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Artėjant Motinos Dienai

Tradiciškai gegužės pirmą sekmadienį Australijos lietuviai mini Motinos Dieną. 
Nuotraukoje - Geclongo lietuvių tautinių šokių grupės vadovės su dukrytėmis. Kairėje 
- Loreta Čižauskaitė - Tigani su dukrele Miranda, dešinėje - Regina Coxsaite - Bindo- 
kienė su dukrele Alana. Kvietimas į Motinos Dienos minėjimą Geelonge - “M.R”psl. 8.

Lietuvos įvykių apžvalga
Prancūzijos 
Prezidentas 
atvyks vėliau 

į Vilnių trum
po darbo vizito tu
rėjęs atvykti Pran
cūzijos preziden
tas Nicolas Sar
kozy atidėjo savo 
kelionę. Lietuvos
pareigūnų teigi

mu, tai lėmė ne politinės priežastys. 
Prancūzijos vadovo viešnagė turėtų įvykti 
vėliau, artimiausiu metu.

Nicolas Sarkozy Vilniuje nėra buvęs. 
Čia lankėsi buvę Prancūzijos vadovai 
Francois Mitterrand ir Jacques Chirac.

Lietuva remia Gruziją
(ELTA) Prezidentas Valdas Adamkus 

išsiuntė laišką Europos Sąjungos šalių 
narių, Europos Komisijos, NATO, Jungti
nių Tautų, Europos saugumo ir bendradar
biavimo organizacijos vadovams dėl Ru
sijos veiksmų kai kurių Gruzijos teritorijų 
atžvilgiu. V. Adamkus teigia esąs labai 
susirūpinęs visų pirma dėl Rusijos Fe
deracijos vienašalių sprendimų ir veiksmų 
be Gruzijos Vyriausybės sutikimo užmegz
ti oficialius santykius su separatistinės 
Pietų Osetijos ir Abchazuos valdžios insti
tucijomis.

Paramą Gruzijai išsakė ir Ministras 

Pirmininkas Gediminas Kirkilas. Į Gru
zijos sostinę Tbilisį susitikti su Gruzijos 
Prezidentu Michail Saakašvili jis užsuko 
grįždamas iš vizito Azerbaidžane ir Turk- 
mėnistanc. G. Kirkilo įsitikinimu. Rusijos 
elgesys nesuderinamas su tarptautinės tei
sės principais ir destabilizuoja padėlį 
Pietų Kaukazo regione.
Tauragės vaikams - didelė labdara

'Tauragės apskrities vaikai turės gali
mybę šią vasarą turiningai leisti atosto
gas. Didžiosios Britanijos lietuvių lab
daros vakarienėje Londone jos svečiai ne
turtingų šeimų vaikams paaukojo dvigu
bai daugiau nei pernai - per 250,000 litų. 
Dar tiek pat lėšų ketina skirti Švietimo ir 
mokslo ministerija bei Jurbarko, Pagėgių. 
Šilalės ir Tauragės savivaldybės.

Įspūdingoje labdaros vakarienėje Lon
done dalyvavo žymių aktorių, menininkų, 
per 300 Didžiosios Britanijos ir Lietuvos 
verslininkų. Šio labdaros renginio idėjos 
autorius - Lietuvos ambasadorius Jungti
nėje Karalystėje Vygandas Ušackas.

Už minėtas lėšas planuojama organi
zuoti vasaros stovyklas, kuriose skurdžiau- 
sios pagal statistiką Tauragės apskrities 
vaikai turės galimybę tobulinti žinias, da- 
lyvautikultūriniuose ir meniniuose rengi
niuose, gaus nemokamą maitinimą.

Alkoholio reklama
Sporto mėgėjus nudžiugino žinia, kad 

Nukelta į 2 psl.

Goda apie motiną
(Iš knygos “Keliai keleliai”)

Augustinas Gricius

Daugžodžių išnyko per ilgus amžius 
žmonių kalbose. Daugžodžių įgijo kito
kią prasmę ir turinį.

Išliko, yra ir bus pats tvirčiausias žo
džių žodis - Motina. Neįveiktas nei laiko 
nei stichijų žodis. Žodis niekad nekin
tančios prasmės, niekad nekintančio 
turinio. Motina!

Motina - iš amžių atėjęs, į amžius 
nueinantis žodis. Kaip Saulė. Kaip 
Visata. Kaip Žmonija.

Nuo pat kūdikystės žmogaus links
mumuose ir verksmuose, džiaugsmuose 
ir kančiose sukrykščiamas, sušunkamas, 
suvaitojamas žodis: Mama!

Mes, kad ir jau žili, metų naštos pa
lenkti, motinoms, kol jos gyvos, vistiek

Padėka
Sava spauda yra vienas iš pagrindinių tarpusavio ryšių, kurie išlaiko ir stipri

na išeivijos tautinę sąmonę.
Nuoširdžiai dėkojame poniai Adai Katinienci (Lietuvių Sodyba, 

Engadine, Sydney) už neįprastai dosnią $10,000 paramą “Mūsų Pastogei”.
LB Spaudos Sąjungos Valdyba
ir “Mūsų Pastogės” Redakcija

Lietuvių Dienos - ir Šiaurės Airijoje
Balandžio 25-27 d. I .isburn, Dungannon 

ir Armagh miestuose vyksta “Lietuvių 
Dienos Šiaurės Airijoje”. Jas rengia Lie
tuvos ambasada Jungtinėje Karalystėje ir 
Lietuvių asociacija Šiaurės Airijoje 
(LAŠA). Renginių tikslas - supažindinti 
Šiaurės Airijos gyventojus su lietuvių me
nu, muzika, turtinga krepšinio tradicija 
bei šitaip prisidėti prie savitarpio supra
timo ir saugesnės aplinkos kūrimo Lietu
vos piliečiams Šiaurės Airijoje.

