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Lietuviai pasaulio gydytojų futbolo pirmenybėse

Šių metų rugsėjo 8-16 dienomis Gold Coast’e vyko XIII Pasaulio gydytojų futbolo pirme
nybės, kuriose dalyvavo ir lietuvių gydytojų futbolo komanda. Po varžybų kai kurie da
lyviai atvyko j Sydnėjų. Nuotraukoje - dalis gydytojų ir palydovų Mėlynuosiuose Kal
nuose. Iš kairės: K. Adopalas, I). Kraucevičius, Sk. Macaitė, A. Sanulaitis, V. Žukas ir R. 
Sabaliauskas. Plačiau apie gydytojų viešnagę - “M.P” psl. 6.

Lietuvos įvykių apžvalga
V. Uspaskich 
kandidatuoja 

į Seimą
Vilniaus 2- 

osios apylinkės 
teismas nepaten
kino prokurorų 
prašymo leisti su
imti iš Rusijos 
grįžusį V. Uspas- 

kich’ą trims mėnesiams Tačiau jamskirtas 
namų areštas pusei metų. Tiek laiko jis 
privalės būti namuose Kėdainiuose nuo 20 
iki 8 vai. Be to, jis negalės išvykti iš Kė
dainių ir bendrauti su kai kuriais kitais 
įtariamaisiais toje pačioje byloje.

Kadangi jis nėra suimtas, jis kandi
datuoja į Seimą pakartotiniuose rinki
muose Alytaus rajone - Dzūkijos vienman
datėje rinkimų apygardoje. Kaip praneša 
spauda, Dzūkijoje dabar išvystyta labai 
plati rinkiminė kampanja jo naudai. “Bal
suokite už Viktorą, o ne už vagis”. - aiškina 
kaimo žmonėms Darbo partijos aktyvistai.

V. Uspaskich yra paskelbtas įtariamuo
ju vadinamojoje Darbo partijos finansinės 
veiklos byloje. Generalinė prokuratūra 
atlieka ikiteisminį tyrimą dėl apgaulin
gos Darbo partijos buhalterinės apskaitos 
tvarkymo, nusikalstamu būdu įgytų pi
nigų ar turto legalizavimo ir kitų nusikal
timų. „Lietuvos ryto” žiniomis, esą įtaria
ma, kad per dvejus su puse metų Darbo 
partija panaudojo net 25 mln. litų nele
galių lėšų. Valstybei nesumokėtų mokes
čių suma siekia 3.8 mln. litų. Jei V. Us
paskich taptų išrinktas į Seimą, kaltini
mų jam nebūtų galima pateikti

Ginčas dėl neišmokėtų pensijų
Seimas po svarstymo pritarė įstatymo 

pataisai, numatančiai grąžinti visiems dir

busiems pensininkams neišmokėtą pen
sijos dalį už 1995-2002 metus. Tam prieš
taravo Premjeras, teigdamas, kad apie 
pusę milijardo litų kainuosiantis spren
dimas sužlugdytų biudžetą ir dėl to jis ga
li būti priverstas pasitraukti

Tėvynės sąjungos lyderis Andrius Ku
bilius sako, kad nepaisant Premjero gra
sinimų atsistatydinti, konservatoriai vis 
vien sieks, kad neišmokėtos pensijos bū
tų palaipsniui grąžintos visiems pensinin
kams, praneša Lietuvos radijas.

Ne vienerius metus invalidumo ar 
senatvės pensininkai piketavo prie Vy
riausybės ar Seimo rūmų reikalaudami 
grąžinti neišmokėtą pensijų dalį. Per 
kelerius metus 160,000 pensininkų ar ne
įgaliųjų negavo daugiau nei 500 mln. Lt. 
2002-ųjų pabaigoje Konstitucinis Teismas 
nustatė, kad toks pensijų atėmimas iš 
asmenų prieštarauja Konstitucijai

Seime 33 milijonieriai
Kaip praneša dienraštis “Klaipėda”, 

oficialiai paskelbtos politikų ir valdinin
kų 2006 m. turto deklaracijos rodo, kad 
Seime yra 33 milijonieriai. Turtingiausias 
Lietuvos politinėje padangėje yra V.Us- 
paskich’o sukurtos Darbo partijos narys 
klaipėdietis Antanas Bosas. Jis deklaravo 
turįs beveik 63 mln. litų turto ir grynųjų 
pinigų santaupų.

Anksčiau turtingiausiu Seimo nariu 
buvęs V. Uspaskich nurodė turįs daugiau 
kaip 42 mln. litų turto ir piniginių lėšų ir 
dar 5 mln. litų yra paskolinęs. Be to, jo 
žmona Jolanta Blažytė, kaip manoma, 
valdo dar maždaug 140 mln. litų vertina
mą turtą. Politikai mėgsta savo turimą 
turtą registruoti sutuoktinių vardu. An
trosios pusės dažniausiai yra gerokai 
turtingesnės, neipatys politikai. Daugiau

Nukelta į 2 psl.

Lietuvos pareigūnai užsieniuose ieško 
250,000 asmenų !

(ELTA). Nuo rugsėjo 1-osios Lietuvoje 
pradėjo veikti ES vadinamoji Šengeno 
(Schengen) informacinė sistema, kuri 
padeda Lietuvos pareigūnams užsienyje 
rasti teisėsaugos ieškomus asmenis.

Perpirmąjį mėnesį Lietuvos pareigū
nai, atlikę užklausas ir patikrinę sutapi
mus, kitose valstybėse surado 16 Lietu
vos teisėsaugos ieškomų asmenų ir vieną 
transporto priemonę.

Išviso perpirmąjį tokio darbo mėnesį 
Lietuvos pareigūnai į šią sistemą pateikė

Chorų varžybos Klaipėdoje
Net 25 chorai iš devynių valstybių da

lyvaus 16-ajame tarptautiniame Stasio 
Šimkaus chorų konkurse. Jis vyks spalio 
18-21 dienomis Klaipėdos universiteto 
Menų fakultete, dalinai ir kituose pajūrio 
miestuose.

Kas dvejus metus rengiamas ir jau trijų 
dešimtmečių patirtį turintis tarptautinis 
Stasio Šimkaus chorų konkursas gerai 
žinomas ne tik Klaipėdoje, Lietuvoje, bet 
ir visoje Europoje. Konkursas įtrauktas į 
Europos chorų konkursų ir festivalių re
gistrą. Informacija apie jį skelbiama pres
tižiniame Europos chorų sąjungos pe
riodiniame žurnale “Europa Cantat”. Šie
met konkursą rengia Klaipėdos miesto 
chorinė bendrija “Aukuras” ir Klaipėdos 
miesto savivaldybė, praneša “Vakarų 
ekspresas”.

Praeitame konkurse dalyvavo 14 vie
netų iš aštuonių valstybių. Dabar yra 
užsiregistravę net 25 chorai iš devynių

Lietuva irgi sensta
(ELTA). Statistikos departamento 

duomenimis, Lietuvoje šių metų pra
džioje 60 metų ir vyresnių gyventojų bu
vo 691,900, arba kas penktas Lietuvos 
gyventojas.

Prognozuojama, kad 2050 metais kas 
trečias (35%) Lietuvos gyventojas bus 
pagyvenęs žmogus (ES - 36%). Šių metų 
pradžioje Lietuvoje kas ketvirta moteris 
ir kas šeštas vyras buvo 60 metų ir vyres
nis. Trys ketvirtadaliai (76%) šio amžiaus 
vyrų buvo vedę, 12% -našliai, bet moterų 
vos daugiau nei trečdalis (39%) - ištekė
jusios, 43% - našlės.

Pagyvenę žmonės sudaro apie penk
tadalį (19%) miesto ir ketvirtadalį (23%) 
kaimo gyventojų. Pačios “seniausios” yra 
Alytaus, Anykščių, Ignalinos, Lazdijų, 
Molėtų, Varėnos ir Zarasų rajonų savi
valdybės, kur 60 metų ir vyresnio amžiaus 
gyventojai sudaro 27-30%.

Namų ūkių tyrimo duomenimis, 2006 
m. pagyvenusių žmonių namų ūkių (pa
grindinis pajamų gavėjas - 60 metų ar 
vyresnis) mėnesinės pajamos buvo 652 li
tai vienam asmeniui, arba 96% šalies vi
durkio. Socialinės išmokos - pensijos ir 
pašalpos - sudarė 68% jų pajamų. Pa
grindinis pajamų šaltinis pagyvenusių 
žmonių namų ūkiuose buvo valstybinė 
senatvės pensija, kurios dydis šių metų 

daugiau 250,000 užklausų apie ieškomus 
asmenis. Savo ruožtu Europos Tarybos de
leguoti ekspertai pripažįsta, kad informa
cinė sistema Lietuvoje veikia gerai.

Be to, nuo rugsėjo 1-osios Lietuvos pa
sienyje atvykstančių asmenų duomenys 
yra tikrinami ne tik nacionaliniuose re
gistruose, bet ir Šengeno informacinėje 
sistemoje.

Pasak Lietuvos pasieniečių, Lietuvos 
sienos apsauga jau dabar atitinka “Šengeno 
erdvei” keliamus reikalavimus. □ 

valstybių. Be dešimties Lietuvos chorų, 
dalyvauti ketina varžyboms ištikimi 
kaimynai iš Latvijos ir Estijos, laukiama 
chorų iš Baltarusijos, Ukrainos, Lenkijos, 
Danijos, Vengrijos. Tikimasi sulaukti cho
ro net iš Afrikos žemyno - Ganos Res
publikos.

Konkursu yra susidomėjusi ir Tarp
tautinė chorinės muzikos federacija. 
Šiemetinio konkurso vertinimo komisijos 
pirmininkas - Tarptautinės chorinės 
muzikos federacijos generalinis sekreto
rius Jean Claude Wilkens. Tai bus pir
masis jo vizitas į Lietuvą.

Konkurso dalyviai koncertuos Klai
pėdos Marijos Taikos Karalienės bažny
čioje, Palangos, Kretingos, Nidos, Gargž
dų bažnyčiose bei koncertų salėse. Be 
koncertų, vyks seminaras varžybų daly
viams ir svečiams, kurį ves konkurso 
vertinimo komisijos pirmininkas. Prog
ramoje ir kiti rengimai. □ 

pradžioje buvo 508 litai per mėnesį.
Pagyvenusių žmonių namų ūkių vidu- 

tinės vartojimo išlaidos, skaičiuojant 
vienam namų ūkio nariui, 2006 m. buvo 
591 litas per mėnesį. Beveik pusę (43%) 
visų vartojimo išlaidų pagyvenusių žmo- 
nių namų ūkiai skyrė maistui.

Tolimesnė statistika
Šių metų pradžioje internetu naudojo

si tik 3.7% 65-74 metų amžiaus gyvento
jų. Tuo tarpu Europos Sąjungoje (ES) 
2006 m. pradžioje internetu naudojosi kas 
septintas aštuntas (13%) 65-74 metų 
amžiaus gyventojas. Daugiausiai jų buvo 
Švedijoje (51 %) ir Danijoje (48%).

Pernai Lietuvoje dirbo 175,300 (arba 
49.6%) 55-64 metų amžiaus gyventojų. 
Palyginimui, ES šio amžiaus žmonių už
imtumo lygis siekė 42.5%. Praėjusių metų 
pabaigoje Lietuvoje dirbo 73,000 (arba 
11%) 60 metų ir vyresnių gyventojų. Dir
bo kas šeštas šio amžiaus vyras ir kas 
penkiolikta moteris.

