pranckūnas. Pasiro
dymai buvo įvairūs: dainavo “Kaimas”, 
pasirodė prityrę skautai, skautės, skautai 
kand. Aidas paskaitė anekdotų, pasirodė 
vyčiai - “meškiukai”, jūrų budžiai, vyr. 
skautės - tai dainų užnugaris, įdomus 
pasirodymas “Dancing with the skauti
ninkai”. Bananų daina visus prajuokino, 
mat ši daina buvo skirta sesei Danai - 
tuntininkei. Dar ir dabar skamba ausyse: 
“sesė, sesė Dana rado bananą...” ir taip 
toliau. Scenoje atšventėmdu gimtadienius 
- S. Rimo Skeivio “60” ir prit. skauto 
Dariaus Pranckūno “17” m., sugiedojom 
jiems “Ilgiausių metų”.

“Laužą” užbaigėm kartu giedodami 
“Ateina naktis”.

Tunto vardu dėkoju dalyviams ir au
kotojams. Dar Baro salėje vaišinomės kava 
su sausainiais.

Tariu visiems skautšką ačiū. □

Gerb. Redaktore,
Jūsų skaitytojų žiniai noriu pranešti, 

kad aš vedu mažą tinklalapį apie Pertho 
lietuvius. Duodu žinių kas vyksta, kur 
mūsų bažnyčia, salė. Valdybos telefono 
numeris ir t.t. Tinklalapio adresas:

groups.msn.com/lithuaniansinperth
Tokia informacija gal bus naudinga 

svečiams, besilankantiems Vakarų Austra
lijoje.

Su pagarba Vytas Francas

C R I M E
STOPPERS

“Mūsų Pastogė" is a proud 
supporter of Crime Stoppers. 
“Mūsų Pastogė” remia Orime 

Stoppers.
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Sportas

“Mūsų tik trys milijonaio 
visi čempionai

Nitą (Grincevičiutė) Wallis
Taip galiu aprašyti... IX Pasaulio Lie

tuvių Kalnų Slidinėjimo Sporto Žaidynes, 
kurios jvyko kovo 10-17 d. Passo Tonale, 
Italija

Idėją rengti kalnų slidinėjimo žaidynes 
pasiūlė Amerikos lietuvis Vytenis 
Čiurlionis. Pirmosios Pasaulio Lietuvių 
Kalnų Slidinėjimo Žaidynės įvyko 1991 
m. Kaukazo kalnuose. Vėliau jos buvo 
rengiamos kas dveji - ketveri metai ir vyko 
Kanadoje -1995 m., Australijoje - 1997 
m., JAV - 2001 m.. Prancūzijoje - 2004 m.

Šias žaidynes organizavo Lietuvos kalni) 
slidinėjimo federacija. Pasaulio Lietuvių 
Kalnų Slidinėjimo Mėgėjų Asociacija ir 
Adamcllo Ski slidinėjimo centrai.

Į Italiją skrido du charter lėktuvai, 
autobusai ir privačios mašinos. Skridom j 
Bergamo, o iš ten - autobusais j kalnus. 
Apgyvendinti buvom viešbučiuose, kiek
vienas pagal sau prieinamą kainą. Mieste
lis buvo pilnas lietuvių - atvyko virš 500. iš 
kurių dauguma iš Lietuvos, du iš JAV, vie
nas iš Kanados, vienas iš Airijos ir aš iš 
Australijos.

Labai gaila, kad tiek mažai iš JAV, mat 
jiems nepatiko laikas. Jie atvyko į Europą 
sekančią savaitę, nors su Pasaulio Lietuvių 
Žaidynėm kartu vyko ir Šiaurės Amerikos 
kalnų slidinėjimo čempionatas! Tie trys 
pasidalino medaliais.

Tkys geriausi vyrai slidininkai (iš kairės): Tomas Endriukaitis, 
Andrius Grigaras ir Paulius Augūnas.

lš Redakcijos pašto
Gerbiami tautiečiai,

aš esu studentė magistrante iš Lietu
vos, Šiaulių universiteto. Atlieku išeivių 
tautiškumo tyrimą savo magistro darbui. 
Jūsų kontaktą radau Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento prie LR interne- 
tinėje svetainėje (www.tmid.lt).