Renginius Lisbum mieste atidarys pa
roda „Lietuviškos interpretacijos Šiaurės 
Airijoje”. Programa tęsis Dungannon 
miesto laisvalaikio centre, kur vyks krep
šinio varžybos tarp lietuvių ir airių ko
mandų Lietuvos „Ambasadoriaus taurei“ 
laimėti. Po varžybų, Dungannon miesto 
taryba organizuoja diskusiją lietuvių ben
druomenei rūpimais klausimais, bus kal
bama apie pasikartojančių išpuolių prieš 
lietuvius problemą. Tada renginiai persi

Žemaičiai įsteigė savo partiją
Klaipėdoje sekmadienį, balandžio 21 d., 

žemaičiais save laikantys aktyvistai stei
giamojo susirinkimo metu nusprendė įkur
ti Žemaičių partiją. Už partijos steigimą 
balsavo arti 600 dalyvių, tačiau registruo
jant partiją Teisingumo ministerijoje svar
biausia yra įrodyti, kad iniciatyvą savo 
parašais parėmė mažiausiai 1,000 žmonių. 
Steigiamajame susirinkime gali dalyvauti 
ir mažiau. “Vakarų ekspresui” Žemaičių 
partijos iniciatoriai sakė, kad dokumentai 
ministerijai būsią pristatyti po 3 dienų, o 
partijos steigėjų esą per 1,100. Naujosios 
partijos pirmininku išrinktas vienas iš po

liekame vaikeliai, gležnučiai ir silpnu
čiai, nuolat reikalingi meilės, globos, 
užuojautos. Pabarimų ir įspėjimų nuo 
blogo. Ir paglostymų už ką nors gera. Ir 
vis pagalbos, visokios.

Ir mes motinas, kad ir kur nors toli 
nuo mūsų, net jau ir seniai palaidotas, 
vis jaučiame greta, lydinčias mus visur, 
kaip gerąsias dvasios sarges.

Pajuntame jas greta savo džiaugs
muose ir savo sielvartuose.

Ar kartais netariame patys sau:
- Gaila, kad šito nemato mama... 

Pasidžiaugtų.
Arba:
- Gerai, kad šito nemato mama. Kiek 

jai, vargšei, būtų skausmo.
Ir ar retai būna, kad mes, atsidūrę pai

niose situacijoje, spręsdami kokį sunkų 
gyvenimo uždavinį, pamanome:

- O kaip dabar pasielgtų mama? Ką ji 
manpatartų?

kelia į Dungannon miesto pilį, kur galima 
bus pasiklausyti jaunųjų lietuvių atlieka
mų dainelių. Taip pat vyks lietuvių ir airių 
muzikantų bei dainininkų pasirodymai.

Vakare visi yra kviečiami į Armagh 
miestą, į įspūdingo dydžio ir grožio Šv. 
Patriko katalikišką katedrą dalyvauti šv. 
Mišiose, kurias aukos Airijos lietuvių ka
pelionas Egidijus Arnašius. Po šv. Mišių 
vyks vakaronė Šv. Patriko gimnazijos pa
talpose su lietuviška muzika ir vaišėmis.

Balandžio 27 d., sekmadienį po pietų 
LR ambasados pareigūnai Dungannon 
savivaldybės patalpose teiks konsulines 
paslaugas Lietuvos piliečiams. Bus sura
šomi įgaliojimai. notariškai tvirtinami do
kumentų nuorašai, bus galima kreiptis dėl 
LR pasų išdavimo/pakeitimo. Praradu- 
siems asmens dokumentą ir norintiems 
grįžti į Lietuvą bus ruošiami laikini ke
lionės dokumentai, teikiamos kitos pa
slaugos. LGITIC 

litinio judėjimo iniciatorių, buvęs Prez. 
Rolando Pakso bendražygis Egidijus 
Skarbalius. Jis buvo vienintelis kandida
tas irvienintelis, per balsavimą susilaikęs: 
visi balsavo “už”.

Žemaičiai siekia teisiškai įformintiže- 
maičių tautybę asmens gimimo liudijime, 
panaikinti Žemaitijoje esamas apskritis ir 
įteisinti vieną Žemaitijos regioninį vienetą. 
Žemaičių partijos lyderiai neslepia ambi- 
cijtĮ rudenį kandidatuotis Seimo rinkimuo
se, tačiau tam, kad partija patektų į par
lamentą, reikiasurinkti mažiausiai 5 % visų 
dalyvavusiųjų rinkimuose balsų. □
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♦ Balandžio 20 
d. rusų MIG 29 
naikintuvas nu
mušė bepilotj 
Gruzijos žvalgy
bos lėktuvą, skri- 
dusį virš Abchazi- 
jos teritorijos. Ru
sijos karo aviacijos 
vadovybė tuoj pa
reiškė, kad tą die

ną jos lakūnai neskraidė. Gruzijos pre
zidentui Michail Saakašvili protestuojant, 
Rusijos prezidentas Vladimir Putin nepa
neigė puolimo fakto, bet ginčijo Abchazijos 
ir Pietų Osetijos priklausomumą Gruzijai.
♦ Indijos vandenyne siaučia Somalijos 
piratai. Balandžio 20 d. jie pagrobė ispanų 
žvejų laivą su 26 žmonių įgula. Po kelių 
dienų Ispanija atgavo laivą, sumokėję 
piratams virš vieno milijono dolerių.
♦ Balandžio 23 d. savo namuose San
Francisco kukliai savo 80-tą gimtadienį 
atšventė buvusi garsi kino aktorė Shirley 
Temple (dabar Mrs. Shirley Black), ką tik 
kritusi ir susilaužiusi ranką.
♦ Balandžio 23 d. olimpinė liepsna at
skrido į Canberrą, lydima kiniečių sargų 
būrio. Balandžio 24 d. 80 australų bėgikų 
ją nešė Canberros gatvėmis, saugomi po
licijos. Kinijos ambasada pasistengė, kad į 
Canberrą 85 autobusais iš įvairių Austra
lijos vietovių atvyktų apie 10.000 Kinijos 
rėmėjų, ambasados aprūpintų didžiulėmis 
raudonomis vėliavomis. Jų uždavinys bu
vo nustelbti Tibetui laisvės reiklaujančius 
demonstrantus, kurių susirinko apie 1500. 
Policija suėmė 7 demonstrantus. Pastebėta 
ir susistumdymų tarp policijos ir kiniečių 
“liepsnos palydovų”.
♦ Balandžio 24 d. JAV prezidentas Geor
ge W. Bush paskyrė dabartinį JAV karo 
pajėgų viršininką Irake generolą David