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė 
Lietuvoje pernai moterų buvo 77.1 metų, 
vyrų - 65.3 metų. Gana didelis moterų ir 
vyrų vidutinės tikėtinos gyvenimo truk
mės skirtumas išlieka ir tarp vyresnio 
amžiaus gyventojų: sulaukusios 60 metų 
moterys turi tikimybę išgyventi 21.6 me
tų, vyrai -15.6 metų. □
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pffil'Js Trumpai iš visur
♦ Rugsėjo 26 - 30 
dienomis Bur- 
mos karinė vy
riausybė žiau
riomis priemo
nėmis sustabdė 
taikingas budistų 
vienuolių bei pa
sauliečių protesto 
eisenas Rangoon 
mieste ir kitose 

vietovėse. Į eisenas šaudydama kariuome
nė nušovė bent 30 žmonių, jų tarpe vienų 
japonų žurnalistų, daug sužeistų. Bent 
1400 žmonių suimti. Spalio pirmomis 
dienomis kariuomenė pakartotinai nak
timis apsupdavo budistų vienuolynus, iš- 
sivesdama suimtus vienuolius. Nutrauk
tas susižinojimas internetu, vyriausybė su
varžė telefonų naudojimų.
♦ Rugsėjo 29 d. į Burmą atvyko Jungti
nių Tautų ypatingas pasiuntinys Ibrahim 
Gambari. Per tris dienas jis du kartus su
sitiko su Burmos karinės vyriausybės na
riais sostinėje Naypyidaw (tai vietovė pu
siaukelėje tarp Rangoon ir Mandalay, 
paskelbta sostinė 2006 metų kovo 27d.). I. 
Gambari išgavo leidimų pasikalbėti su 
namų arešte laikoma Aung San Suu Kyi, 
bet jo pasimatymas su Burmos visagaliu 
generolu Than Shwe nedavė apčiuopia
mų rezultatų. Saugumo Taryboje sankcijų 
prieš Burmų paskelbimų blokuoja Kinija.
♦ Sudane nuo sukilėlių nukentėjo taikos 
priežiūrai atsiųsti Afrikos Sųjungos kariai. 
Darfur srityje rugsėjo 30 d. sukilėliai puo
limu užėmė karių bazę Haskanita mieste, 
nukaudami bent 10 karių, pagrobdami apie 
40 įkaitais. Sukilėliai pagrobė iš bazės daug 
sunkiųjų ginklų ir įvairių reikmenų.
♦ Rugsėjo 29 d. sprogusi namų gamybos 
bomba sužeidė 12 užsieniečių turistų Mal- 
divų salose Indijos vandenyne. Tai pirmas

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
kaip milijono litų turtų ir pinigines lėšas 
yra deklaravusios 32 Seimo narių šeimos.

Daugiau kaip milijonu litų vertinamų 
turtų ir santaupų taip pat turi Vilniaus 
apskrities viršininkas (sovietmečiu buvęs 
Lietuvos komjaunimo vadovas) Alfonsas 
Macaitis, Konstitucinio teismo pirmi
ninkas Egidijus Kūris, Vyriausiojo admi
nistracinio teismo pirmininkas Virgilijus 
Valančius, buvęs Vilniaus meras Artūras 
Zuokas, valstybės kontrolierė Rasa Bud- 
bergytė, Seimo kontrolierius Augustinas 
Normantas, maždaug trys dešimtys savi
valdybių tarybų narių.

Afganistane dirbama taupiai
Krašto apsaugos ministras Juozas 

Olekas ES šalių gynybos ministrų su
sitikime sulaukė Europos Komisijos 
pagyrų Lietuvai už sėkmingų ES policijos 
misijos lėšų Afganistane naudojimų.

Šiais metais Lietuva gavo ir naudoja 
400,000 eurų Afganistano nacionalinės 
policijos pajėgumams Goro provincijoje 
stiprinti. Už šias lėšas bus pastatytos 9 
policijos nuovados, nupirktos transporto 
priemonės, nešiojamos (mobilios) kri
minalinės laboratorijos, surengti mokymai.

Lietuvoje jau dirba ir vokiečiai
Kaip praneša Vilniaus savivaldybė, 

Vilniaus daugiabučių namų savininkams 
sunkiai randant statybininkų pastatams 
remontuoti, lietuviams padeda šiltinti iš 
Vokietijos atvykę darbininkai. „Mus ste
bina vokiečių skrupulingumas ir darbų 
sparta. Pagal daugiabučio namo nuotrau
kas kruopščiai supjaustytų mineralinę va
tą jie atvežė tiesiai iš gamyklos. Taip ma
-------------------------------------------------------- da,ELTA,BNS,LGrriCir“Benianli,iai”.
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teroristų puolimo atvejis šiose salose, kurias 
ypač buvo pamėgę užsieniečiai turistai sa
vo povestuvinėms kelionėms. Dėl sprogi
mo įtariami musulmonai ekstremistai.
♦ Spalio 1 d. Rusijos parlamente Vladimir 
Putin pareiškė, kad jis vadovaus savo 
partijai gruodžio mėnesio rinkimų kam
panijoje. Jis numato būti sekančiu Rusi
jos ministru pirmininku, nes konstitucija 
jam draudžia būti perrinktu Rusijos pre
zidentu 2008 metais.
♦ Spalio 3 d. Bagdado miesto centre bu
vo sužeistas Lenkijos ambasadorius Ira
kui. Kelios bombos sprogo pakelėje, kai 
pro jas važiavo ambasadoriaus apsaugos 
motorkada.
♦ Spalio 3 d. Burmos vyriausybė paleido 
5 suimtus žurnalistus, 149 moteris vienuo
les ir apie 80 budistų vienuolių, bet vis dar 
tęsiasi protesto eisenose dalyvavusių 
vienuolių paieškos ir areštai.
♦ Spalio 3 d. Beidžinge buvo paskelbtas 
JAV, Japonijos, Rusijos, Kinijos ir abiejų 
Korėjų susitarimas, atsiektas rugsėjo 30 d. 
Šiaurės Korėja sutiko išmontuoti savo bran
duolinius reaktorius iki šių metų pabai
gos, už tai gaudama įvairios paramos iš JAV.
♦ Spalio 3 d. Šiaurės Korėjos sostinėje 
Pyongyang Š. Korėjos lyderis KimJong-il 
susitiko su atvykusiu Pietų Korėjos prez
identu Roh Moo-hyun. Sekančių dienų jie 
abu pasirašė bendrų susitarimo pareiški
mų. pažadėdami siekti glaudesnio ben
dradarbiavimo bei formalios taikos sutar
ties. Iki šiol galioja tik 1953 m. pasirašyta 
paliaubų sutartis.
♦ Spalio 5 d. britų policija pravedė kra
tų advokato Įstaigoje Glasgow mieste ir 
atgavo 35 milijonų dolerių vertės Leonardo 
da Vinci paveikslų “Madona su verpste”, 
pavogtų iš Drumlanrig pilies vagių, apsi
metusių turistais. Suimti 4 vyrai, kaltinami 
šia vagyste. □ 

žiau sugadinsime statybinės medžiagos ir 
tiksliai ją panaudosime. Pradėję rugsėjo 
pabaigoje, šiuo metu vokiečiai jau beveik 
įpusėjo darbus“,- džiaugėsi vieno namo 
bendrijos pirmininkas Algirdas Krulikas.

Sienų šiltinimas ateinant žiemai - yra 
viena finansiškai sunkiausių problemrj 
tiems Lietuvos žmonėms, kurie gyvena so
vietmečiu statytuose daugiabučiuose, nes 
jie pasižymi ncsandammu ir vis brangs
tančių dujų bei elektros eikvojimu. Pavyz
džiui, keturių aukštų 24 butų namo atnau
jinimas iš viso savininkams kainuoja apie 
tris ketvirčius milijono litų. Pasinaudojus 
savivaldybės ir valstybės parama, gyven
tojams vistiek lieka padengti apie 40% 
projekto vertės.

Prastas Kauno įvaizdis
Kaip praneša “Kauno diena”, Norve

gijos žiniasklaidoje Kaunas minimas kaip 
“klasikinis gangsterių miestas”, kuriame 
klesti prekyba vogtais daiktais ir praside
da narkotikų kelias j Europos šalis. Kelių 
Norvegijos dienraščių ir televizijų žurna
listai prieš keliolika dienų lankėsi Lietu
voje, o po to skaitytojams ir žiūrovams 
pateikė savo reportažus. Juose Lietuva 
pristatoma prastai, tačiau bene labiausiai 
kliuvo Kaunui. Aiškinama, kad į Norvegiją 
plūstančio sintetinio narkotiko amfetami- 
no gamyba organizuojama Kaune. Teigia
ma, kad visoje Europoje vogtais daiktais 
Aleksoto turguje ir automobilių turguose 
prekiaujama atvirai, nesibaiminant polici
jos. Reaguodami, Kauno policijos atstovai 
nepritarė, bet kartu nurodė, kad Vilniuje 
per tą patį laikotarpį nusikaltimų užregis
truota 2.5karto daugiau.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau-

zvLcriwu
Apie Lietuvos garsą 

pasaulyje
Ruslanas Irzikcvičius

Ne už kalnų Lietuvos vardo tūkstant
mečio paminėjimas. Data reikšminga, nors 
tai lėmęs vokiečių aprašytas įvykis šiais 
laikais atsidurtų kriminalinės kronikos 
skiltyje. Pasirodo, Dievo tarnas misionie
rius Bruno su savo bendražygiais, padedami 
vietinių, nukeliavo į dangų. Pagal įvykio 
aprašymą mūsų protėviai pasveikino at
vykėlius smūgiu j galvą su kuoka, nors 
galėjo būti ir atvirkščiai. Juk puikiai ži
nome, kaip tada buvo skleidžiamas Dievo 
žodis. Gal lietuviai paprasčiausia gynėsi? 
Bet dabar jau nesužinosime, nes po šio 
įvykio lietuviai savo pozicijos nepateikė. 
Tačiau šitaip Lietuva „įsiliejo“ į informa
cinę erdvę.

Sakoma, kad istoriją kuria nugalėtojai 
Tiksliau, raštingi nugalėtojai. Tik pamė
ginkite įsivaizduoti, kaip skirtingai ver
tintume mongolų - totorių užkariavimus, 
jei jie patys būtų užrašę savo žygius. Ne
manau, kad taip romantizuotume plė
šikaujančių vikingų palikimą, jeijie nebū
tų rašę savo sagų.

Susidaro įspūdis, kad per pastaruosius 
tūkstantį metų Lietuva netoli tepažengė. 
Rašyti išmokome, bet rašome sau ir apie 
save. Net ir intelektualai dar nieko neda
ro, kad Lietuva tokia nebūtų. C) gal dar 
nesuprato, kad XXI amžiuje yra daug ga
limybių ištempti Tėvynę iš informacinio 
urvo? Tad kaip mes, Lietuvos piliečiai, 
nelaukdami valdžios sprendimi|, galėtu
me prisidėti prie informacinės sklaidos 
apie Lietuvą pasaulyje? Gal trumpai pa
žvelkime, kur mes esame.

Atsakymas labai trumpas - pasaulyje 
Lietuvos nėra. Deja, per tūkstantį metų 
Lietuva taip ir nesugebėjo pasinaudot i jo
kiais informacijos įrankiais. Gal todėl, kad 
palyginti neseniai atradome rašytinį žodį 
ir dar nesuvokėme žodžio galios? Bet 
pradėkime nuo viršūnėlių. Kiek straips
nių mūsų šalies vadovai, politikai, akade
mikai ar intelektualai paskelbė autoritetin
guose pasauliniuose leidiniuose, tokiuose 
kaip „Financial Times“, „International 
Herald Tribune“, „Foreign Affairs“, 
„Times“? Nuoširdžiai tikiuosi, kad klys
tu, bet tokių siurprizų neteko matyti. Gal 
neturime ką pasakyti? Stengiamės, kad 
Lietuva neliktų pilkojoje gynybinėje ir po
litinėje zonoje, bet nesuprantame, kad 
esame juodoje informacinėje skylėje. Gal 
tai ne mūsų stilius reklamuotis, dirbame 
tyliai ir atkakliai palikdami „nereikalingą 
afišavimąsi“ pasipūtusioms britams, pran
cūzams, vokiečiams, rusams, švedams ir 
pagaliau tiems patiems estams. Tegul jie 
kalba už mus, beje, patirties turime su 
kaupu. O gal mūsų nuomonė niekam ne
įdomi?

Į tariu, kad daugumai Lietuvos šviesuo
lių tai pasirodys nedėkingas darbas, nes 
straipsnius, spausdintus pasaulio žinia- 
sklaidoje, Lietuvoje perskaitytų mažai skai
tytojų, nors kai kurie interneto dienraščiai 
jau pradeda versti įdomius straipsnius. 
Netgi tokie leidiniai kaip „The Economist“ 
ir „The Guardian“ prie savo kainyno žymi 
tokias Europos šalis kaip Latvija ir Estija, 
„pamiršdami“ paminėti gyventojų skai
čiumi didesnę Lietuvą, kuri taip pat yra 
Europos Sąjungos narė. Gal todėl, kad 
nelabai kas čia ir skaito Vakarų leidinius.

Čia turbūtverta pasidžiaugti, kad Lie
tuvoje daugėja laikraščių, perkeliančių sa
vo straipsnius į internetą. Atsiranda ir lei
dinių, skirtų tik internetu!. Tuo taip pat rei
kia džiaugtis. Bet šis straipsnis - ne apie 
tai. O kaip Lietuva atrodo pasauliui? Lie
tuvos interneto erdvėje beveik nėra. Esama 

biurokratinių, iš reikalo sukurtų svetainių, 
kaupiančių pasenusius duomenis. Net ne 
visos įmonės ar politinės organizacijos turi 
svetainių puslapių angliškai. O provakarie- 
tiškos ir pažangios nevyriausybinės orga
nizacijos ne visada sugeba angliškai pa
rašyti apie konferenciją, tyrimą ar moksli
nį leidinį. O ką jau kalbėti apie tuos, kurie 
net nemato reikalo kalbėti angliškai.