Norėčiau paprašyti tokios pagalbos.
Gal galėtumėte paplatinti mano an

ketos nuorodą savo bendruomenės na
riams? Tyrimo respondentais gali būti visi 
lietuviai, išvykę iš Lietuvos po Nepri
klausomybes atgavimo ir nuolat gyvenan
tys užsienyje. Anketai užpildyti tereikia tik 
keleto minučių, viskas vyksta internetu. 
Anketa yra čia:

http://www.socialiniaityrimai.lt/ 
anketa.php

Būčiau labai dėkinga už pagalbą. 
Nuoširdžiau

Julija Januškevičiūtė
t, A

When'sthe last time you 
went to www.ALJS.org? 
The young'uns have 
been busy!

AUS
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Kovo 10 d. į Passo Tonale atvyko daly
viai ir buvo apgyvendinti. Kovo 11 d. 
prasidėjo treniruotės, o vakare - šventinis 
Sporto Žaidynių atidarymas Miramont 
viešbučio renginių salėje. Po to diskoteka.

Kovo 12 d. - registracija, treniruotės, 
susipažinimas su trasom. Norintiems buvo 
suorganizuota ekskursija j Veneciją.

Kovo 13 d. - oficiali treniruotė varžy
bų dalyviams.

Kovo 14 d. - Didysis slalomas 1.5 km. 
ir 34 vartai.

Kovo 15d.-Slalomas 180 deg. Vertical 
ir 42 vartai.

Po varžybų -nugalėtojų apdovanojimas.
Kovo 16 d. - slidinėjimas ir šventinis 

Sporto Žaidynių uždarymas Miramont 
viešbutyje, po to diskoteka.

Slidinėjimas buvo puikus ant gerai 
paruoštų trasų, bet oras buvo saulėtas ir 
šiltas, tai sniegas po pietų jau būdavo 
suminkštėjęs. Kadangi pilnas kalnas buvo 
slidinėjančių lietuvių, tai buvo linksma ir 
gera pabendrauti su jais ir prie karšto vyno 
taurės. Ant šio kalno budėjo policija 
(carabinieri), tai reikėjo būti atsargiems ir 
per greitai nuo kalno su slidėmis nelėkti. 
Jie paskirdavo baudą, jei pamatydavo, kad 
greitis per didelis ir neatitinka tavo kvali
fikacijai.. Vaikas, slidinėjęs be šalmo, buvo 
nubaustas 30 eurų bauda.

Šiaip laiką praleidom labai linksmai, 
bet turiu perspėti, kad slidinėti su lietu-

viais gali būti pavo
jinga. Jeigu netyčia 
griūsi, perlėksi kam 
per slides, tai gausi 
lazda per galvą, o gal ir 
daugiau!!!

Absoliutūs varžybų 
rezultatai 

nepaisant amžiaus
Buvo trys amžiaus 

grupės: vaikų, jaunimo 
irvyresnių. Iš viso var
žybose dalyvavo dau
giau nei 300. Jeigu 
domina, visus rezulta
tus galite rasti tinkla-

Gerbiami užsienio lietuvių 
bendruomenių atstovai,

Esu Vilniaus universiteto Tarptauti
nių santykių ir politikos mokslų instituto 
Viešojo administravimo Ilk. magistrante. 
Šiuo metu rašau baigiamąjį magistro dar
bą Užsienio lietuvių švietimo tema. Dar
bui parengti reikalinga atlikti Užsienio 
lietuvių bendruomenių atstovų apklausa.

Analizėje bus naudojami tik anketos 
duomenys. Jūsų asmeniniai duomenys 
nebus skelbiami ar viešinami - anketa 
anoniminė.