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
Seimas leido svaigalus reklamuoti per 
tiesiogines varžybų transliacijas. Po ilgų 
diskusijų dėl alkoholio kontrolės įstaty
mo, parlamentarai pritarė, kad per tiesio
gines Lietuvoje vykstančių sporto varžy
bų, kultūros ar meno renginių transliaci
jas gali būti rodomi alkoholio gamintojų 
prekės ženklai. Ankstyvesnis draudimas 
buvo sukėlęs karą tarp Seimo ir Lietuvos 
televizijų, o sporto žiūrovai buvo pradėję 
žiūrėti rusišką TV, kur alkoholio gaminto
jų reklama nėra draudžiama.
“Eurovizijoje” dalyvaus ir Lietuva

Šiemet “Eurovizijos” dainų konkursas 
vyks Serbijoje, gegužės 20-24 d. Joje 
Lietuvai atstovaus Jeronimas Milius, kurį 
remia ir Vilniaus miesto savivaldybė. Už 
tai savivaldybė dainininko ir jo komandos 
narių paprašė būti “Vilniaus - Europos 
kultūros sostinės 2009” ambasadoriais ir 
dalyvauti keliuose kituose koncertuose. 
Šiuo metu žinovai, taip pat ir lažybų ben
drovės, Lietuvos atstovui “Eurovizijoje” 
pergalės nežada.

Siūlo daryti kaip Lenkija
Lietuvoje vis auga susirūpinimas, kad 

per paskutinius keliolika metų kraštas 
neteko apie 400,000 žmonių, kurie išvyko 
į kitas šalis geresnio gyvenimo ieškodami. 
Lietuvoje ne tik sumažėjo gyventojų, bet - 
ekonomiškai - sumažėjo ir jos produkty
vumas, nes didelė išvykusiųjų dauguma 
yra darbingi.net dar jauni žmonės. Jau 
šiuo metu pastebima darbo jėgos stoka, 
kurią tenka kompensuoti atsigabenant ar 
net kviečiantis darbininkų iš Rytų Europos 
slaviškų kraštų.
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Petraeus US Central Command viršininku. 
Jo žinioje bus visos JAV karinės pajėgos 
nuo Gerosios Vilties Rago Afrikoje iki 
Pakistano. Šį skyrimą dar turi patvirtinti 
JAV senatas. JAV karinių pajėgų viršininku 
Irake bus paskirtas gen. leitenantas Ray
mond Odierno, dabartinis generolo David 
Petraeus pavaduotojas.
♦ Balandžio 25 d. Zimbabvės policija įsi
veržė į svarbiausios opozicijos partijos būs
tinę. Apie 250 ginkluotų policininkų suėmė 
ir autobusais išsivežė apie 100 opozicijos 
rėmėjų, kurie buvo atbėgę į sostinę nuo 
persekiojimo provincijoje. Policija išsive
žė ir parti jos būstinėje rastus kompiuterius.
♦ Balandžio 26 d. Zimbabvės Rinkiminė 
Komisija galiausiai paskelbė kovo 29 d. įvy
kusių parlamento rinkimų rezultatus. Ne
žiūrint pakartotino balsų perskaičiavimo, 
prezidento Robert Mugabe vadovaujama 
ŽANU - PF partija rinkimus pralaimėjo, 
parlamente daugumą turės opozicinė 
MDC partija. Rinkiminė Komisija vis dar 
neskelbia prezidento rinkimų rezultatų.
♦ Balandžio 27 d. Afganistano sostinėje 
Kabule įvyko iškilmingas paradas, prime
nant afganų pergalę prieš Sovietų Sąjungą. 
Parado metu, besibaigiant 21 patrankos 
saliutui, šeši Taliban sukilėliai iš netolimo 
pastato apšaudė raketomis ir Kalašnikov 
lipo automatiniais šautuvais prezidento 
Hamid Karzai tribūną. Žuvo du žmonės, 
sužeista apie 12 kitųjų tarpe du parlamen
to nariai. Prezidentas ir užsienio svečiai 
išliko sveiki. Nukauti trys Taliban puolikai, 
kiti trys pabėgo.
♦ Balandžio 27 d. ANZAC tiltas Syd-
nėjuje pasipuošė Naujosios Zelandijos 
kario skulptūra. Ji atidengta, dalyvaujant 
NZ min. pirmininkei Helen Clarke. Iš 
anksčiau ant tilto stovi Australijos kario 
skulptūra. Jų abiejų autorius - skulptorius 
Alan Somerville. □

Su panašia problema susiduria ir Len
kija. Vien į D. Britaniją išvyko apie 1 mili
joną lenkų po to, kai 2004 m. I-enkija įsto
jo į Europos Sąjungą. Lenkijos vyriausybė 
planuoja masinę reklamos kampaniją D. 
Britanijos žiniasklaidoje, kurios metu 
emigravę lenkai bus kviečiami grįžti į tė
vynę. Vyriausybė taip pat planuoja išleisti 
brošiūrą „Vadovas emigrantams“, kurioje 
pateiks informaciją su jų grįžimu susijusiais 
praktiniais klausimais, įskaitant patarimus 
apie nekilnojamo turto kainas Lenkijoje, 
kaip išsinuomoti butą, kaip įkurti įmonę ir 
kur gauti paskolas. Netrukus pradės veikti 
Lenkijos vyriausybės interneto svetainė, 
pateikianti tokią pat informaciją, o taip pat 
kontaktinius elektroninio pašto adresus, 
kuriais parašę grįžtantys emigrantai galėtų 
gauti atsakymus į savo klausimus.