Palyginkime Lietuvos. Latvijos ir Estijos 
institutų svetaines. Kuri šalis jus labiau 
sudomino, paskatino domėtis toliau, davė 
pakankamai informacijos, sudarė palan
kesnę nuomonę? Jau daug buvo kalbėta 
apie svetainių, pristatančių Lietuvą, trū
kumą ir kokybę. O čia jums mažytė Estija 
atrado pinigų ir trečioji pasaulyje atidarys 
virtualią ambasadą „Second Life“ sve
tainėje. Pinigų, laiko ir žmogiškųjų resur
sų švaistymas? Taip „švaistydama pinigus“ 
Estija ir toliau sėkmingai kuria pažangios 
šalies įvaizdį ir sugeba puoselėti dėmesį 
apie savo įdomią, jaunatvišką, drąsią ir 
nebijančią naujovių šalį. Ir mūsų vėliava 
galėtų pakilti virtualioje erdvėje, bet tai jau 
valstybės tarnautojų reikalas.

Ką gi, pasidairykime po virtualią erd
vę. Sugebėjau atrasti trisdešimt tris in
terneto dienoraščius, kurie rašo apie Estiją 
angliškai, tiek pat apie, mūsų akimis, taip 
beviltiškai atsilikusią Armėniją. Netgi Mol
dova, Lietuvos „studentė“ integruojantis į 
Vakarus, turi dvylika interneto dienoraščių: 
valstybinių, politinių, kultūrinių (armėnai 
net pristato savo eilėraščius), ekonominių, 
gyvenimo būdo ir t.t. Pasirinkimas puikus. 
Interneto dienoraščių apie Lietuvą ang
liškai mažiau nei dešimt. Politinėmis te
momis ir apie ekonomiką - tik du. Vienas 
iš jų. deja, taip ir neįsibėgėjo, kitas atsira
do tik prieš du mėnesius. Neslėpsiu, tą 
interneto dienoraštį rašau pats. Tai buvo 
daugiau desperatiškas mėginimas užpil
dyti juodąją skylę interneto erdvėje.

Nieko daugiau nelieka, kaip tik kreip
tis į tos pilietinės visuomenės dalį, kuriai 
svarbu pristatyti Lietuvą pasauliui. Mielie
ji intelektualai, politikai, visuomenės vei
kėjai. akademikai, studentai, darbininkai, 
namų šeimininkės ir t.t. Lietuvoje ir už
sienyje! Atėjo laikas išvesti Lietuvą iš 
tamsaus informacinio urvo į pasaulio 
informacijos šviesą. Užteks dejuoti ir 
reikalauti iš kitų. XXI amžius kiekvienam 
suteikia galimybę apie save papasakoti.

Estija, kuri stebina palankių straipsnių 
gausa žurnale „The Economist“, turi savo 
priežastį. Negalima nesižavėti šios šalies 
laimėjimais ir sugebėjimais juos pristatyti 
pasauliui. Vis dėlto žurnalo palankumas 
estams yra ir vieno iš žurnalo vadovo Ed
ward Lucas asmeninių simpatijų Estijai 
rezultatas. Žurnalas „The Economist“ daug 
nuveikė kurdamas Estijos teigiamą įvaiz
dį. To pinigais neįmanoma pamatuoti. Net 
neabejoju, kad estų valdžia ponui Edwardui 
jau numačiusi valstybinį apdovanojimą. Ne 
paslaptis, kad autoriui net nereikia daug 
vargti, kad gautų idėjų naujam straips
niui. O Edward Lucas rašo ne tik į „The 
Economist“, jo komentarai spausdinami 
įtakingame „The European Voice“, jų ga
lime rasti ir „The Daily Mail“ laikraštyje. 
Be to, E.Lucas rašo knygą apie naująjįšal- 
tąjj karą, kurioje, net neabejoju, Estija bus 
,Žibanti žvaigždė“.

Štai jums ir paprastas pavyzdys, kaip 
galima kurti nuomonę. Šiais laikais galima 
informuoti britą ar amerikietį ir kurti nuo
monę net neišėjus iš savo namų Vilniuje ar 
Pušalote. Reikia tik noro ir supratimo, kad 
tai svarbu. Supratimo, kad mes esame ne 
prastesni už kitus, kad ir už tuos pačius 
estus, tik turime tai parodyti ir informuoti! 
Tad, mielieji, kibkime į darbą. Jei tavęs nėra 
internete, tavęs nėra apskritai. Tai XXI a. 
iššūkis visiems. Dar niekada nebuvo taip 
lengva būti išgirstam. O pasakyti pasauliui 
juk turime ką. Per tūkstantį metų susikaupė 
daug įvykių, be to, šis bei tas dar ir vyksta.

(“Atgimimas”, sutrumpinta)
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Bendruomenės baruose
Nauja knyga Adelaidėje

tėvyne. Susitaręs su draugais, keturiese 
dviem automašinom leidžiasi per dyku
mas ir mažus miestelius, civilizacijos 
menkai paliestus kaimus - gaudo vargą! 
Valgo “geležinį maistą”, “užuodęs paraką” 
pasislepia po mašina ir skaito knygą. Mie
ga apsiklostęs debesų pūkais, bet “bum
bėti” dėl nepatogumų negali. Dviems 
draugams lėktuvu “išplasnojus” Adelai- 
dėn... Tokių banguotų išsireiškimų pilna 
knyga. Jie sukelia meilę mūsų kalbai sa
vo žavingumu, kitos tokios nėra pasaulyje.

Autorius mėgsta keliauti. Negana Eu
ropos, Šiaurės Amerikos. Jį vilioja egzo
tiška Pietų Amerika. Čia jis stebi gyven
tojų charakterius, maistą, apsirengimą, 
laisvalaikio pomėgius. Stebina autoriaus 
pedantiškas pastabumas. Džiaugiuosi, kad 
nesusigundė kokioj nors “meksikoj” pasi
likti, o grįžo į Australiją. Dėkinga, kad su
teikė galimybę ir man jo knygą paskaityti.

K. Vanagienė

Tai Juozo Donelos prisiminimai. Au
torius žinomas kaip geras lietuvių sporto 
klubo “Vytis” narys ir bendruomenės 
rėmėjas. Juozas labai populiarus, visų 
draugas ir retai reikalingas vardo ar 
pavardės. Paprastai sakome: “Žemaitis”. 
Geras jis todėl, kad nesistengia Žemaiti
jos atskirti nuo Lietuvos.

Gaila, bet jo knyga nesiūloma pirkė
jams. Ji yra dovana bibliotekoms, gi
minėms tėvynėje ir artimiems draugams 
Australijoje. Žemaitis geras fotografas - 
knyga gausiai iliustruota, kompiuterio 
išmislo produktas, todėl mikroninio tira
žo. Pradėjus skaityti, negali atidėti kitai 
dienai. Knygos kalba tokia gyva ir vaiz
dinga, kad matai mažą Juozuką tėvynėje; 
įsimylėjusį jaunikaitį, karo atskirtą nuo 
mylimosios, vargstantį DP stovyklose Vo
kietijoj ir emigrantą kengūrų šalyje.

Atlikęs darbo prievolę, Juozas gei
džia pažinti kraštą, kurį vadina laikina

Čempionų komandoje 
A Sporting Achievement for Young 

Lithuanian
Sydnėjiškis Daniel Šepokas žaidžia Jaunių krepšinio ko

mandoje, kuri Šiemet tapo NSW Valstijos jaunių čempione.
Žemiau spausdiname apie jo nuopelnus plačiau. Red.

A fitting final to Daniel Šepokas’ junior basketball 
representation was evident with Bankstown Bruins U/18 
Men’s (Division 1) reigning supreme in this year’s NSW State 
Championships beating Manly for the NSW State Title in a 
nail-biting finish with a score of 77 - 75. The State Champion
ship Tournament required three levels of games over three 
weeks, travelling across the State with the final round played at 
lllawarra Basketball Stadium. Over the three games Daniel 
averaged 20points per game. This final game was very emotional 
as most of the boys have played together since under 12’s. It has 
been 1 Oycars since Bankstown Bruins U/18 Men last won the 
State Title. Daniel now has the opportunity to trial for Youth 
League in November and hopefully enjoy a new level of 
basketball. He is also looking forward to playing for “Kovas” 
at this year’s Šventė in Adelaide. L.S.
Nuotraukoje dešinėje - Daniel Šepokas.

Prisimename savus
Ne kartą pasinėrę j kasdienybę už

mirštame tuos, toli nuo mūsų esančius, 
bet bendru tikėjimu apjungtus brolius ir 
seses. Tačiau būna atvejų, kai širdis su
plazda ir jautri gija atnaujina ryšį su sa
vaisiais. Taip sydnėjiškiai draugai bei pa
žįstami, liūdesio valandoje palydėję Ana
piliu taurų kataliką - amžiną atilsį Vincą 
Stanevičių, prisiminė lietuviškąjį jaunimą, 
atvykstantį į Pasaulio Jaunimo Dienas, 
įvyksiančias 2008 metais Sydnėjuje. Per 
Onutę Kapočienę jie surinko dosnią $290 
auką jiems paremti.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, prisi- 
dėjusiems prie šio kilnaus tikslo, kaip 
antai A. ir L. Kramiliams ($10), D. ir K. 
Ankams ($20), A. ir V. Kapočiams ($50),
A. Mikalauskui ($20), B. Ropienei ($20),
B. ir T Vingiliams ($30), E. ir V. Stasiu- 
naičiams ($20), J. Kalgovienei ($20), R. ir

G. Bižiams ($20), J. Burokienei ($20), O. 
Dobbs ($10) ir K. Grigui ($50).

Ta pačia proga norime nuoširdžiai 
padėkoti ir Eleonorai Kains, suorgani
zavusiai grupe žmonių pasilinksminimo 
vakarėliui ir surinkusiai dosnią $200 auką 
Lietuvos jaunimui.

Iškalbingumas - tai Dievo dovana. Ir 
kartais taip pristingame žodžių tinkamai 
išreikšti giliausiems jausmams ir tai giliai 
išjaustai padėkai. Štai ir Kazimiero But
kaus pavyzdys - su šilčiausiais žodžiais 
atsiųsta $500 parama lietuvių atžaloms, 
kurią su nuostaba ir jautriai priėmėme.

Tikrai neužtektinai skamba tas pa
prastas AČIŪ, bet visiems Jums, gerieji 
žmonės, jj tariame iš giliausių širdies 
gelmių. Viešpaties palaimos Jums linki -

PJD 2008
Paramos Komitetas (Sydney)

Crime Stoppers Multilingual 
Media Appreciation Breakfast

Crime Stoppers hosted a special 
appreciation breakfast on 17th and 18th 
September, to thank all NSW based 
multilingual media partners who help place 
the important Crime Stoppers messages 
before the people of Australia.

In the presence of Detective Senior 
Sergeant Vai SMITH and Project Manager, 
Leigh TRINH of Victoria Police, 
certificates of appreciation were presented 
to multilingual media outlets.

D/S/Sgt SMITH explained that 
telephone calls to Crime Stoppers continue 
to help police to arrest criminals and make 
our community safer. He explained that 
many of the arrests were for very serious 
charges including homicide, armed 
robbery, assault, motor vehicle theft.

burglary and major drug offences.
Leigh Trinh thanked everyone who had 

supported Crime Stoppers Multilingual 
Project during the past year, saying that the 
excellent residts which police obtain once 
they investigate information coming from 
the public speak for themselves. D/S/Sgt 
SMITH reminded the media partners that 
the community is safer when everyone 
plays an active role in dealingwithcriminal 
activity.

Together with Crime Stoppers NSW CEO, 
Mr Craig Brown and Vai Smith - 
congratulate “Mūsų Pastogė” for the 
proactive continue support.