Paspauskite arba nukopijuokite že
miau esančią nuorodą j savo interneto 
naršyklę ir įveskite PIN numerį:

Nuoroda:
http://voxco.wl-rcscarch.com/ 

IntWebxllI?IMODE=2&I’ROJECT=TESE9 
70412_GREG_PIN

PIN numeris: 5777557213
Iš anksto dėkojame už bendradar

biavimą bei nuoširdžius atsakymus!

Kilus klausimams, būtinai atsakysiu e- 
paštu: sigoolc@yahoo.com

Pagarbiai,
Sigita Remeikienė

IX Pasaulio Lietuvių Kalnų Slidinėjimo Sporto Žaidynių uždarymas.

Žaidynių prizininkai su Kalnų slidinėjimo federacijos pirm. Paulium Augfimi viduryje.

lapyje:
www.kalnuslidinejimas.il

Moterys - Didysis slaloms
1. Aleksandravičienė Anžela - Kaunas
2. Urbonavičiūtė Ieva (Vilnius)
3. Žymancienė Diana (Vilnius)
Vyrai - Didysis Slalomas
1. Grigaras Andrius (Vilnius)
2. Endriukaitis Tomas (Vilnius)
3. Augūnas Paulius (Vilnius)
Moterys - Slalomas
1. Aleksandravičienė Anžela (Kaunas)
2. Žymancienė Diana (Vilnius)
3. Pamerneckytė Laura(jaunė) (Vilnius)

Kraštų Liet. Bendruomenių 
pirmininkams:

PLB Valdybos pirmininkė Regina 
Narušienė peticiją dėl pilietybės ir dalį su
rinktų parašų įteikė LR Seimo Pirminin
kui Viktorui Muntianui.

Dėkojame visiems, kurie pasirašė, rin
ko parašus ir atsiuntė į PLB atstovybę.

Kraštų Lietuvių Bendruomenių pra
šoma ir toliau rinkti parašus ir siųsti PLB 
Atstovybei Vilniuje.

Peticiją dėl dvigubos pilietybės galima 
rasti ir internete:

http://www.pIbc.org/PLBl_pIiki/ 
Naujienos, htm Pagarbiai,

Virginija Grybaitė
PLB Atstovybė Vilniuje

Permainos Vasario 16 
Gimnazijoje

Huettenfeld, Vokietija, balandžio 27 d. 
-Pasikeitus Vasario 16-osios gimnazi
jos kuratorijos sudėčiai, balandžio 14 d. 
vykusiame metiniame posėdyje Kurato- 
rija išsirinko naują Valdybą. Kuratorija 
yra šios nuo pokario metų Vokietijoje vei
kiančios lietuvių gimnazijos aukščiausio
ji valdančioji institucija.

Kuratorijos Valdybai nuo šiol pirmi

Vyrai - Slalomas
L Grigaras Andrius (Vilnius)
2. Augūnas Paulius (Vilnius)
3. Endriukaitis Tomas (Vilnius)
Italai buvo nustebinti tokiu aukštu 

varžybų lygiu, ypač Anželos, ją pavadinę 
“Tomba”. Jeigu nustebinome juos savo sli
dinėjimu. tai jie tiesiog išsižiojo, pamatę 
kaip lietuviai atšventė Žaidynių uždary
mą!!! Šokom netik ant stalų, bet ir ant 
stogo, kai suskambėjo “Mūsų tik trys 
milijonai...”

Ir aš ten buvau... '
□

ninkaus Bonn'os universiteto filosofijos 
doktorantas Rimas Čuplinskas. Iždininko 
pareigas perima Vokietijos Lietuvių Ben
druomenės prezidiumo pirmininkas, eko
nomistas Tomas Bartusevičius. Pagal 
Kuratorijos Statulą, jos Valdybai taip pat 
priklauso gimnazijos direktorius Andrius 
Šmitas. Dvidešimt penkerius metus gim
nazijai vadovaujantis direktorius A.Šmitas 
neseniai pareiškė norintis dviejų metų 
bėgyje išeiti į pensiją. Naujo direktoriaus 
paieškai dar šiais mętąįs bus; skelbiamas 
konkursas.