Lietuvoje pasigirsta siūlymų, kad ir Lie
tuva konkrečiai sektų Lenkijos pavyzdžiu. 
Nors šis tas daroma, tačiau kol kas lie
tuviškoji tėvynėn grįžimo kampanija esan
ti silpnutė ir neveiksminga. Pateikiama in
formacija esanti fragmentiška, o labiausiai 
trūksta noro bei iniciatyvos iš Lietuvos 
valdžios įstaigų pusės. Pasak naujųjų emig
rantų atstovų, neigiamai veikia ir dabarti
nė Lietuvos oficiali laikysena dvigubos 
pilietybės atžvilgiu. Lengvai “nurašant” ki
tose šalyse atsidūrusius lietuvius, susidaro 
įspūdis, kad išvažiavusieji Lietuvai iš viso 
nereikalingi. Todėl siūloma sekti energingu 
Lenkijos pavyzdžiu, kur sugrįžimo kampa
niją organizuoja bei finansiškai remia 
pozityviai nusiteikusios vyriausybinės 
institucijos.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau- 
da,EErA,BNS,LGITICir“Bemardinai”.
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Balandžio 15 dieną Prezidentas Valdas 

Adamkus savo metiniame pranešime apžvel
gė dabartinę Lietuvos padėtį, negailėdamas 
ir aštrią kritikos žodžių. Beveik tuo pat metu 
gan atvirai Lietuvą apžvelgė ir Europos Par
lamento narė Margarita Starke
vičiūtė- bet ji savo dėmesį labiau skyrė 
Lietuvos ekonomikai ir Lietuvos ryšiams su 
Europa. Red.

* ♦ *

Ko Lietuva siekia ?
Europos Par

lamento narė eko
nomistė Margari
ta Starkevičiūtė 
(žiūr. nuotr. deši
nėje) ragina keisti 
Lietuvos užsienio 
politikos kryptį ir 
sparčiau Lietuvo
je įgyvendinti eu
ropinius gyvenimo standartus. LTV2 
laidoje dabartinę Lietuvos energetikos 
politiką ji įvertino kaip Rusijos interesų 
protegavimą.

M. Starkevičiūtė apgailestauja, kad 
Lietuva Europoje vertinama kaip šalis, 
linkusi izoliuotis. “Kita vertus, mes neži
nome, ko Europoje norime. Remdamiesi 
sovietine patirtimi mes manome, kad da
bar Briuselis, kaip anksčiau Maskva, už 
mus spręs. Tačiau tokio Briuselio nėra - 
mes esame Briuselis. Estai, latviai bent jau 
stengiasi dalyvauti Europos Sąjungos 
veikloje kaip stebėtojai, o mes nedalyvau
jame nei kaip aktyvūs, nei kaip pasyvūs 
nariai”, - sako curoparlamentarė.

Jos teigimu, mūsų politikai dažniau
siai supranta politiką kaip viešuosius ry
šius. “Nusipirkai žiniasklaidoje tave gi
riantį straipsnį - ir gerai, nesvarbu, ką tu 
darytum. O Europoje reikia dirbti.

Pas mus net žinomi politikai nepasie
kia jokių rezultatų, nes nerengia patys įs
tatymų. Už juos tai daro ministerijos. Lie
tuvos politikai nėra įgiję tų įgūdžių, kurie 
reikalingi Europos politikams. Yra susifor
mavusi nuostata, kad tokių įgūdžių net 
nereikia”, - pabrėžia M. Starkevičiūtė.

Kad Lietuva įstengtų dalyvauti Euro
pos projekto kūrime kaip visateisė narė 
pirmiausia reikėtų pradėti nuo mūsų už
sienio politikos. Dabar mūsų užsienio po
litikos prioritetas yra santykiai su Rytais - 
Ukraina, Baltarusija, Moldova. Ji pabrėžia, 
kad nors Rytuose mums yra pavykę nema
žai pasiekti, vis dėlto čia esame Lenkijos 
šešėlyje. Mes neturėtume pamiršti Balti
jos regiono - šalių, esančių aplink Baltijos 
jūrą. Čia mūsų politika galėtų būti labiau 
savarankiška. Čia galėtume atrasti daugiau 
sąjungininkų spręsdami ir savo ekonomi
nius klausimus. “Juk Europos Sąjunga vi
sų pirma yra ekonominė sąjunga. O tai 
užmirštame. Ukrainoje, Gruzijoje mes ma
tomi labiau kaip Lenkijos pagalbininkai”, 
- sakė curoparlamentarė.

Pasak M. Starkevičiūtės, mūsų didelė 
problema - neįgyvendinami Europos Są
jungos įstatymai. Mes juos esame pasitvir
tinę, bet neįgyvendiname. Lietuvos sėk
mės scenarijus būtų įgyvendinti tai, kas 
numatyta naujoje Lisabonos sutartyje. 
Mu ms reikėtų artėti prie Europos sociali
nio modelio-dabar visas jėgas turėtume 
skirti žmogaus teisių ir interesų gynimui, 
ekonominių žmogaus teisių apsaugai. Pas 
mus institucinė apsaugos sistema labai

Į Afganistaną - nauja karių pamaina
Antradienį, balandžio 22 d., Alytaus 

miesto Rotušės aikštėje įvyko į tarptautinę 
misiją Afganistane išvykstančios Lietuvos 
vadovaujamos Goro provincijos atkūrimo 
grupės septintosios pamainos (PAG-7) 
karių palydėtuvės. Naujoji karių pamaina į 

silpna. Jei atėjusi naujoji Vyriausybė skirtų 
dėmesį konkurencijos, vartotojų teisių 
apsaugos ir kitoms tarnyboms sustiprinti, 
kad jos įgyvendintų Europos Sąjungos 
direktyvas, mūsų piliečiai iš karto pasijustų 
apginti, o stambios kompanijos turėtų 
derintis.

M. Starkevičiūtė pabrėžia, kad Lietuvos 
politinis gyvenimas yra dirbtinis, laikraščių 
sukurtas. Jame nieko nevyksta. Nėra jokios 
politikos. Europoje yra politika. Ten par
tijos atstovauja socialinių grupių intere
sams. Ten vyksta diskusija, kam kas šian
dien atstovauja: konservatyvūs politikai vis 
labiau gręžiasi nuo stambių kompanijų į 
vidutinį ir smulkų verslą, socialdemokratai 
-į imigrantus.