Victoria Police Complex 
State Intelligence & Covert 

Support Department

Australian Lithuanian
Financial Activities Report as

Days 2006 
at 10-05-2007

Income
Donations
Australian Lithuanian Foundation $4,000.00
Department of Victorian Communities $1,400.00
City of Greater Geelong $3,000.00
Lithuanian Credit Union “Talka” $ 500.00
Latvian Credit Union $ 350.00
Bendigo Bank $1,000.00
Lukaitis & Partners $ 500.00
Geelong Ethnic Communities $2,950.00 $13,700.00
Income
Arts Specific $ 611.50
Books & Programs $1,037.70
Opening Ceremony $2,09.00
Choir $4,166.00
Song & Literature $1,240.00
Youth Night $1,378.00
Folk Dancing $6,474.25 $16,997.45
Total $30,697.45
Expenses
Bank Charges $ 29.00
Bendruomenės $ 94.75
Ballet $ 385.00
Books & Partners $1,490.00
Administration $ 600.00
Organising Committee $3,800.05
Scouts $ 444.45
Arts & Crafts $1,547.00
Choir Expenses $8,618.91
Song & Literature $ 599.10
Folk Dancing $6,281.65
Youth Night $ 610.00
Opening Ceremony $2,127.00 $26,626,91
Funds Available at the Commonwealth Bank $ 4,070.54
Total $30,697.45

Ixft to right: Chief Executive Oilicer Craig Brown, Editor “Mūsų Pastogė” Dalia Doniela 
and Inspector Vai Smith, Slate Co-ordinator ofCriine Stoppers.

Apie nusikaltimus 
praneškite sava kalba. 
Skambinkite vertėjui 13 14 50, 
kuris sujungs su CRIME 
STOPPERS 
1800 333 000

CRIME
STOPPERS

1 800 333 000
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Lietuviai pasaulyje Ekumeninė Europos asamblėja

Grįžti j tėvynę?
Darbdaviai pastebi, kad i Lietuvą po 

truputį grįžta emigrantai. Tačiau jie įsi
tikinę, kad tai vyksta ne dėl valdžios vyk
domi; programų ar strategijos, o dėl na
tūralių ekonominių procesų. Patys emig
rantai taip pat tvirtina, jog grįš, kai bus 
tikri, jog gali čia susikurti gerovę.

Beveik 10 metų JAV išgyvenęs Ernes
tas su šeima spalį parvyksi a į tėvynę. „Šią 
vasarą po viso to laiko grįžome pasidairy
ti į Lietuvą ir apslulbome, kaip viskas pa
sikeitė į gerąją pusę. Nusprendėme, kad 
gal laikas grįžti. Nes jei dabar neparva- 
žiuosim, tai veikiausiai jau niekada nebe
grįšim“, - pasakojo vyras.

Amerikoje dirbęs vadovaujamą darbą 
statybų ir transporto sektoriuose, Ernes
tas jau ieško darbo gimtinėje - padavė į 
Lietuvos laikraštį skelbimą. Vyras teigė 
nesitikintis grįžęs uždirbti tiek, kiek 
Jungtinėse Valstijose. „Mes nevažiuoja
me atgal Amerikos ieškoti. Suvokiame 
realybę. Verslo iš karto taip pat nekursi- 
me. Reikia kojas apšilti, apsidairyti, nes 
viskas yra labai pasikeitę. Teks vėl integ
ruotis į lietuvišką visuomenę - įlįsti, patu
pėti ausis suglaudus ir paskui jau daryti 
išvadas“, - teigė Ernestas.

Jis pasakojo pastebėjęs, kad iš Ameri
kos į gimtinę išvyksta vis daugiau lietu
vių, žmonės pradėjo investuoti pinigus 
tėvynėje, tai reiškia, kad ketina parva
žiuoti, nes ekonominė situacija akivaiz
džiai gerėja. „Praėjo kiek laiko ir pasiekė
me čia ko norėjome - turime mašiną, naują 
namą. Dabar jau pradedame galvoti - kas 
toliau? Amerikoje gyvenant yra kiekybė, 
bet nėra gyvenimo kokybės. Tas amerikie
tiškas gyvenimas tave įtraukia kaip pelkė, 
suvynioja ir visai nesvarbu, kad finansiš
kai esi apsirūpinęs. Tu nieko nematai, 
niekam nelieka laiko, jautiesi kaip zom
bis“, - pasakojo vyras.

Lietuvos verslo darbdavių konfedera
cijos generalinis direktorius Danas Ar
lauskas patvirtino, jog emigravę Lietuviai 
iš tiesų grįžta. „[ vieną statybos įmonę 
sugrįžo 15 žmonių, kurie prieš kokius 
penkerius metus išvyko dirbti į užsienį 
dėl didesnių atlyginimų. Kai materialinė 
situacija čia pagerėjo, jie parvažiavo. Ki
tas dalykas, pasak tų sugrįžusių, - lietu
vius iš rinkos stumia pigesni darbininkai 
iš kitų šalių: Rumunijos ar Bulgarijos“, - 
pasakojo D.Arlauskas. Be to, jis pastebė
jo, kad emigrantai grįžta tik į tuos rajonus, 
kuriuose ekonominė plėtra yra spartes
nė. „Galime deklaruoti, kad procesas 
vyksta ir tikrai nepriklauso nuo valdžios 
vykdomi; programų. Tai savaiminis proce
sas, nulemtas daugybės veiksnių tiek mū
sų šalyje, tiek kitose“,-sako jis.

„Valdžios pastangos susigrąžinti emig
rantus panašesnės į akcijas. Mano many
mu. kiekvienas I jetuvos pilietis, ketinantis 
grįžti į tėvynę, susiras jam reikalingos 
informacijos. Apskritai išskirtinio dėme
sio šitiems žmonėms net ir neturėtų būti. 
Šita tema yra pilstymas iš tuščio į kiaurą, 
nes priežastys, kodėl žmonės išvažiavo, 
yra įvairios. Vienas įžeistas sistemos, ki
tas sužeistas biurokratinės aplinkos, tre
čias nesuduria galo su galu-būtent to
kių yra daugiausia“, - tvirtino Didž. Bri
tanijos Lietuvių Bendruomenės pirminin
kė Živilė Ilgūnaitė. Ji įsitikinusi, kad iš

Diplomato Kazio Lozoraičio našlei skirta pensija
Velionio Lietuvos diplomato Kazio 

Lozoraičio našlei Giovannai skirta pensija. 
Pirmasis Lietuvos ambasadorius prie Sv. 
Sosto ir Maltos ordino, Lietuvos diplomati
jos veteranas ir Lietuvos patriotas Kazys
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■ mintys skiriasi
Lietuvos išvykstantys žmonės tiesiog rea
liai vertina aplinkybes - ar gali patys gy
venti visavertį gyvenimą ir auginti vaikus.

Pasak D. Arlausko, darbdaviaipastebi, 
jog sugrįžta emigrantai, kuriems apie 50 
metų. „Tie, kas jau sulaukė pensijos. 
Žmonės pasakoja, kad išdirbus užsienyje 
ikipensinio amžiaus, galima grįžti j tėvynę, 
nes iš tos pensijos galima normaliai 
pragyventi“, - pasakojo D.Arlauskas. 
Ž.Ilgūnaitė irgi pripažįsta, kad daugelis 
tokių emigrantų laukia svetimos šalies 
pensijos ir tik tadaketina grįžti. „Manau, 
kad po metų kitų būtent tie žmonės su
darys naują grjžtančiųjų bangą“, - sakė 
D.Arlauskas.

Abu pašnekovai teigė, jog daugelį 
emigrantų nuo grįžimo sulaiko socialinės 
garantijos - šioje srityje Lietuva dar gero
kai atsilieka nuo kitų šalių. Tačiau jie yra 
įsitikinę, kad neįmanoma įvardyti sąlygų, 
kurias turi sukurti valstybė, kad grįžtų 
emigravusieji. Kiekvienas labai individua
liai įvertina, ar galės pragyventi ar įgy
vendinti savo sumanymus gimtoje šalyje. 
Vis dėlto pašnekovai taip pat teigė, jog 
emigravęs jaunimas į tėvynę parvykti 
neskuba.

Inga Razmaitė, 
(“Klaipėda”, sutrumpinta)

Emigrantai domisi būstu 
tėvynėje

Pasak Airijos Lietuvių Bendruomenės 
atstovės Lauros Garbatavičiūtės-Down, 
interesas investuoti kapitalą į Lietuvą tarp 
dabartinių emigrantų išlieka didelis. 
“Airijoje gyvenantys lietuviai stengiasi 
nukreipti savo pinigus į nekilnojamojo 
turto rinką Lietuvoje. Viena vertus, dalis jų 
planuoja grįžti į tėvyne ir ten apsigyventi. 
Be to, lietuviai mato didelę investicijų 
perspektyvi! Lietuvoje”, - Eltai sakė L. 
Garbatavičiūtė-Down. Jos žiniomis, sve
tur gyvenantys lietuviai būstus dažniau
siai perka Vilniuje.

Visgi naujausi duomenys rodo, kad 
nors emigravę lietuviai vis dar noriai in
vestuoja į būstą tėvynėje, jų pajamos, pa
tenkančios į Lietuvos nekilnojamojo turto 
rinką, jau nebėra daug didesnės nei gyve
nančiųjų Lietuvoje. Prekybininkų duome
nimis, Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių 
lietuvių pajamos, siekiant gauti paskolą 
būstui įsigyti, pastaruoju metu susilygino. 
Šiuo metu maždaug pusė užklausas ban
kams pateikiančių lankytojų 6,000 litų ir 
daugiau per mėnesį jau nurodo uždirban
tys Lietuvoje.

“Tendencijos geros, nes dar prieš pusę 
metų didesnes pajamas nurodydavo eko
nominiai emigrantai. Šiuo metu viduti
niškai kas antras užklausą bankams patei
kiantis asmuo, gaunantis aukštesnes nei 
vidutines pajamas (nuo 5,000 litų per mė
nesį vienam asmeniui), nurodo gyvenan
tis Lietuvoje. Tiesa, dažniausiai tai būna 
didžiųjų šalies miestų gyventojai”, - sakė 
UAB “Reals” direktorė Ina Jankauskie
nė. Pasak jos, į bankus dėl paskolos būstui 
besikreipiančių asmenų pajamos siekia 
nuo 1300 litų iki 9,000 litų per mėnesį. 
Dominanti paskolos suma svyruoja nuo 
11X1,000 litų iki kelių milijonų, o viduti
niškai prašoma 210,000 litų.

Lozoraitis mirė rugpjūčio 13 d. Romoje. 
Jam buvo 78-eri. Diplomatinės tarnybos 
įgyvendinimo įstatymas numato, kad pen
sija gali būti skiriama 1940 - 1990 m. Lie
tuvos Respublikai atstovavusiems diplo- 

-matams arba jų našlėms. □
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Rugsėjo 4-9 d.d. Sibiu mieste (Ru
munija), kuris yra ir šių metų Europos 
kultūros sostinė, vyko 3-ioji Europos eku
meninė asamblėja. Ją organizavo Europos 
Bažnyčių konferencija (KEK), vienijanti 
125 stačiatikių, protestantų, anglikonų 
Bažnyčias ir Europos Vyskupų Konferen
cijų tarybą (CCEE), jungiančią 34-ių ša
lių katalikus. Asamblėjoje, kurios tema 
“Kristaus šviesa apšviečia visus. Europos 
atsinaujinimo ir vienybės viltis”, dalyvauja 
beveik 3.000 delegatų, atstovaujančių visus 
senojo žemyno krikščionis - absoliučią 
daugumą jo gyventojų. Iš 1 jetuvos dalyva
vo 9 žmonių delegacija: vysk. Rimantas 
Norvilą, Lietuvos Vyskupų Konferencijos 
gen. sekretorius mons. Gintaras Grušas, 
Vilniaus arkikatedros administratorius 
kun. Ričardas Doveika, I jetuvos Vyskupų 
Konferencijos gen. sekretoriaus padėjėjas 
kun. Lionginas Virbalas, Dalė Smeraus- 
kaitė - Katalikų 1 nterneto tarnybos redak
torė; Vilhelmina Kalinauskienė - Lietuvos 
Biblijos draugijos organizatorė, Eglė Lau
menskaitė - sociologijos profesorė; Vil
niaus stačiatikių kunigas Vladimiras Sc- 
liavko ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos 
delegatas rūpintis užsienio lietuvių kata
likų sielovada prcl. Edmundas Putrimas, 
kuris dar dalyvavo Europos vyskupų kon
ferencijos delegatų posėdžiuose apie 
migraciją.

Asamblėja - tai Rytų ir Vakarų krikš
čionijos susitikimas, kurio metu bendro
se sesijose, maldoje ir diskusijų grupėse 
krikščionys svarsto savo tapatybę ir toles
nio bendradarbiavimo Europoje galimy
bes, ieškodami būdų įveikti vertybių kri
zę ir saugoti kiekvieno žmogaus orumą.