R.Čuplinskas išrinktas pirmininku vie
toje ilgus metus kuratorijai pirmininka
vusio dr.Viliaus Lėnerto. Dr. Lėnertas 
kuratorijoje atstovavo Vokietijos Lietuvių 
Bendtuomcnės (VLB) Tarybai.

Kuratorijos posėdžio metu j kuratoriją 
buvo nutarta priimti Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento (TMII J) prie LR Vy
riausybės atstovę, Generalinio direktoriaus 
pavaduotoją Vidą Bagdonavičienę. Taip pat 
nutarta sukurti pedagoginę komisiją, kuri 
bus atsakinga už tiesioginį kuratorijos ir 
gimnazijos mokytojų, darbuotojų bei 
mokinių ryšį. Naujai komisijai priklausys 
A.Malinauskaitė, R.Čuplinskas ir Vokieti
jos lietuvių katalikų sielovados vadovas 
kun.Vidas Vaitiekūnas.

Rimus Čuplinskas
Kuratorijos valdybos pirmininkas 

cuplinskas@tini-bonn.de
,ji>»
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Mielam Sydnėjaus Skautų Židinio nariui

AftA Viktorui Gaidžioniui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Liliją, seseris židinietes Lidiją ir Reginą, 

visus gimines bei artimuosius. Sydnėjaus Skautų Židinys

AfrA Viktorui Gaidžioniui
minis, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Liliją, seseris Lidiją ir Reginą bei visus 

šeimos artimuosius. Jonas Zinkus, Ramunė ir Rasa

Ilgamečiu! tauriam draugui, išeivijos bendrakeleiviui

A'uA Viktorui Gaidžioniui
užbaigus žemiškąją kelionę ir palikus liūdinčius žmoną Liliją, sūnų Robertą, 

seseris Lidiją ir Reginą, artimuosius bei draugus, nuoširdžią užuojautą sielvartau
jantiems reiškia Teodoras ir Marguerita Rotcai

Viktorui Gaidžioniui
mirus, nuoširdžiai užjaučiu žmoną Lilę, sūnų Robertą su šeima, seseris Lidiją 

ir Reginą bei visus artimuosius. V. Jakštienė

A4?A Viktorui Gaidžioniui
mirus, žmoną Lilę, sūnų Robertą, sesutes Lidiją ir Reginą bei šeimos artimuo

sius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi
“Sutartinės” dainininkės

aukojame “Mūsų Pastogei” $50.

s. Viktorui Gaidžioniui
minis, siunčiame užuojautą šeimai ir artimiesiems.

s. Arvyd ir ps. Dovilė Zduobos

A'tt’A Viktorui Gaidžioniui
mirus, nuoširdi užuojauta žmonai Lilei, sūnui Robertui, seserims Lidijai ir 

Reginai bei visiems artimiesiems. Irena ir Algis Dudaičiai

v.s- Broniui Žaliui
mirus, giliai užjaučiame šeimą ir pažįstamus.

s. Arvyd ir ps. Dovilė Zduobos

Poetui, rašytojui, visuomenininkui

A'ihA Broniui Žaliui
Lietuvoje (Vilniuje) iškeliavus Anapilio, liūdinčią žmoną, giminaičius, drau

gus ir pažįstamus nuoširdžiai užjaučia
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Geležinio Vilko ordino kavalieriui skautui vyčiui

v.s. Broniui Žaliui,
palikus neužpildomą tuštumą mūsų eilėse, žmoną, artimuosius ir visą 

lietuviškąją skautiją liūdesio valandoje giliai užjaučia
Sydnėjaus “Aušros” tunto

skautų vyčių “Geležinio Vilko” būrelis

Netekus ginklo draugo, artimo brolio skauto vyčio

v.s. Broniaus Žalio,
gilaus liūdesio valandoje jungiuosi su žmona ir giminaičiais amžinam 

atminimui. Tebūnie lengva Tau, Broniau, numylėtoji tėvų žemelė.
Teodoras J. Rotcas

Mirus buvusiam Sydnėjaus skautui vyčiui

v.s. Broniui Žaliui,
nuoširdžią užuojautą reiškiame Velionio šeimai, giminėms ir pažįstamiems.