Mūsų politikai daro didžiule klaidų: jie 
nebekalba apie mažų miestelių verslą. Šį 
verslą “pasiima” [Uspaskich’o] Darbo par
tija, [Rolando Pakso partija] Tvarka ir tei
singumas. Jie susirenka į savo gretas puikių 
žmonių, nes miesteliai mato, kad Vilniui 
jie nerūpi. Lietuvos politines pastangas iš
spręsti energetikos problemas ji vertina 
kaip Rusijos interesų protegavimą.

“Gazpromas” Lietuvos spaudoje yra 
mistifikuojamas. Atominė elektrinė, kurią 
Lietuva ruošiasi statyti, nepertvarkius visos 
tiekimo sistemos iš tiesų dirbs Rusijos ener
getikai. Jokie žingsniai pertvarkyti Lietuvos 
tinklams nedaromi. “Paklausiau “Lietuvos 
energijos” vadovo, kaip mūsų tinklai bus 
įjungti į Vakarų tinklus, kokią poziciją man 
ginti? Gavau ir iki šiol turiu atsakymą, kad 
tai turi būti padaryta nepažeidžiant Rusi
jos interesų. Taigi pats mentalitetas yra toks. 
Šioje srityje įsitvirtinusios grupės, susiju
sios su Rusija”, - sako ji.

Europarlamentarės nuomone, labai 
svarbu, kad mūsų energetikos ūkyje daly
vautų stambios Europos Sąjungos Įmonės, 
kurios padėtų mums atremti Rusijos įtaką. 
“Čia mitas, kad Lietuva sukurs savo įmones, 
kurios atsilaikys prieš globalias kompani
jas, susijusias su Rusijos interesais. Pas mus 
monopolizuota rinka. Monopolijos sukelia 
kainas vartotojams. Mums reikia įsileisti 
daugiau Vakarų investicijų”, - pažymi M. 
Starkevičiūtė.

Jai baugu, kad visa Lietuvos politika 
liko tik energetikos politika. Mes niekada 
netapsime žinių visuomene, jeipagrindinis 
mūsų rūpestis bus atominė elektrinė. 
Pagrindinis rūpestis turėtų būti - kaip 
išlaikyti žmones Lietuvoje. “Visa Ignalinos 
atominės elektrinės istorija mane gąsdina. 
Ji gali būti panaudota kaip būdas supyk
dyti mus su Europos Sąjungos šalimis.

Turime suprasti, kad Europos kultūra 
yra paremta įstatymo gerbimu: kitaip su
grius visa Europos Sąjungos sistema. Jei 
mes pasirašėme sutartį, turime ją gerbti. 
Niekas nesutiks sutarties keisti, nes tai 
fundamentalus visų Europos Sąjungos 
valstybių egzistavimo klausimas”, - sako 
curoparlamentarė.

M. Starkevičiūtė stebisi, kad Seimo rin
kimai jau spalio mėnesį, o dar nėra prog
ramų, nėra aišku, ką darys politikai po rin
kimų. Ji pirmiausia siūlo peržiūrėti mūsų 
užsienio politiką. Būtina suaktyvinti Euro
pos politiką. Ji jau yra nebe užsienio, bet 
vidaus politika. Visos šalys savo vyriausy
bėse turi stiprius padalinius, nukreiptus į 
Europą.

“Lietuva neturi: pas mus viskas išskai
dyta. Todėl mums trūksta bendros politi
kos. O antra, turime imtis Lietuvoje įgy
vendinti socialinį Europos modelį-užtik
rinti žmonių teises, ekonomines vartotojų 
teises”, - LTV2 sakė M. Starkevičiūtė. □

Afganistaną išvyks balandžio pabaigoje.
Būrys suformuotas Kunigaikštienės Bi

rutės motorizuotojo pėstininkų bataliono 
karių pagrindu - iš viso apie 140 karių. 
PAG-7 vadu paskirtas pulkininkas leitenan
tas Ramūnas Baronas. □
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Bendruomenės baruose Paminėjome jubiliejinę valstybės
Sydnėjaus Lietuvių Klube

Sydnėjaus Lietuvių Klubo “Dainava” 
Valdybų sudaro įvairių profesijų ir po
mėgių žmonės. Norėtume supažindinti 
“Mūsų Pastogės” skaitytojus su šiais žmo
nėmis. Pateiksime vienodus klausimus 
kiekvienamišjų.

Klubo “Dainava” Valdybos direktorė
Elė Kains

Kur jūsų gimtinė?
Sydnėjus.
Šeimyninė padėtis?
Ištekėjusi. Vyras Peter yra latvis. Turi

me aštuoniolikmeti sūnų Luke, dukrai 
Larai gegužės mėnesį sukaks penkiolika.

Ar aktyviai dalyvaujate Sydnėjaus lie
tuvių bendruomenėje?

Pradėjau lankyti lietuvišką Savaitga
linę mokyklėlę kai man buvo dveji metu
kai. Tuomet senasis Klubas buvo tik ne
didele salė. Žaidžiau krepšini lietuvių 
sporto klubo “Kovas” komandoje ir da
lyvavau daugelyje Sporto Švenčių, nors 
dažnai tekdavo tik “šildyti” suolą! Buvau 
apdovanota “Miss Kovas” titulu, dalyva
vau skautų judėjime, šokau lietuvių tauti
nių šokių “Sūkurys” veteranų grupėje. 
Daugiau nei 18 meti) dirbu lietuviškoje 
Kooperatinėje Kredito I Draugijoje “Talka”. 
Vadovauju Sydnėjaus skyriui. Man labai 
patinka dirbti “Talkoje”. Raginu visus lie
tuvių bendruomenės narius pasinaudoti 
“Talkos” paslaugomis.

Dalyvauju Katalikų Jaunimo Dienų 
mošos, Australijos Lietuvių Dienų mošos 
ir lietuvių tautinių šokių grupės “Sūku
rys” komitetuose

Ar buvote Lietuvoje?
Taip. Visa mūsų šeima Lietuvoje ap

silankėme 2004 metais. Turiu giminių 
Vilniuje, Kaune, Alytuje. Praleidome tris 
nuostabias savaites keliaudami po Lietu
vą. Aš tiesiog įsimylėjau Lietuvą. Šiais 
metais vėlžadame vykti j Lietuvą. Birželio 
mėnesį abu vaikai dalyvaus skautų sto
vykloje

Koks yra jūsų mėgstamiausias lietu
viškas patiekalas?