Nuotraukoje - Lietuvos delegacija (iš kairės) stovi: Dalė Šmerauskaitė, kun. Liongi
nas Virbalas, Vilhelmina Kalinauskienė, Eglė Laumenskaitė, kun. Ričardas Doveika, 
vysk. Rimantas Norvilą, mons. Gintaras Grušas, stačiatikių kun. Vladimir Seliavko 
iš Vilniaus ir prel. Edmundas Putrimas.

Lietuva dėkoja Danijai
(ELTA). Premjeras Gediminas Kirki

las padėkojo Lietuvoje viešinčiam Danijos 
kariuomenės vadui generolui Hans Jesper 
I lelso už Danijos paramą Lietuvos kariuo
menei ir pabrėžė nuolatinę Danijos pagal
bą Lietuvos misijai Goro provincijoje. 
Pasak jo, ypač reikšminga techninė para
ma, taip pat pagalba apmokant kariuome
nės specialistus. Vien tik 2006 m. įvairios 
trukmės karo mokslus baigė daugiau nei 
100 lietuvių įvairių sričių specialistų.

Danija daugiau kaip dešimtmetį pa
deda Lietuvai kurti ir reformuoti kariuo
menę. Nuo 1994 metų, kai Lietuvos kariai 
pradėjo dalyvauti taikos palaikymo ope
racijose, daugiau kaip tūkstantį karių mi
sijoms padėjo parengti Danijos kariuo
menė. Misijos atliktos Danijos kontin
gentuose Kroatijoje, Bosnijoje ir Herce
govinoje, Kosovc, Irake. Danija nuolat 
teikia paramą mokant Lietuvos karius ir 
aprūpina Lietuvos kariuomenę ginkluo
te, rengia bendras pratybas. Danijos kari
nio rengimo įstaigose mokėsi apie 250 
Lietuvos karių.

Jos pradžioje į susirinkusius kreipėsi 
Konstantinopolio ekumeninis patriarchas 
Bartolomėjus. Buvo perskaityti popie
žiaus Benedikto XVI ir kitų Bažnyčių 
vadovų sveikinimai. Popiežiškosios krikš
čionių vienybės tarybos pirmininkas 
kardinolas Walter Kasper išsakė Katalikų 
Bažnyčios viltis ir krikščionių bendradar
biavimo svarbą. Smolensko ir Kaliningrado 
metropolitas Kirilas, Maskvos patriarcha
to ryšių su kitomis Bažnyčiomis komite
to pirmininkas pakvietė ekumenini dia
logą grįsti tvirtais moraliniais pamatais ir 
nepasiduoti šių dienų paviršutiniškumo 
tendencijoms. Vokietijos Evangelikų 
Bažnyčios tarybos pirmininkas vysk. 
Wolfgang I luber pažymėjo, jog nepaisant 
skirtingų Bažnyčios sampratų turime to
liau tęsti kelionę kartu.

Kalbėdamas Asamblėjoje Europos ko
misijos pirmininkas Manuel Barroso 
priminė, kad krikščionybė Vakarų civi
lizacijos istorijoje savo konfesijų įvairove 
tapo galinga jėga, vienijančia skirtingų 
tautų žmones. Asamblėjoje dalyvavo 
Rumunijos prezidentas Traian Basescu, 
Europos švietimo, mokymo ir kultūros 
komisaras Jan Figel bei Europos 'tarybos 
Parlamentinės Asamblėjos pirmininkas 
Renė van der Linden.

Vyko diskusijos apie migracines ten
dencijas Europoje; sielovados iššūkius 
migrantams ir pabėgėliams; kaip parapi
jos ir misijos gali paremti ir padėti mig
rantams ir pabėgėliams įsikurti, įsijungti 
ir visiškai tapti Bažnyčios nariais; didėjan
čią prekybos žmonėmis problemą ir san
tykius su musulmonais.

Užsienio lietuvių sielovados delegalūra

2003 metais užbaigta Danijos remto 
ARTBAT (Artilerijos bataliono) projekto 
pagrindinė fazė, atgabenta ir Lietuvai 
perduota ginkluotė ir technika, kurios 
pagrindu buvo sukomplektuotas Lietuvos 
kariuomenės artilerijos batalionas. 2004 
metais buvo apmokyti artilerijos batalio
no kariai, dirbantys su danų dovanota 
ginkluote - haubicomis.

Pernai Lietuvos kariuomenės Motori
zuotoji pėstininkų brigada “Geležinis 
Vilkas” buvo priskirta Danijos kariuome
nės Sausumos pajėgų divizijai. Tai suteikė 
galimybę Lietuvos kariams dalyvauti 
aukštesnio nei įmanoma Lietuvoje - divi
zijos lygio pratybose, mokymuose, štabų 
darbe. Šiemet kovą Danijos ir Lietuvos 
gynybos ministerijos pasirašė sutartį pirk
ti du STANDARFLEX 300 UNITS klasės 
patrulinius laivus. Pirmasis laivas Lietuvą 
pasieks iki šių metų pabaigos, antrasis - 
2008-aisiais.

Danijos kariai šiuo metu tarnauja Lie
tuvos vadovaujamoje Afganistano Goro 
provincijos atkūrimo grupėje. □

4



Į Bendruomenės baruose
Australijos lietuviai jau laukia jaunų 

katalikų iš Lietuvos
Dienas, likusias iki Pasaulio Jaunimo 

Dienų, mažėjančia tvarka skaičiuoja 
specialus laikrodis prie šoninio jėjimo j 
didžiausią Australijos katalikų šventovę 
-Sydnejaus Šventos Marijos katedrą.

Australijos Katalikų Bažnyčios galva 
Sydnėjaus arkivyskupas kardinolas George 
Poll kryžiaus kelionę palygino su 2000- 
siais metais Sydnėjuje vykusios olimpia
dos fakelo kelione, o katalikų jaunimo 
susibūrimą - su olimpinėmis žaidynėmis. 
Beje, už renginį atsakingas hierarchas 
jaunystės metais Melbourne buvo garsus 
futbolininkas.

P.1D dalyviams taupumo sumetimais 
bus pasiūlyti 400 Australijos dolerių (apie 

Lidcombės parapijos salėje: Sydnėjaus arkivyskupas 
kardinolas George Pell su Sydnėjaus lietuvaitėmis Nerija ir 
Emilija Rupšytėmis (kairėje) ir Natalia Lee.

ga už lėšų telkimą), Bronė Staugaitie- 
nė prižiūri ir tvarko iždą (kad neįsimestų 
pelių), Rita Mačiulaitienė rūpinasi ap
gyvendinimu, Henrikas Antanaitis - ke
lionėmis, Australijos Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos pirmininkas Audrius Skeivys 
ketina pasirūpinti jaunimo gerove, įs
kaitant ir alaus rūšių teisingą parinkimą.” 

Sydnėjuje savos parapijos lietuviai 
neturi, tad ir jų užmojai daug kuklesni. 
Tačiau ir čia yra įsteigtas organizacinis 
komitetas lietuvių „piligrimams” PJD

800 litų) kainuojantys paslaugų paketai, 
padengiantys maitinimo, apgyvendinimo, 
sveikatos draudimo išlaidas ir vizos mo
kestį. Jaunimas apgyvendinamas bus 
katalikų šeimose, vienuolynuose, kata
likų ir valstybinėse mokyklose, universi
tetuose, olimpiniuose statiniuose ir na
meliuose ant ratų.

Lėšas jaunųjų maldininkų labui telkia 
atskiros parapijos. Tarp jų uoliai darbuo
jasi ir Melbourne lietuvių sudarytas 
komitetas, vadovaujamas klebono Algio 
Šimkaus.

Jis paaiškino, kad PJD, kaip papras
tai, bus dviejų dalių. I dalis - dienos 
vyskupijose, kai jaunimas tris-keturias

dienas praleidžia 
kurioje nors kon
krečioje vyskupijoje 
(ne Sydnėjuje) ir II 
dalis - visi renkasi 
Sydnėjuje.

“Mūsų bendruo
menė kviesis lietu
vių jaunimą tas ke
lias dienas iki PJD 
atidarymo praleisti 
gražiajame Mel
bourne, kaip kad 
vokiečiai ketina pa
sirūpinti vokiečiais, 
latviai-latviaisetc.”, 
-sakė kun. Algirdas. 
„Žinoma, kviesime, 
jeigu sulauksim ko
kių ženklų ar paklau
simų iš Lietuvos ar 
lietuviškų salų pa
saulio vandenyne.”

Štai, ką jis dar pasakė: 
„Bėda ta, kad kol kas 
visiškai neaišku, kiek to 
jaunimo sulauksime. Kol 
kas orientuojamės į 100. 
Mūsų bendruomenės 
reikalas yra juos apgy
vendinti, pavalgydinti etc. 
Ta intencija ir telkiamos 
lėšos. Jeigu pavyks, gal
būt galėsime prisidėti 
prie registracijos mo
kesčio (apie 150 Austra
lijos dolerių). Vizas jie 
gaus nemokamai trims 
mėnesiams. Už kelionę 
Australijon moka patys.

Jaunimas bus apgy- 
vend intas parapijose. Mes 
gi ir esam parapija. Dalį 
jaunimo apgyvendinsime 
šalia bažnyčios, kur 
sekmadieniais meldžia
mės, esančioje berniukų 
gimnazijoje, kitus - šei
mose.

Lėšų telkimas vyksta 
organizuotai ir tikslin
gai. Pati Melbourne lietu
vių bendruomenė suska
to. ir Sydnėjaus lietuvius 
paskatino.

Iniciatyviausia yra Da
nutė Levickienė (atsakin-

Dalis Sydnėjaus lietuvių organizacinio komiteto prie l’.ll) 
laikrodžio (iš kairės): Eglė Gailiūnaitė, Greta Savickaitė - 
Fletcher, Elė Kains, Aida Zaslarskylė - Abromienė, Audrius 
Liaudanskas ir Teodoras Rotcas.

Abi nuotraukos autorės.

remti. Kaip pasakojo šio komiteto pir
mininkė Greta Savickaitė-Fletcher, lėšos 
renkamos organizuojant pasirodymus 
Sydnėjaus Lietuvių Klube.

Iš 21 milijono Australijos gyventojų, 
katalikais save vadina 5 milijonai, tačiau 
lik 15% jų reguliariai lanko bažnyčią. 
Galima drąsiai teigti, jog tarp kelių 
tūkstančių Australijoje gyvenančių lietu
vių kilmės asmenį) tas procentas kur kas 
didesnis.

Musė Antsienaitė

Užsienio lietuvių ikimokyklinio amžiaus 
vaikų ugdymo galimybių įvairovė ir raida

Birutė Prašmutaitė
ALB Krašto Valdybos pirmininkė

Tęsinys iš “M.P.” nr. 38
Dr. Aldonos Mazolcvskienės nuomone, 

yra per maža mokinti vaiką lietuviškai 
vieną kartą į savaitę. Tbri būti kasdieninis 
mokinimas. Vaikui einant miegoti tėveliai 
gali panaudoti tokius lietuviškus papras
tus žodžius, kaip labanakt, saldžių sapnų 
ir 1.1., padainuoti lietuvišką dainelę, o grį
žę iš darbo pakalbėti su vaiku lietuviškai 
tuo plečiant jų žodynėlį. Vaikai turi pra
eiti kalbos mokymosi stadijas. Kai vaikas 
mokinasi kalbėti, tai jis dažnai žodžius 
trumpina, sumaišo kalbas, žodžius ir 1.1. 
Niekada nereikia jam sakyti “neteisingai 
sakai”, reikia kantriai paaiškinti. Tėveliai 
ir mokytojai turi būti pozityvūs.

Lietuvos liaudies kultūros centro 
(LLKC) Folkloro poskyrio vadovė Jūratė 
Šemetaitė kalbėjo tema “Bendrųjų gebė
jimų ugdymas mokykloje organizuojant 
etnokultūros užsiėmimus”. Jūratė siūlė 
pradėti nuo žaidimų, nes jie vaikus sudo
mina. Vėliau galima įvesti vaikiškas folk
lorines dainas. Tačiau pačiam reikia veik
ti, pačiam šokti, pačiam dainuoti su vai
kais. Seminaro dalyviams ji pristatė kal
bininkų sugalvotą naują žodį: “ŽAIDI NI- 
MAI ”. Vaikutis ne pats žaidžia, o jį žaidina 
kitas vaikas ar žmogus.

Yra penkios grupėsžaidinimų. Galima 
nusipirkti Dalios Vaicemavičienės knygą, 
CD ir DVD “Zuikis puikis” su dainelėmis. 
Pateikiu keletą pavyzdžių kaip dainelė
mis žaidinti vaiką.