Sydnėjaus “Aušros” tuntas

Mokiniai kviečiami dalyvauti plastinės kūrybos ir 
poezijos konkurse apie lietuvių kalbą

1-12 klasių mokiniai kviečiami daly
vauti plastinės kūrybos ir poezijos kon
kurse „Mano kalbos ribos žymi mano 
pasaulio ribas“. Šis konkursas skirtas 
lietuvių kalbai populiarinti ir jos vertei 
įprasminti. Konkursą paskelbė Lietuvių 
kalbos institutas bei Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamentas prie Vyriausybės. 
Toks konkursas paskelbtas pirmą kartą.

Konkurse gali dalyvauti 1-12 klasių 
mokiniai, gyvenantys Lietuvoje, ir lietu
viškų mokyklų mokiniai užsienyje. Kiek
vienas kandidatas iki liepos 1 dienos 
Lietuvių kalbos institutui gali pateikti po 
vieną plastinės kūrybos darbą ir po vieną 
poezijos kūrinį. Konkursas gali būti 
derinamas su Bendrojo lavinimo mokyk
lų ugdymo planu, kai birželio mėnesį ski
riama 10 dienų projektinei veiklai.

Konkursas „Mano kalbos ribos žymi 
mano pasaulio ribas“ bus Lietuvių kalbos 
institute atidaromo „Lituanistikos židi
nio“ sklaidos programos dalis, kurios me
tu šalia kitų atidarymo renginių bus eks
ponuojami konkurso dalyvių darbai.

Konkurso tikslas - skatinti mokinius 
aktyviai mąstyti apie kalbą, suteikti

Sydnėjaus parapijiečių dėmesiui
Pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, gegužės 20 d., 11.30 vai. ryto St.

Joachim’s bažnyčioje, Lidcombc. Parapijos Komitetas

Užsienyje gyvenantys ir dirbantys Lietuvos 
mokslininkai kviečiami atvykti į Lietuvą 

bendriems moksliniams projektams
Siekdamas atkreipti dėmesį į Lietuvo

je aktualią protų nutekėjimo problemą, 
2006 metais VšĮ Užsienio lietuvių rėmimo 
centras pradėjo vykdyti projektą „Protų 
susigrąžinimo programos parengimas ir 
jgyvend inimas”. 'liti yra pirmasis projektas, 
orientuotas į išvykusius mokslininkus. Jo 
įgyvendinimo laikotarpiu bus sukurta 
protų susigrąžinimo programa, apimanti 
priemones ir būdus emigravusių moksli
ninkų grįžimui į Lietuvą skatinti.

Iki 2007 m. pabaigos į Lietuvos mokslo 
centrus trumpalaikiams vizitams (nuo 2 
sav. iki 3 mėn) gali atvykti užsienyje gy
venantys ir dirbantys Lietuvos mokslinin
kai. Paminėtina, jog Tyrėjais gali būti visų 
sričių mokslininkai, turintys ne žemesnį 
nei magistro mokslinį laipsnį, kurie yra 
LRs piliečiai ir bent du pastaruosius me
tus iki paraiškos pateikimo dirbo moks
linį darbą kitose šalyse tiek akademinėse, 
tiek verslo institucijose. Projekto rengėjai 
siekia, kad Tyrėjai nebūtų varžomi ir atvy
kę užsiimtų jiems patrauklia ir aktualia 
moksline veikla. Dėl šios priežasties veik
los spektras labai platus - nuo seminarų 
vedimo iki inovacijų diegimo.