Mėgstu cepelinus, koldūnus, barščių 
sriubą, kugelį, bulvinius blynus. žemaičių 
blynus, silke su rūgščia grietine, savo te
tos Irenos iš Kauno šaltą braškių sriubą.

Lietuvių Kooperatinėje Kredito Draugijos “Talka" Sydnėjaus skyriuje dirba trys dar
buotojos, iš kairės: Elė Kains, Greta Savickaitė - Fletcher ir Nada Dundaitė.

Nuotrauka “M.H”

Sydney Lithuanian Information Centre [ SLIC J now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@slic.org.au

Klubo Valdybos direktorė Elė Kains.

Iš tiesų mėgstu beveik visus lietuviškus 
patiekalus. Pasiilgstu mamos maisto. 
Laukiu birželio, lankysimos Lietuvoje, 
galėsiu vėl paskanauti visų tų patiekalų.

Kokia jūsų mėgiamiausia lietuviška 
šventė?

Velykos, Kūčios, visos lietuviškos 
šventės. Lietuviai tikrai mėgsta ir moka 
baliavoti! Lietuviai yra labai vaišingi. Tu
rime nuostabias tradicijas.

Kada tapote Klubo direktorium?
Šių melų kovo mėnesį.
Koks jūsų charakterio bruožas/su- 

gehėjiinas/lalentas ar aistra padeda jums 
Klubo Valdybos darbe?

Esu dirbusi klientų aptarnavimo sri
tyje ir šiaip myliu žmones. Esu baigusi 
įvairius finansų, vadybos - administravimo 
kursus. Mėgstu ruošti renginius.

Kaip jūs matote Klubo ateitį?
Tapau direktore tam, kad galėčiau 

aktyviai padėti Klubui augti ir klestėti, 
pratęsti mūsų tėvų kartos darbus.

Lietuvių Klubas turi būti tam tikra vie
ta, kurioje ateinančios kartos galėtų lan
kytis. Turime labai gražų Klubą, kuriuo 
reikia didžiuotis. Klubas negali klestėti be 
narių paramos. Siūlau nariams ir svečiams 
dažniau naudotis Klubo paslaugomis. Tu
rime gardų maistą ir gėrimus, gerą atmos
ferą. “Dainavos” Valdyba

atgimimo šventę
Šių metų mums vi

siems brangi Vasario 16- 
oji buvo ypatinga - su
kako 90 metų, kai mūsų 
tautos didžiavyriai pa
skelbė Lietuvos valstybės 
Nepriklausomybės Aktą 
ir pasaulis sužinojo apie 
atsikūrusią nepriklau
somą mūsų valstybę. Šią 
jubiliejinę datą geelon- 
giškiai šventė sekma
dienį, vasario 17 dieną.

Iškilmingas minėji
mas prasidėjo šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje pamal
domis. kurias atnašavo 
kun. Algirdas Šimkus. 
Tradiciškai buvo įneštos 
tautinės Lietuvos ir Aus
tralijos, o taip pat Spor
to Klubo “Vytis” ir skautų “Šatrijos” tunto 
vėliavos.

Po pamaldų visi vykome j savo Lietu
vių Namus, kur tęsėsi Nepriklausomybės 
Dienai skirta programa.

Renginio vedėjas Kaja Starinskas per
skaitė Lietuvos Tarybos nutarimą ir LR 
Prezidento Valdo Adamkaus sveikinimą 
šventės proga. Jaunimas įnešė vėliavas, ir 
visi sugiedojo Lietuvos himną.

Po Apylinkės Valdybos pirmininko Sta
sio Šuto sveikinimo žodžio susirinkusie
ji atsistoję tylos minute pagerbė žuvusiuo
sius už tėvynės laisvę. Pirmininkui pakvie
tus žodį tarė ir geelongiškius pasveikino 
Lietuvos Garbės gen. konsulas Andrius Ži
linskas. Australijos LB Krašto Valdybos 
vardu sveikino Loreta Tigani.

Po sveikinimų išklausėme paskaitą, ku
rią perskaitė viešnia iš Vilniaus pedagogė 
VladaTučienė. Turininga ir išsami paskaita, 
aprėpusi laikotarpį nuo Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 1918 m. vasario 
16 dieną iki šių dienų, prisimenant karo 
laikus irpabrėžiant Kovo 11-osios reikšmę, 
nepaliko nė vieno abejingo klausytojo. 
’’Baigdama noriu grįžti prie to, ko mes čia 
susirinkome - paminėti ir pagerbti mūsų 
tautos šventę - Vasario 16-ąją, be kurios 
Lietuva kažin ar būtų tokia, kokia yra šian
dien. Su didžiausia pagarba lenkiame gal
vas prieš Nepriklausomybės Akto signata
rų atminimą, prieš jų amžininkus, nukan
kintus ir žuvusius už Tėvynę čekistų kalė
jimuose. praradusius sveikatą ar mirusius 
gulaguose, žuvusius nelygioje beviltiškoje 
pokario partizanų kovoje ar ginant naujai

Viešniai iš Vilniaus VladaiTIieicnci (kairėje) gėles Įteikė Ixe- 
Ann Koszela (dešinėje).

atgimusį savąjį Parlamentą. Jie visi kovojo 
už trend rą re ikalą - laisvą ir Nepriklausomą 
Lietuvą! Labai norėtųsi, kad visi lietuviai, 
kur jie bebūtų, kur begyventų - būtų verti 
tos kilnios ir šventos aukos,” - tokius bai
giamuosius paskaitos žodžius palydėjo gau
sūs plojimai. Renginio vedėjas nuoširdžiai 
padėkojo paskaitininkei, o Lce-Ann Kos
zela įteikė gėlių.

Po oficialiosios dalies prasidėjo meni
nė programa. Šokių grupė “Linas”, vado
vaujama Loretos Tigani, meistriškai sušo
ko kelis tautinius šokius. Klausytojų širdis 
kaip visada užbūrė Stasės ir Juliaus I .ipšių 
solo ir duetu atliktos dainos. Akompanuo
jant “prisiekusiam” akompanuotojui Aldo 
Kovacs programą užbaigė šaunusis Al
donos Scano vadovaujamas mišrus choras 
“Viltis”, kaskart pademonstruodamas, kad 
vis dar garsiai skamba lietuviški balsai ir 
dainos toli nuo tėvynės...