1. Mylavimai sūpavimai-pvz.:
Kaliny te kur bu vai
- Kamarėlėj.....
Aplik, apeik.apeik, apčik...(žemyn 

veidu su pirštukais).
arba

Mylu mylu mylu spūst
- Prie širdelės glust.

2. Masaže liai-vaikų juokinimas. Rei
kia vaikui ir trupučio juoko gyvenime, pvz.:

Žiru, žiru bamba (sukti ranka ap
link bambą).

Per senelio langą.
Pjaus senelis mešką
Duos vaikučiui dešrą.
Didelį per visą pilvukų (2k) (ranka 

žemyn nuo gerklės iki bambos).
3. Žaidimai su pirštukais, pvz. apie 

virimą:
Pelelė, pelelė virė košelę (2k)
Išvirė košelę.
Tam davė (4k) (visiems vaikučio 4 

pirštams)
Ir mažiausiam piršteliui neteko.
(Tada padainuoti dainelę).

4. Jodinimai -žaidimai ant kelių. Šiuos 
žaidimus gali žaisti tėvas su vaiku. Pvz. 
galima sukurti savą melodiją šiems žo
džiams apie arklį, jojantį į Vilnių:

Traksi (3k), į Vilnią joja.
Pailsėję mes sustojam.
Zavada (2k), ryšia (3k)-
Plumpt į vandenį (vaikas turi nu

kristi ant grindų).
5. Kykavimai, pvz.:

Keku (2k) veža meškų, veža seku.

Tiltas sudrebėjo, sėklos išbyrėjo. 
Keberiokšt (vaikas ant grindų).

Dabar Lietuvoje galima įsigyti nema
žai medžiagos, kaip padėti mokytojams/ 
tėvams su įvairiais žaidininais ir kitais 
vaikų užsiėmimais. Yra ne tik knygos, bet 
ir CD bei DVD. Galima jų paieškoti per 
internetą arba per TMID ar kitus depar- 
tmentus. Gale straipsnio pateiksiu sąrašą, 
gautą iš TMID kur tėvai gali užsisakyti 
norimas knygas, CD ir DVD.

Antra paskaitininke iš LLCC, Nijolė 
Marcinkevičienė, Papročių poskyrio va
dovė, kalbėjo apie kalendorines šventes. 
Per šventes sugrįžtame į praeitį. Etninė 
kultūra parodo tradicines šeimos vertybes.

Kiekviena šventė turi savo simbolį. 
Raudonas kaspinėlis yra Sekminių sim
bolis, Šventosios Dvasios atsiuntimas į 
pasaulį. Joninių simbolis yra vainikas, bet 
ši šventė geriau tinka jaunimui. Gandrinės 
(kovo 25 d.) yra pagrinde vaikų šventė. 
Gandras yra dovanų paukštis, nes jis “at
neša” broliuką ar sesytę arba bandeles, 
arba saldainius. Galima pakabinti mai
šiukus su pyragaičiais ant medžių. Per 
Kūčias vaikai gali žaisti su kūčiukais. Apie 
Šv. Velykų papročius neseniai LLCC 
išleido naują knygą. Nuo seno žinomi 
papročiai apie margučių daužymą ir 
ridenimą. Tačiau galima kiaušinius ri
denti su lazda ir stebėti, kas toliausiai 
nuridens. Galima mesti kiaušinius ant su
purento smėlio ir žiūrėti kam nesuduš. 
Piemenėlių šventė tinka vaikams. Didž. 
Britanijoje lietuviai suruošė vaikų (pie
menėlių) balių, kepė kiaušinienę. Didž. 
Britanijoje taip pat su vaikais atšvenčia- 
mos Sekminės.

Kitą įdomią paskaitą apie žaidimus 
pristatė folkloriste Veronika Povilionie
nė. Ji siūlė, kad mokyklėlės naudotų 

folkloro programas, liaudies dainų pasa
kas. Veronika apgailestavo, kad mažybi
niai ir malonybiniai žodžiai dingsta iš 
lietuvių kalbos. Lietuvoje jie dar šiek tiek 
naudojami. Tėveliams patarė naudoti 
daugiau tų žodžių, pvz., debesėliai vietoj 
debesys, skruzdėlytė ir 1.1.

Veronika išmokino seminaro dalyves 
dainą, kuri tiktų nemokantiems lietuviš
kai. Posmelių daug, bet žodžiai kartojasi:

Aš pasėjau [žalią linų (3k)j
Aš pasėjau žalią liną, žalią linų barni (su 

koja smarkiai treptelėti).
Ir išdygo žalias linas...,
Ir išaugo..., (ir l.t.) ir pražydo..., ir 

nunoko..., nuroviau..., išmyniau...,
Ir išaudžiau žalių linų barni
Veronika siūlė imtis savo iniciatyvos dėl 

judesių. Visus judesius patys vaikai gali 
sugalvoti su tėvelių pagalba.

Vieną dainą su judesiais, kurią Vero
nika išgirdo išeivijoje, labai patinka ma
žiesiems. Tai daina apie plaktuką: Jonas 
turi vieną plaktuką,... tadajis turi du. Jo
nas turi du plaktukus ir t.t. Paklausta, ar ši 
daina tinka mokyti lietuviukus, nes me
lodija yra angliška. Veronika atsakė 
teigiamai. Svarbu, kad vaikučiai naudotų 
lietuvių kalbą ir judėtų. Šią dainelę ne kar
ta esu girdėjus ir mūsų Australijos lietuvių 
skautų laužuose.

Kita seną lietuvišką dainą(žaidimą), 
kurią Veronika išgirdo išeivijoje, yra:

Pučia vėjas, neša laivą,
Nuneš mane į Lietuvą. (2k) (vaikai eina 

susikabinę rankomis ratu).
Tai bus linksma (3k) Lietuvoj. (2k) (vai

kai sukasi poromis).
Naujos bangos tėveliai šios dainelės 

nemoka.
Tęsinys kitame “M.P.” numeryje
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Kas - kur - kaip?
Antanas 
Laukaitis

Lietuvos gydytojai 
Pasaulio futbolo 

pirmenybėse
Tęsinys iš “M.E” nr. 39.
(Savo įspūdžiais toliau dalinasi grupės 
vadovas - Lietuvos sveikatos viceminis
tras <lr. Romualdas Sabaliauskas.)

Kalbant apie lietuvius, tai jie nuosta
būs. Prieš atskrendant j Australiją elek
troniniu paštu susisiekiau su keliais ir visi 
tuoj pat atsiliepė bei pažadėjo pagalbą. 
Varžybų metu Gold Coast mus aplankė.
stebėjo varžybas ir gražiai bendravo vie
tiniai lietuviai. Net iš Brisbanės atvykę 
tautiečiai su mumis draugiškai pasibuvo.

O atvykus j gražųjį Sydnėjų susitikom
su vietos lietuviais, kurie mus pas save 
gražiai priėmė, apgyvendino ir visą laiką
buvo su mumis, mus šefuodami, paro
dydami tokį draugiškumą ir šilumą, kurio 
mes dažnai net Lietuvoje nerandame. Gi 
čia, visai svetimi žmonės sudarė mums 
tokias jaukias ir gražias sąlygas, kuo mes 
esame taip sužavėti ir nepaprastai paten
kinti.

Asmeniškai ir visos grupės vardu at
sisveikinant sakau, kad laikykitės ir to
liau, nepraraskite lietuviškumo ir nuošir
dumo. Jūs esate tikrai nuostabūs žmonės, 
tiesiog unikalūs ir mes, atvykę iš Lietuvos, 
radome tėvynės meilę, lietuviškumą ir 
nuoširdumą. Sakydamas už viską AČIŪ 
linkiu jums ir toliau būti tokiais puikiais 
Australijos lietuviais, o mes tikrai jūsų 
nepamiršime ir kai atvyksite į Lietuvą, 
būsite patys geriausi mūsų svečiai.

Suradau ir komandos trenerį - neu
rologą iš Marijampolės - dr. Albertą 
Sanulaitį. Paprašiaujį papasakoti savo 
įspūdžius.

- Mes, kaip komandos žaidėjai, - pra
dėjo treneris, treniruojamės individualiai 
ir atskirai dalyvaujam savo miestų ir 
bendrose Lietuvos bei užsienio varžybose. 
Prieš tai turimei kelių dienų bendrą sto
vyklą, kur aptariame žaidimo lygį ir kitus 
planus.

- Kaip neurologas, ar turite daug ner-

Nuotraukoje - Lietuvos sveikatos vicemi
nistras dr. Romualdas Sabaliauskas.

vais sergančių žmonių?
- Lietuvoje nervuotų žmonių dėl sun-

kių gyvenimo sąlygų yra. Tačiau daug kas 
priklauso ir nuo pačių žmonių. Žmonės.
kurie stengiasi ir nori gyventi normaliai 
bei sveikai, nėra nervuoti. Tačiau kiti,
pasinėrę į gyvenimo silpnybes, tų prob
lemų turi nemažai. Marijampolėje medici
ninė pagalba yra panašaus lygio kaip 
Vilniuje ar Kaune.

- Kaip patiko Australija ir jos lie
tuviai?

- Kaip kraštas, tai man padarė didelį 
įspūdį. Esu pakankamai apkeliavęs 
pasaulio, tačiau Australija yra visai kito
kia savo klimatu, žmonėmis. Tai nuostabi 
šalis, norisi kada nors vėl sugrįžti ir pa- 
matytikuo daugiau Australijos.

Gi lietuviai, kurie čia jau nuo seniau 
gyvena, labai puikūs. Net pavydžiu jiems, 
kad jie tokie dideli patriotai, palaiko 
artimus ryšius su Lietuva, daug ką žino, 
kartais net daugiau už mus apie pasauli
nius lietuviškus reikalus. Man net trūksta 
žodžių juos giriant. Esu nuoširdžiai dė
kingas už viską, ką mums suteikėte.

□r. Kazys Vadnpalas - bendro
sios praktikos chirurgas iš Kauno - pa
sakojo, kad jis sportavo nuo jaunystės, 
šokinėjo į tolį, darė trišuolius ir vėliau, 
medikams susibūrus j Futbolo sąjungą, 
įsijungė įmedikų komandą ir dabar važinėja 
su jais.

- Kokio lygio gydomasis darbas 
Lietuvoje?

- Aš manau, - pasakė chirurgas, kad 

medicininė pagalba Lietuvoje pamažu 
kyla. Tačiau pinigų trūkumas jaučiasi. 
Pvz. mes, gydytojai, palyginus su kitų ša
lių gydytojais, finansiškai mažiau aprū
pinami ir įvertinami, nors esame vienodai 
išsimokslinę ir darbas vienodai atsakingas. 
Todėl nemažai mano kolegų, gerų spe
cialistų išvyko į kitus kraštus, kur atly
ginimai yra daug didesni.

- Kaip patiko Australija ir lietuviai?
- Kiek esu malęs pasaulio, tai manau, 

kad žmonės čia gyvena gerai. Jie turi 
geriausias gyvenimo sąlygas, kai tuo tar
pu, Lietuvoje dar nedaug kas gali tai 
pasiekti.

Lietuviai, kiek man teko jų sutikti, yra 
nuostabūs. Grįžęs Licttivon gražiais žo
džiais papasakosiu apie jus, sakydamas, 
kad daug dalykų Lietuvos žmonės galėtų 
pasimokyti iš jūsų. Visiems jums nuo
širdžiai dėkoju už viską ir linkiu daug 
sveikatos, energijos bei toliau išlaikyti 
lietuviškumą, nuoširdumą, nepamirštant 
mūsų gražios Lietuvos.

Dr. Vitalijus Žukas-neurologas 
-psichologas iš Kauno pradėjo sportuoti 
jau nuo 12 metų. Jis žaidė įvairiose krep
šinio, tinklinio ir kitose sporto rinkti
nėse. Jis sakė, kad sportas, šalia jo tie
sioginio darbo, labai reikalingas, artimas 
ir mielas.

- Klausiu, kodėl Lietuvos jaunimas yra 
toks fiziškai silpnas. Pvz. šaukiant į ka
riuomenę, dėl silpnos sveikatos daugelis 
yra nepriimami?