„Vizitų Lietuvos mokslo centruose ar 
įmonėse metu atvykę tyrėjai dirbs kartu 
su Lietuvoje gyvenančiais mokslininkais, 
tai labai svarbi galimybė užsienio mokslo 
centruose sukauptas žinias ir patirtį perim
ti priimančios organizacijos darbuotojams: 
doktorantams, mokslininkams ir kitiems 
tyrėjams. Tikimės, jog projekto įgyven
dinimas sustiprins Lietuvoje dirbančių ir 
išvykusių mokslininkų socialinius ryšius, 
bendradarbiavimą, padės užsienyje dir
bantiems mokslininkams ieškoti grįžimo į 
Lietuvą galimybių, o Lietuvos mokslo 
centrams bei įmonėms - susirasti ir pri
traukti konkrečius tyrėjus, dirbančius už
sienyje“, - apie projekto tiesioginę naudą 
pasakoja projekto vadovas dr. T Žalan- 
dauskas.

Projektą finansuoja paramos fondas 
Europos socialinio fondo agentūra - at
vykstantiems mokslininkams apmokamos 
kelionės išlaidos ir skiriama stipendija 
gyvenimui Lietuvoje vizito laikotarpiu. Pa
starosios dydis priklauso nuo Tarėjo moks
linio darbo patirties bei vizito trukmės.

Įgyvendinamam projektui sukurta in- 

galimybe jų kūrybinei saviraiškai, stiprinti 
visuomenės tautinę ir pilietinę savimonę, 
atkreipiant dėmesį į vieną svarbiausių 
dalykų - gimtąją kalbą.

Pagrindinis konkurso motyvas - kū
rybiškai interpretuoti lietuvių kalbą, pa
rodyti savo asmenišką santykį su kalba, 
apmąstyti kalbos ir tautos, kalbos ir is
torijos, kalbos ir kultūros, kalbos ir pilie
tiškumo sąsajas. Konkurso laureatai bus 
iškilmingai apdovanoti Lietuvių kalbos 
instituto „Lituanistikos židinio“ atidarymo 
ir Mokytojų dienos proga spalio 5 dieną.

Konkurso nuostatus ir visą informaci
ją galite rasti Švietimo ir mokslo minis
terijos tinklalapyje www.smm.lt, skyriuje 
„Naujienos“, poskyryje „Konkursai“, taip 
pat Lietuvių kalbos instituto interneto 
svetainėje www.lki.lt

Daugiau informacijos teirautis:
Lietuvių kalbos instituto direktorė 

dr. Jolanta Zabarskaitė, 
tek: (8 5) 2346472.

RyšitĮ su visuomene skyriaus vyresnioji 
specialistė Alma Vįjeikytė, 

tek: (8 S) 2191233

ternetinė svetainė www.sugrizimai.lt Pasak 
p. dr. Tomo Žalandausko šis internetinis 
portalas yra bendravimo ir bendradar
biavimo platforma užsienyje esantiems 
tyrėjams ir Lietuvos aukštosioms mokyk
loms, tyrimų institutams, įmonėms.

Svetainėje įdiegtos duomenų bazės, 
kuriose talpinami Lietuvos mokslo institu
cijų, pageidaujančių priimti atvykstančius 
tyrėjus duomenys bei užsienyje dirbančių 
Lietuvos doktorantų, mokslininkų ir kitų 
tyrėjų,pageidaujančių atvykti įLieluvą, duo
menys. Tyrėjai ir Priimančiosios institucijos 
darbuotojai gali užsiregistruoti duomenų 
bazėje ir joje rasti partnerius. Tyrėjai gali 
užmegzti ryšius su Priimančiąja institucija, 
o institucija -su Tyrėjais. Taip pat svetainėje 
pateikiama visa informacija apie projekto 
naujienas, eigą, tarpinius rezultatus.

„Dalyviai ir juos priimančios organi
zacijos pateikia paraiškas dėl vizito fi
nansavimo, šios paraiškos vertinamos kon
kurso metu pagal nustatytus kriterijus, ver
tinimo bei sprendimų priėmimo mecha
nizmus. Ekspertų atrenkamos geriausios, 
tinkamiausios paraiškos. Su pareiškėjais, 
kurių paraiškos pripažintos finansuoti- 
nomis, sudaromos trišalės sutartys (Vizitų 
organizatoriaus, priimančios organizacijos 
ir atvykstančio mokslininko). Priimančios 
organizacijos šiuo atveju gali būti Lietuvos 
mokslo centrai, Lietuvos įmonių asocia
cijos, aukštųjų technologijų įmonės, kurių 
veiklai būtina užsienyje esančių moksli
ninkų kompetencija ir žinios”, - apie pro
jekto veikimo principą pasakoja dr. T. 
Žalandauskas.