Programa pasibaigė padėkos žodžiu, 
kurį Apylinkės Valdybos vardu tarė pats 
pirmininkas Stasys Šutas, kartu įteikęs 
kunigui Algirdui Šimkui nuo Geelongo 
Apylinkės Valdybos $500, kaip auką ren
giant Pasaulio Jaunimo Dienas.

Kokia šventė be tostų ir skanių patie
kalų? Kaip visada, pelnytų pagyrų sulau
kė darbščiosios šeimininkės, vadovaujamos 
Genovaitės Valaitienės.

Po šventės skirstėmės namo pakylėta ir 
džiugia nuotaika kaip žmonės, deramai 
atlikę savo tautinę pareigą, ir dar kartą 
išgyvenę vienybės jausmą lietuvybės var
dan...

Jurgis Tauragiškis

Nepriklausomybės Šventė Hobarte

Šiais metais Vasario Šešioliktoji Hobarte buvo paminėta prie Draugystės Sienos. Buvo 
iškelta lietuviška trispalvė. Šia proga žodį tarė ALB Ilobarlo Apylinkės Valdybos pirmi
ninkė Rožė Vaičiulcvičius.
MelvosTruchanas nuotraukoje-susirinkus ieji paminėti Lietuvos Nepriklausomybės ju
biliejų prie Draugystės Sienos._______________________________________
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Lietuva iš arti
Kuo vilioja Lietuvos kurortai ?

Lietuvos kurortai šian
dien jau tenkina kuo įvai
riausius poilsiautojų sko
nius. Svarbiausia - žinoti, 
ko norite. Jau keletu metų 
Birštonas skelbia apie sa
vo siekius tapti karališku 
Europos kurortu. Tokių 
kurortų Europoje yra vos 
aštuoni. Tarp jų - Arehena 
Ispanijoje, Baden-Baden ir 
Bad Neuenahr Vokietijoje 
bei keli kurortai Čekijoje 
ir Vengrijoje.

Karališko kurorto kriterijai
Norint tapti karališku kurortu, būtina 

atitikti bent 10 kriterijų. Pirmasis - aris
tokratiškos tradicijos, kitaip tariant, būti
na, kad čia būtų ilsėjęsi karališkojo krau
jo žmonės.

Kiti kriterijai - vietiniai sveikatingu
mo šaltiniai, aukščiausios kokybės medi
cinos paslaugos, bent vienas prabangus ir 
vienas pirmos klasės viešbutis, sanatorija 
ar klinika, geras susisiekimas, graži gam
ta, pavyzdinga aplinka, kultūrinių rengi
nių pasiūla, aukštos klasės restoranai, 
užsienio lankytojams priimtina infrastruk
tūra, užsienio kalbomis gebantis bendrau
ti personalas.

Šios vizijos įgyvendinimas numatytas 
Birštono savivaldybės plėtros strateginia
me plane iki 2012 m. Savo karališkas tra
dicijas Birštonas jau esą įrodė: čia kadaise 
lankėsi Mindaugas karalius, buvo karališ
koji medžioklės rezidencija. Kai kurie is
torikai teigia, kad čia stovėjo ir Lietuvos 
kunigaikščių pilis, kurią Birštonas užsi
mojęs atstatyti.

Anot Birštono turizmo informacijos 
centro direktorės Henrietos Miliauskienės, 
karališkas kurortas orientuotas į aukštes
nės klasės paslaugas, kurios pritrauktų 
turtingesnius klientus. „Turėtų būti garan
tuota ramybė ir tyla bei atitinkamos pra
mogos: jachtos, golfo laukai, žirgynai, - 
dėstė direktorė, - Pagrindinis mūsų traukos 
centras -gydyklos, Nemuno kilpos bei van
dens turizmas“.

Vis dėlto turizmo atstovė nesiėmė prog
nozuoti, kada ši vizija galėtų taptirealybe. 
Kol kas geriausias viešbutis čia atitinka 
lik 3 žvaigždutes. Neseniai čia iškilo po
ra naujų viešbučių. Vienas iš jų pretenduo
ja į5 žvaigždutes, tačiau dar nežinia, ar bus 
taip įvertintas.

Gydyklos pernai renovuotos, tačiau ar 
pasikeitė darbuotojų mentalitetas? Jei 
atnaujintose patalpose dirbančios moterys,

Studentų skaičius net rekordinis
Lietuvoje 2007-2008 mokslo metų 

pradžioje aukštojo mokslo siekė 204,400 
jaunuolių. Tai daugiausia per visą Lietu
vos istoriją. Lietuvos aukštosiose mokyk
lose studijavo net 42% 20-24 metų am
žiaus jaunimo. Statistikos departamento 
duomenimis, specialistus Lietuvoje ren
gia 50 aukštųjų mokyklų - 22 universite
tai ir 28 kolegijos (iš jų 7 universitetai ir 
12 kolegijų - nevalstybiniai). Aukštųjų 
mokyklų skaičius, palyginti su praėjusiais 
mokslo metais, nepasikeitė, bet studijuojan
čiųjų jose padaugėjo beveik 5,000. Per me
tus studentų skaičius universitetuose pa
didėjo 1,000, kolegijose - 4,000 ir siekė 
atitinkamai 144.300 ir 60.100.

2007-2008 mokslo metų pradžioje ba
kalauro studijų pakopoje studijavo 113,000, 
o aukštesnėje studijų pakopoje - magistran- 
tflroje - 28,000 jaunuolių. Kaip ir 2006- 
2007 mokslo metais, magistro laipsnio 
siekė šeši iš dešimties baigusiųjų bakalau-
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Vandens pramogų parkas Druskininkuose.

kaip ir anksčiau, „nesismulkins“ dėl anks
tesnių klientų palikto purvo, antrą kartą 
čia tikrai niekas nevažiuos.