- Taip, tai tiesa. Tokią padėtį būtinai 
reikia taisyti, ypatingai tarp augančio 
jaunimo. Būdamas pas jus sužinojau, kad 
visose mokyklose fizinio auklėjimo ir 
sporto mokymas yra privalomas ir tam 
skiriama net sportinė diena savaitėje. To 
Lietuvoje nėra, mokyklose fizinis auklė
jimas ir sportinis paruošimas silpnas. Ne 
visos mokyklos tam turi sąlygas. Todėl ir 
yra toks didelis skirtumas tarp Austra
lijos ir Lietuvos besimokančio jaunimo. 
Australijos stiprus fizinis jaunimo auk
lėjimas bei sportas išvysto ir padaro aus
tralų jaunimą stiprų. Viso to Lietuvos 
švietimo ir jaunimo auklėjimo vadovai 
turėtų pasimokyti iš jūsų, tada ir mūsų 
jaunimo sveikatos ir fizinio atsparumo 
procentas pagerės.

Aš nuoširdžiai dėkoju visiems Aus
tralijos lietuviams,ypačSydnėjuje, už to
kį puikų priėmimą, vaišingumą ir paro
dytą draugiškumą. Dabar jūsų lauksiu 
Lietuvoje.

Dr. Jurijus Karpavičius - rea- 

bilitologas iš Kauno. Čia jis gimė ir augo, 
jaunystėje labai mėgo vandens sportą, 
plaukiodavo su valtimi, irklavo kanoją. 
Su sportu jis suaugo jau nuo penktos 
klasės ir vėliau pradėjo žaisti futbolą. Jis 
yra labai patenkintas, kad gali dalyvauti ir 
atstovauti Lietuvai tarptautinėse gydyto
jų futbolo varžybose. Australija, rengda
ma šių metų tokias varžybas, pasirodė vi
sai gerai. Kitais metais tokiose tarptauti
nėse varžybose Lietuvoje mes bandysime, 
pasakė dr. Jurijus, parodyti savo suge
bėjimus rengiant ir organizuojant varžy
bas. Man malonu, kad mano kolegos ir 
draugai gydytojai taip gražiai susibūrė ir 
puikiai atstovaudami Lietuvai, pasirodė 
Australijoje.

-Kaip patiko pas mus?
- Australija yra savotiškai įdomus 

kraštas. Čia ir galima pamatyti skirtingus 
dalykus, kai kitur jau yrti visai kas kita. 
Mes stengėmės prie visko pamažu pri
prasti. Žmonės labai malonūs ir puikūs, 
šypsodamiesi sutinka svečią. Aš tikėjausi 
čia rasti daugiau amerikonizmo, tačiau to 
neradau ir esu tuo patenkintas, kad austra
lai turi savo būdą ir gyvenimą, nemėg
džiodami kitų.

Gi lietuviai turi čitt tikrai puikų ben
dravimo jausmą, nuoširdumą, energiją ir 
entuziazmą, kas leido mums taip gražiai 
pasibūti kartu. Mes esame labai dėkingi. 
Jūs Sydnėjuje mus taip gražiai vaišinote, 
parodėte gražų miestą, puikias jo įlankas, 
paplūdinius, kalnus už ką sakome jums 
nuoširdų lietuvišką ačiū.

Nors grupėje buvo ir daugiau žaidėjų, 
žmonų ir draugių, tačiau su gydytojais į 
Sydnėjų atvyko ir komandos medicini
nė patarėja - vaistininkė iš Šiaulių 
Skaidruolė Macaitė, kuri dirba 
Kaune, nors tėvai vaistininkai gyvena ir 
savo vaistinę turi Šiauliuose. Nors Skai- 
druolė nepasigyrė, bet kolegos futboli
ninkai gydytojai pasididžiuodami man 
pasakė, kad Gold Coast oficialaus pokylio 
metu visų dalyvių ji buvo išrinkta kaip 
gražiausia šios šventės dalyvė iš Lietu
vos. Ir tikrai, susipažinus ir pabendravus 
Sydnėjuje, ši gražioji vaistininkė visuomet 
buvo labai maloni, gražiai besišypsanti 
lietuvaitė. Man ypač buvo malonu su ja 
susipažinti ir bendrauti tampant kone 
“giminėmis” ir žinant, kad jos ir mano 
tėvai, sesuo ir ji - vaistininkai.

- Jaunystėje, kaip sakė gražioji ko
mandos patarėja, aš pati buvau sportinin
kė, šokau pramoginius šokius, o dabar
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Pokario metai

Partizanų struktūrų sukūrimas
Ričardas Čckutis, Dalius Žygelis

Tęsinys iš “M.R” nr.38.
Kita vertus, ko gero, galime kalbėti 

apie du iš principo vienas kitam priešta
raujančius požiūrius. Vienas požiūris, kad 
reikia vieningos partizanų vadovybės, jos 
politinio atstovavimo užsienyje iki Ne
priklausomybės atkūrimo - kitaip visos 
aukos būsiančios veltui. Kitas požiūris - 
nereikia jokios vieningos atstovybės, nes 
konspiracijos požiūriu tai veda į su
sinaikinimą.

Kitaip sakant-lengviau vadovauti,bet 
kartu lengviau ir sunaikinti. Ir abu šie po
žiūriai tais laikais, ko gero, egzistavo ly
giagrečiai vienas kitam.

Nugalėjo centralizacijos požiūris, nes 
šios koncepcijos kūrėjai buvo kur kas 
veiklesni, energingesni už „išsilaikymo” 
koncepcijos šalininkus.Pagaliau, mano,su
pratimu, jų idėjos buvo kur kas prasmin
gesnės bei logiškesnės.

Dabar kartais teigiama, kad 1949-
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Jonas Žemaitis.

aisiais įkurta Vyriausioji partizanų va
dovybė iš esmės nekontroliavo žemesnių 
organizacinių padalinių veiksmų. Tačiau
nepamirškime, kad busimasis LLKS
prezidiumo pirmininkas Jonas Žemaitis 

parengė vieningos organizacijos įstatų 
metmenų projektą, kuriame numatė or
ganizacijos struktūrą bei tikslus.

Projekte jis iškėlė kaip patį svarbiau
sią partizaninių sričių sukūrimo vaidme
nį: „...vadovybės nuomone,sritiniai apy
gardų susijungimai yra būtini jau vien tik 
apygardų veiklos tarpusaviamderinimui 
ir glaudesniam jų bendradarbiavimui 
užtikrinti. <...>

Centrinės vadovybės dalinio ar visiško 
išblaškymo, sunaikinimo bei veiklos 
paralyžiavimo atvejais sričių vadovybės 
liks tais atsparos mazgais, kurie ir toliau 
nenutrūkstamai vadovaus laisvės kovos 
sąjūdžiui savo apimtyse ir kuriais even
tualiai bazuosis naujai sudaroma centri
nė vadovybė“.

Čia galima pridurti, kad tokį pat vaid
menį vaidino ir žemesniuose padaliniuo
se- tėvūnijose suformuoti štabai, kuriuo
se gerą vadovavimo mokyklą išėjo dau
gelis vėliau į apygardų štabus pervestų 
pareigūnų. Stiprių sričių štabų sufor
mavimas ir jų parengimas savarankiškam 
veikimui buvo savotiškas organizacijos 
centralizavimas ją decentralizuojant, t.y. 
vieningo vadovavimo esmė buvo ne hie
rarchinė priklausomybė aukštesniam 

centrui, o vieningų programinių doku
mentų sukūrimas ir jų nuostatų įgyven
dinimas.

Kitaip sakant, Jonas Žemaitis dar iki 
LLKS įkūrimo numatė, jog logiškiausia ir 
efektyviausia tomis sąlygomis organi
zacijos struktūra- tai vadovavimas vie
tose. Bet juk būtent po LLKS įkūrimo 
1949-aisiais iš esmės prasidėjo ir visos 
organizacijos saulėlydis? Jau nuo 1950- 
ųjų sritys, kurių sudėtyje buvo partizanų 
apygardos, faktiškai veikė autonomiškai, 
nors, žinoma, naudojo direktyvinius LLKS 
dokumentus. Vienas po kito žuvo orga
nizacinių vienetų štabai ir tų nuostolių jau 
tiesiog nebuvo kuo kompensuoti.

Pagaliau, čekistams sunaikinus di
džiąją dalį ryšių tarp atskirų padalinių, 
autonomiškai pradėjo veikti ir kai kurie 
būriai bei pavienių kovotojų grupelės ar 
apskritai pavieniai kovotojai. Bet tai jo
kiu būdu nesumenkina centralizacijos 
reikšmės. Bet kuriuo atveju Lietuvos 
pogrindžio centralizacija, prasidėjusi nuo 
pačių žemiausių organizacinių vienetų, 
t.y. būrių, tiksliau - nuo tų būrių vadų 
valios, tapo unikaliu reiškiniu net visos 
Rytų Europos pasipriešinimo sovietams 
kontekste. PABAIGA
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Lietuvos gydytojai Pasaulio futbolo pirmenybėse
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mėgstu krepšinį, futbolą, muziką ir labai 
patinka žiūrėti varžybas.

-Australija buvo mano svajonių kraš
tas ir paliko neapsakomą įspūdį. Tų 
įspūdžių, tiek daug, kad reikia grįžti į 
Lietuvą, kur pamažu viską prisimenant, 
galėčiau vaizdžiai iš naujo prisiminti ir 
pergyventi. Man čia viskas labai patiko. 
Visa, ką įsivaizdavau dar Lietuvoje, taip ir 
radau.

Lietuvių šiltumas ir draugiškumas yra 
neapsakomas. Nesitikėjome, kad būsime 
taip gražiai priimti. Linkiu, kad jūs ir to
liau būtumėte tokie nuoširdūs, draugiški 
ir parodytumėt mums tą vidine šilumą ir 
gerumą, ko dažnai pas mus taip trūksta. 
Ačiū labai už viską ir lauksiu jūsų Lietuvoje.

Atsisveikinant
Rugsėjo 22 dieną, šeštadienį, prieš 

išskrendant į namus, Antano Laukaičio

namuose gydytojams buvo suruoštos 
išleistuvės. Jose dalyvavo ne visa grupė, 
nes vėliau atvykę norėjo pamatyti Syd- 
nėjų. Tačiau jau čia kelias dienas buvoję 
gydytojai, kartu su grupele juos Sydnėjuje 
priėmusių žmonių - LR Garbės gene
raliniu konsulu Sydnėjuje Viktoni Šlite- 
riu ir žmona Juta, karo laivyno koman
doru Algiu Dičiūnu ir žmona Kristina bei 
keliais kitais sportininkų draugais, prie 
skaniai kepamų BBQ kepsnių, putojančio 
alaus ir skanaus vyno, skambant gražioms 
lietuviškoms dainoms ir esant šiltai bei 
draugiškai tarpusavio nuotaikai, praleido 
paskutinę dieną. Svečiams buvo palinkėta 
laimingos kelionės į namus, o jie, dėko
dami už vaišes ir priėmimą, pakvietė 
apsilankyti Lietuvoje.

Sekmadienį, rugsėjo 23 dieną, visus iš
lydėjom iš Sydnėjaus oro uosto atgal į Lie
tuvą. □

Latvians have invited Lithuanians to play Basketball in what we are calling 

“Friendship Games” 
on the 21st October at Bankstown Basketball Stadium.

“Kovas” requires players for the following teams and time of games:
9.00 am Boys under 18-No older than 18 this year.

10.00 am Veteran mens - Those too old to run, over 34
11.00 am Womens - No age limit
12.00 noon Mens - Between 17 to 34 that can run a full game.
For Boys & Mens teams - to contact Tom Jablonskis either
e-mail tom.jablonskis@dynapac.com or phone 0407 779 359
For Womens teams - to contact Jacinta Ankus
phone 0413 999 552 or e-mail tom.jablonskis@dynapac.com

Please contact any Lithuanian that you know, as we would like this to be a 
warm up for Adelaide this year. Also to make this a yearly occasion, especially 
since Sydney will hold the Šventė in 2008. Everyone is invited to come and watch 
our future and some of our old players.After the games we would like to invite 
everyone back to the Lithuanian Club at Bankstown to catch up with old friends 
and make some new ones, both Lithuanian and Latvian.

ALFAS invites all 
Australian Lithuanian Sports Clubs to attend

57th Australian Lithuanian
Sports Festival

to be held in Adelaide from the 27"1 -31” December ,2007.
For further information

visit the website www.adelaidelithuanians.com or
any of the following Adelaide “Vytis” committee personnel

President Aldona Bagušauskas - 0403 000 636
Vice President Alex Talanskas - 0401 122 534

Treasurer Tany Pocius - 0408 282 484

Londone vėl krepšinio turnyras
Dar nespėjus atvėsti aistroms po Eu

ropos krepšinio čempionato, lietuviško 
krepšinio entuziastai turės dar vieną pro
gą įsitikinti - lietuvius vienija krepšinis! 
Šeštadienį, spalio 6 d., Londone įvyks 
penktasis Europos lietuvių krepšinio tur
nyras, kurį organizuoja Jungtinės Kara
lystės Lietuvių Jaunimo Sąjunga (JKLJS). 
Renginį atidarys Lietuvos ambasadorius 
Jungtinėje Karalystėje Vygandas Ušackas.