Užsienio lietuvių rėmimo centro įgy
vendinamas projektas „Protų susigrąžini
mo programos parengimas ir įgyvendi
nimas“ finansuojamas pagal Lietuvos 2004- 
2006 metų bendrojo programavimo doku
mento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių 
plėtra“ 2.5 priemonę „Žmogiškųjų išteklių 
kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srityje”.

Gintarė Žalytė
RsV konsultantė

Lvovo 13-36, LT-09313 Vilnius 
Mob. +370 614 29485

Tel./faks. +370 5 275 7413 
gmtare.zalyte@manifesto.lt
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Trečiadienį, gegužės 16 d., 2val. p.p. Lietuvių Klube “Dainava”, Bankstown 
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos D-ja 

ruošia paskaitų popietę 
Prelegentės:
teisininkė Gintu Vlllūnaa. tema - “Power of Attorney” ir “Executor 
of the Last Will”.
Enza Slnapl - “Aged Care”.
Linda Myring - “Financial Matters for Seniors”.
žurnalistė Rita Baituaytė - Ormaby - įspūdžiai iš Lietuvos.
Nepraleiskite progos išgirsti, susipažinti su įstatymais, vyresniųjų globa, 

finansiniais reikalais, kurie liečia pensininkus bei jų šeimas.
Kviečiame skaitlingai dalyvauti. Paskaitos yra aktualios, svarbios ypač 

vyresniems.
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija

PARDUODAMOS
XXIV Australijos Lietuvių Dienų DVDs
Kainos:

Tautinių Šokių Šventė - $25.
Dainų Šventė-$25.
Atidarymo/Šventės trumpas montažas - $10.

(Į kainų įeina persiuntimas)
Čekius arba “Money Order” rašyti LINAS DANCE

GROUP RO. Box 620, Belmont 3216, Vic.
Turint klausimų prašom skambinti arba rašyti:

Aldonai Scano tel.: 03-52482493, e-mail: aldona@pipeline.com.au
Loretai Tigani e-mail: cldti@yahoo.coin.au

TALKA - SYDNEY
16-20 Meredith St., Bankstown (naujame Sydnėjaus Lietuvių Klube) 
Darbo valandos: sekmadieniais, nuo 12 vai. ryto iki 14.30 vai. po pietų.

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

world youth day Sydney 2008

Atsišaukimas į tautiečius
Ryšium su 2008 m liepos mėnesį Sydnėjuje įvyksiančiu 

Pasaulio Jaunimo Kongresu, į kurį atvyks ir atstovai iš Lietuvos. 
Sydnėjaus lietuviai yra pasiryžę suteikti finansinę pagalbų 
atvykstantiems tautiečiams. Jau yra susidaręs “pasišventėlių” 
komitetas šiai paramai organizuoti. Palengvinti atsiskaitymų, 
Sydnėjaus Apylinkė atidarė sųskaitų nr. 7124 “Talkos” skyriuje.

Visi tautiečiai kviečiami prisidėti prie šio vajaus, tuo įgali
nant būsimus lietuvius “piligrimus” dalyvauti šiame Kongrese.

Yra žinoma, kad popiežius Benediktas XVI taipogi dalyvaus Kongrese su dvasiniais 
palaiminimais. Jūsų aukos yra dėkingai priimamos Lietuvių Klubo raštinėje pas Gretų 
Savickaitę-Fletchcr - organizacinio komiteto pirmininkę, taip pat “Talkoje” pas Elę 
Kains bei Apylinkės ribose pas Teodorų Rolcų, 69 Belmore Street, Fairiield East, NSW 
2165. Siunčiant paštu viršminėtu adresu, čekius ar pašto perlaidas prašome išrašyti 
“Australian Lithuanian Community - Sydney WYC” vardu. Dėkojame iš anksto.