Europos lietuvių krepšinio turnyras - 
kasmetinis užsienio lietuviams skirtas 
sporto renginys, kuris suburia gausų tau
tiečių būrį ir skatina bendradarbiavimą 
tarp skirtingų užsienio lietuvių bendruo
menių. Šiais metais renginyje dalyvaus 9 
komandos iš Airijos, Belgijos, Danijos, 
Italijos, Vokietijos, Norvegijos ir Jungti
nės Karalystės.

2001 metais Muenster mieste, šiaurės 
Vokietijoje buvo surengtas pirmasis lie
tuvių krepšinio turnyras, kuriame dalyvavo

komandos iš Vokietijos ir Lietuvos. Dėka 
aktyvių žmonių ir Lietuvos Vyriausybės 
palaikymo, renginys tapo tradiciniu, 
kiekvienais metais pritraukiančiu vis 
didesnį dalyvių ir žiūrovų skaičių, taip pat 
sulaukia daugelio Europos lietuvių ben
druomenių ir organizacijų palaikymo.

Ypatingas vaidmuo teks turnyre da
lyvaujančioms dailiosios lyties atstovėms: 
kiekvienoje komandoje viso turnyro metu 
privalės žaisti bent viena žaidėja, merginų 
nebus galima blokuoti, kitaip bus skai
čiuojami jų pataikyti taškai.

Pirmos - trečios vietos laimėtojams bus 
įteiktos Lietuvos Kūno kultūros ir sporto 
departamento vardinės taurės, o stipriausia 
turnyro komanda gaus specialiai Lietuvos 
ambasadoriaus ir naujienų portalo lietu- 
viams.com įsteigtus prizus. Laimėtojų ko
manda taip pat turės teisę savo šalyje or
ganizuoti šeštąjį Europos lietuvių krepšinio 
turnyrą kitais metais. (Pagal DELFI)

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas 
prie LR Vyriausybės skelbia

1. Užsienio lietuvių bendruomenių 2008 metų projektams remti atrankos konkursą.
2. Užsienio lietuvių bendrojo lavinimo, lituanistinių mokyklų bei kitų ugdymo įstaigų 
2008 metų projektams remti atrankos konkursą.

Paraiškos priimamos nuo 2007 m. rugsėjo 17 dienos iki2007 m. gruodžio 15 dienos. 
Kartu su paraiškomis būtina pateikti:

organizacijos registravimo pažymėjimo kopiją,
projekto vadovo gyvenimo aprašymą (Curriculum Vitae),
raštus, patvirtinančius apie projektui gaunamą paramą iš kitų rėmėjų.
Paraiškos, pateiktos po 2007 m. gruodžio 15 d., nebus svarstomos.
Konkursai paskelbti TMID internete www.tmid.lt (žr. Aktualijas arba Projektų 

finansavimas). Atkreipkite dėmesį, kad Paraiškos pritaikytos pildylikompiuteriu.
Maloniai prašome prieš pateikiant projektą suderinti jį su Krašto Valdyba ir tai turi 

atsispindėti raštiška forma (turėtų būti pridėta KV rekomendacija ar vertinimas ar 
pirmininko parašas). Paraiškos, nesuderintos su Krašto Valdyba, bus grąžinamos 
papildyti. Vytautas Mikclionis, Užsienio lietuvių skyrius

Tel. +370 5 262 9543 Fax. +370 5 261 9431 www.tmid.lt

PRANEŠIMAS Aukos Pasaulio Jaunimo 
Dienoms 2008Lietuvių Kooperatinė Kredito 

Draugija “Talka” 
2007 spalio mėn. 27 d. šeštadienį, 

1.30val.
Lietuvių Namuose 44 Errol Street, 

North Melbourne, šaukia:

METINĮ 
SUSIRINKIMĄ

Darbotvarkė
1. Susirinkimo atidarymas
2. Balsavimo komisijos sudarymas

$200 — M.Prašmutienė
$ 50 - R.Umber

M.Matulionienė 
J.Krikščiūnas 
R.Rakūnienė
A. ir V. Baltrukoniai 
J.Seštokas

$ 25 — I.Vilkišienė
Ačiū, kad parėmėte mūsų lietuvišką 

jaunimą Pasaulio Jaunimo Dienų 2008 
kelionėje. Teatlygina Jums Dievas savo 
malonėmis. Kun. Algirdas Šimkus

Bronė Staugaitienė, (iždininkė)

3.2006 metinio susirinkimo protokolas
4. Pranešimai:

Veiklos
Atskaitomybės 
Statutinis
Auditorių

5. Pranešimų diskusijos ir tvirtinimas
6. Valdybos rinkimai

(renkami 3 nariai)
7. Auditorių patvirtinimas
8. Valdybos atlyginimo nustatymas
9. Pelno paskirstymas
10. Sumanymai ir pasiūlymai
11. Susirinkimo uždarymas 
Metines apyskaitas galima gauti 
visose “Talkos” įstaigose ir 
susirinkime.

“TALKA” 
Adelaide skyriaus 

informacinis susirinkimas 
įvyks šeštadienį, 130 vai. p.p. 2007 

lapkričio 10 d.
Lietuvių Namuose, 

6 Eastry St., Norwood

Sydney skyriaus 
informacinis susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 1.30 vai. p.p. 2007 
gruodžio 9 d.

Lietuvių Klube “Dainava”, 
16 Meredith St., Bankstown

Reverse Mortgages
If you are 60 or older and a home owner, you can qualify for a 

special loan (Reverse Mortgage). Benefits are:
• no regular repayments
• can be setup so your Centrelink isn’t affected
• receive a lump sum, regular income or both
• property title stays in your name
Phone Rob Blldreika on 133 139822 for information and 

advice with no obligation.

What is a Reverse Mortgage?
Up until recently, people who had few assets beyond their home often had to struggle 

and manage on what they had.
This is no longer the case because those people can now access money from their 

homes without the need to sell. This loan is called a Reverse Mortgage. These loans are 
quite different because there isn’t a need for regular repayments.

The loan is repaid either when the home is sold or when the owners die. They suit 
people who arc 60 or older and have their own home. A Reverse Mortgage is a wonderful 
safety net and can be used to pay for home repairs, travel or just to know that there is 
money available just in case. Rob Budrcika is very experienced in this field and welcomes 
enquiries on 1300 139822.

Bičiulės

Gailos Klupšaitės Gasiūnienės 
netektyje, liūdesiu dalinamės su Velionės vaikais Aru, Mančiu, broliu Algiu, 

jų šeimomis bei artimaisiais.
Danutė Simankcvičienė ir šeima
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Senjorų savaitės paminėjimas šių metų spalio 7 -14 dienomis
V.L.P. Sąjunga ruošia

Dailės darbų parodą
š.m. spalio 7 dieną, 12-4 vai. p. p.

Simonds Catholic College General Purpose Room, 273 Victoria Street, 
West Melbourne (Šalia Sv. Marijos Jūros Žvaigždės Bažnyčios)

Lengvi užkandžiai su kava ar arbata - $5 - Aukos Jaunimo Kongresui.
Laukiame visų!

Dėl informacijos kreipkitės į:
Ireną Tamošaitienę tel.: 9848 2963 arba į
Aldoną Vyšniauskienę tel.: 9467 4945.

V.L.P. Sąjunga

Pranešimas LB Spaudos Sąjungos nariams
Artėjant metiniam susirinkimui, Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos 

nariai yra kviečiami siūlyti kandidatus j Spaudos Sąjungos Valdybą. Nominacijos 
turi pasiekti Valdybą ne vėliau kaip lapkričio 1 d. Nominacijos pateikiamos raštu, 
su bent dviejų Sąjungos narių bei siūlomo kandidato parašais.

Valdybos adresas: P. O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.
Dabartinę Sąjungos Valdybą sudaro pirmininkas Vytautas Patašius, vice

pirmininkas Vytautas Doniela, sekretorius Kęstutis Protas, nariai - Antanas 
Laukaitis, Anskis Reisgys ir Vytenis Šliogeris.

Pagal Sąjungos įstatus, du dabartiniai Valdybos nariai - Vytautas Doniela ir 
Antanas Laukaitis - turi atsistatydinti per šį metinį susirinkimą. J ic yra su tikę vė 1 
kandidatuoti. Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba

Sekmadienį, spalio 21 dieną, 2 vai. p.p., 
Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava”, Bankstown, įvyks 

e£iteraturos popiete,
primenanti XIX a. lietuvių tautinio atgimimo veikėjus inspiravusią Adomo 
Mickevičiaus kūrybą.
Isolds Poželaitė - Davis AM pristatys popietės paskaitininką Marcei 
Weyland, kuris 2004 metais eiliuotai į anglų kalbą išvertė Adomo Mickevi
čiaus kūrybos šedevrą - poemą “Ponas Tadas”.
Ištraukas iš A Mickevičiaus kūrybos skaitys Aistis Bieri, Jasmins Bakas 
ir Rimas Kazokas. Skaitymus paįvairins talentingas pianistas Wojciech 
Wisniewski.
Maloniai kviečiame visus apsilankyti. Bibliotekos Bičiulių Būrelis

DAINA VA
LITHUANIAN CLUB

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

www.litliuaniancliib.org.au

Klubas veikia kiekvieną dieną nuo 11 vai. ryto.

Lietuvių Klubo restorane galite gauti 
lietuviškų patiekalų Kad nereiktų ilgai laukti, užsisakykite 
iš anksto pas Alvydą tel.: 04 22 655 902.

Informuojame narius, kad 
šių metų spalio 14 dieną, sekmadienį, įvyks

Metinis Lietuvių Klubo “Dainava” 
narių susirinkimas.
Platesnė informacija narius pasieks paštu.

Primename, kad jau laikas susimokėti Lietuvių Klubo 
“Dainava” metinį nario mokestį, kuris 2007-2008 metams yra $5. Visiems 
nariams bus išduodamos vardinės magnetinės kortelės su nuotrauka.

“Dainavoje” kiekvienų dienų žaidžiamas K.EIVIO.
Fridays - $50 Weekly Prize

Meat Raffles Every Friday Evening.
Tickets on sale from 6.30 p.m. Raffle at 7.30 p.m.

Members Badge Draw Every Sunday Evening 
between 6 p.m and 8 p.m. Club membership $5peryear.

“Pick the Joker” Every Friday at 8 p.m.

Earn more at ‘ Talka”
Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Higher interest rates on 
term deposits starting 
from as little as $500.™

“better than the bank

No entry or exit fees
No account keeping fees
No fees of any kina 
Interest paid on maturity

12 month 6.5%
6 month 6.0%
3 month 5.5%

Uthuanlw Co-operative Credit Society “Talka" Ltd
Adelaide (09)83627377
Melbourne (03) 9328 3466
Sydney (02) 9782 0082

ta Ika ©access .netau
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“Musų Pastogės” skaitytojų dėmesiui
Pranešame mieliems “Mūsų Pastogės” skaitytojams, kad taupymo sumetimais 

spalio 23 dieną laikraštis neišeis. Sekantis “M.P.” numeris Nr. 42-43 išeis tre
čiadienį, spalio 30 dieną.

“M.P.” Redakcija ir LB Spaudos Sąjunga

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

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

Lietuvos Baleto Bičiuliai 
Friends of Lithuanian Ballet 

Maloniai kviečia visus sydnėjiškius pažiūrėti 
Nacionalinės M.K. Čiurlionio baleto mokyklos

2006 m. koncerto videofilmą, 
kuriame matysite Lietuvos baleto gabių studentų šokius. Hirėsite progą 
paremti (per FLB loteriją) dviejų šokėjų gyvą pasirodymą Australijoje - 

per ateinančias XXV AL Dienas Sydnėjujc (2008) FLB popietyje. 
Lietuvos baleto mokyklos koncerto videofilmas bus rodomas 

Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava”, Bankstownc, 
‘Function Room’ (su auka ir loterija) 

sekmadienį, spalio 28dieną, 2007 
2.00 - 3.30 vai p.p.

Lauksime visų gausiai atvykstant!

AR JAU SUMOKĖJAI “MŪSŲ PASTOGĖSTRENUMERATĄ?

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, Bunkstown, NSW 1885. 
Lietuvių Klubas “Dainava”, 16 - 20 Meredith Street, Bankstown.

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

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

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

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams S65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandijoje oro paštu $115.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

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

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