Pasaulio Jaunimo Kongreso Paramos Komitetas (Sydney)

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

rožinių (rožančių). Pavyzdžiai yra pas Antanų Kramilių Sydnėjuje ir pas Aldonų But
kutę Melbourne.

Norinčius įsigyti gintarinius rožančius Sydnėjuje prašome skambinti Antanui 
Kramiliui tel.: 9727 3131.

DMHA VA
LITHUANIAN CLUB

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

www.iithuanianclub.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 vai. tik užsakymo atveju).
Virtuvės šeimininkų tel.: Gary - 0400 401 703 Al - 0417 674 599

Lietuvių Klube “Dainava” nuo penktadienio, gegužės 11 dienos, prade

damas žaisti KENO Klubo Administracija

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Lietuvos Baleto Bičiuliai ir Mclbourno Katalikių Moterų Draugija 
maloniai kviečia visus pasižiūrėti DVD filmų

^ieguHČioji gražuole
Tai 2007 metų Lietuvos baleto dviejų veiksmų ir keturių paveikslų pastatymas. 

Tai vienas iš pačių gražiausių Lietuvos baleto spektaklių. Šoka žynomiausi I jetuvos 
Baleto šokėjai: Miki Hamanaka - Paulauskienė, Aurimas Paulauskas, Eglė 
Špokaitė, Valdas Chlcbinskas, Eligijus Butkus, Rūta Kudžmaitė, Inga Cibulskytč, 
Aurelijus Daraškcvičius, llva Juodpusytė ir kiti.

Žymus prancūzų baleto kritikas Michael Odin žurnale ‘Danse” rašė apie 
Miegančiųjų Gražuolę: “Atkaklus kasdienis darbas leido trupei neprarasti savo 
lietuviško stiliaus subtilaus žavesio, poetiškos elegancijos ir meistriškumo, 
užtikrinusių lietuvių baleto pripažinimų pasaulyje.

Lietuvių baletas, jo istorija, ypatinga aura, savitas ir poetiškas baleto artistų 
stilius pelnė, kad Lietuvos nacionalinis baletas žėri tarsi žvaigždelė Šiaurės Europoje.

Finalinis Pas de deux, nepakartojamas duetas - Miki Hamanaka ir Aurimas 
Paulauskas. Labai gražus ir poetiškas M.Hamanakos, princesės Auroros šokis. 
Akinanti technika, kiekvieno žingsnio preciziškumas, viskas tobulai tikslu, taip 
lengva ir elegantiška - tarytum be jokių pastangų, kad publika net nesuvokia, kodėl 
lieka taip pakerėta.”

Filmų rodysime Mclbourno Lietuvių Klube sekmadienį, gegužės 20 dienų, 
1 vai. po pietų. Po filmo vaišinsime kava/arbata ir pyragais. Veiks loterija. Įėjimas 
aukomis. Parama skiriama Lietuvos bale tui ir Baleto mokyklai.

Laukiame Jūsų gausaus apsilankymo.

Kviečia Mt. Samaria vyninė
Kviečiame vyno mėgėjus ir smalsuolius paragauti 2005 m. sezono vyno bei 

susipažinti su naujai išleidžiama vyninės etikete.
Taip pat bus proga įsigyti gardaus vyno.

Kur: Gintaro Šimkaus namuose, 43 Yarralea St., Alphington, Vic. tel.: 0439 
330 583.
Kada: penktadienį, gegužės 18 dienų, nuo 6 vai. p.p. iki 8 vai. p.p.

šeštadienį, gegužes 19 dienų, nuo 12 vai. p.p. iki 6 vai. p.p.

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 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. 
Lietuvių Klubas “Dainava”, 16 - 20 Meredith Street, Bankstown.

Tel.: (02)9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: www.users.bigpond.com/mpastoge 

Redaktorė Dalia Doniela
Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Kęstutis Protas, Vytenis Šliogeris 

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos 

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandijojc 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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