Vienas iš Birštono trūkumų - mažesnis 
paslaugų asortimentas nei Druskininkuo
se, teigiamas dalykas - kaina. Pvz., savait
galis Birštono „Tulpėje“ kainuoja nuo 240 
Lt., Druskininkų „Eglėje“ - nuo 310 Lt.

Ko trūksta?
Anot Lietuvos turizmo departamento 

direktorius Alvitis Lukoševičiaus, pritrau
kiant užsienio turistus į Lietuvą, kurortai 
turi didžiulę reikšmę. Tačiau visi jie per 
pastaruosius metus vystėsi skirtingai.

„Neringos kurortai plėtra nepasižy
mėjo, kadangi dėl nacionalinio parko čia ji 
ribojama. Bene daugiausiai problemų 
jiems sukelia tai, kad jie priima daug vie
nadienių turistų - per milijoną. Palanga 
daugiausia plėtojosi privataus kapitalo 
iniciatyva. Šiuo metu Palangoje yra per 70 
viešbučių ir poilsių namų. Vien pernai čia 
svečių padaugėjo apie 15%“, - pasakojo 
direktorius. Visai kitokioje padėtyje atsidū
rę vadinamieji sveikatos kurortai- Druski
ninkai ir Birštonas. „Lyginti juos abu būtų 
labai sudėtinga. Druskininkai per pasta
ruosius metus ženkliai išaugo: pagerėjo 
infrastruktūra, pastatyti nauji viešbučiai, 
duris atvėrė vandens atrakcionų parkas. 
Dabar Druskininkai nejaučia su sezoniš
kumu susijusių problemų, kurios būdingos 
pajūrio kurortams“, - įsitikinęs A. Luko
ševičius. Bene daugiausiai dėmesio, rek
lamuodamas save, šis kurortas skiria to
kioms šalims, kaip Baltarusija, Rusija. 
Lenkija ir Vokietija. Kai kuriose iš jų yra 
netgi kurorto turizmo centro atstovybės. 
Todėl ir pagrindiniai užsienio turistų 
srautai - iš šių šalių. Pastaraisiais metais 
taip pat padaugėjo turistų iš Skandina
vijos, Latvijos, Estijos. Statistikos duomeni
mis, Druskininkuose pernai lankėsi apie 
55.000 užsienio turistų, Palangoje-25,000, 
Birštone - apie 800.

Inga Saukienė, Vilnius (DELFI) 

ro studijas. Studijuojančiųjų skaičius uni
versitetų doktorantūroje išliko panašus - 
beveik 4,000, mokslo institutuose dokto
rantūroje studijavo 335 asmenys.

Studentai-kas jie?
Pasak Statistikos departamento, vis 

daugiau studentų renkasi vakarines arba 
neakivaizdines studijas. Šiuo metu vaka
riniu arba neakivaizdiniu būdu studijuoja 
42% universitetų ir 56% kolegijų studen
tų. Du trečdaliai šių studentų yra jaunesni 
nei 30 metų amžiaus žmonės. 2007 metais 
dirbo kas trečias (36%) aukštosios mokyk
los studentas. Nuotoliniu būdu, naudoda
miesi informacinėmis technologijomis, 
studijuoja 21,600 (15%) universitetų ir 
2,600 (4%) kolegijų studentų.

Beveik trys ketvirtadaliai kolegijų ir 
universitetų studentų yra jaunesni nei 25 
metų amžiaus. Trisdešimtmečių ir vyres
nių studentų yra beveik 34,000 (17%), iš jų 
40 metų amžiaus ir vyresnių - 8,200 (4% 

_visų studentų). Vidutinis kolegijų ir uni- 
4

Kaip malonu...
Lsolda Poželaitė - Davis AM
Lietuvos Res

publikos Vyriau
sybės rūmuose bu
vo pagerbti (161) 
geriausi 2007 metų 
abiturientai. Deja, 
laikraštyje “Šiau
lių naujienos” ne
nurodyta, kiek abi
turientų laikė egza
minus. Patekti į šį
skaičių nėra lengva, nes reikia surinkti net 
100/100 taškų. Valstybiniuose brandos 
atestato egzaminuose iš dviejų ar dar dau
giau dalykų . Malonu pasidžiaugti. Betgi dar 
maloniau, kai sužinojau kad net 13 Šiaulių 
miesto abiturientų buvo jų tarpe. Visi iš Ju
liaus Janonio gimnazijos ir vienas abitu
rientas iš Šventupio vidurinės mokyklos.

Janoniečiai- tiek mergaitės, tiek ir vy
rukai nenusileidžia vieni kitiems. Todėl 
SEB Vilniaus banko Šiaulių filiale buvo pa
gerbti keturiuose dalykuose surinkę 100 
taškų Vytautė Pilipauskaitė, Pakruojo “At
žalyno” gimnazijos moksleivė, ir Juliaus 
Janonio gimnazijos abiturientai Rasa Na
vickaitė, Asta Kojelytė, Rūta Žalytė ir 
Pavelas Sažinas. Pastarasis studijuos mik
robiologiją Didžiojoje Britanijoje. Tačiau 
anot “Šiaulių krašto” informacijos“ESaži-

Geriausicji (iš kairės): Vytautė Pilipauskai
tė, Rasa Navickaitė, Asta Kojelytė, Rūta 
Zalytė ir Pavelas Sažinas (priekyje).

versitetų bakalauro studijose studijuojan
čiųjų amžius - 24 metai, magistrantūroje - 
26. doktorantūroje - 29 metai.

2007-2008 mokslo metų pradžioje uni
versitetuose ir kolegijose studijavo 60% 
mergini) ir 40% vaikinų. Merginos akty
viau nei vaikinai siekė mokslo visose stu
dijų pakopose: bakalauro diplomo siekė 
59%, magistro laipsnio - 64%. o daktaro 
mokslo laipsnio - 58% merginų. Vis 
daugiau merginų nei vaikinų įgyja dakta
ro mokslo laipsnį: 2006 m. - 59%, 2007 
m. - 60%.

Populiariausia studijų sritis, kurią rin
kosi studentai, tebėra verslas ir administra
vimas. Šios srities programas studijavo 
46% kolegijų ir 20% universitetų studen
tų. Kas penktas aukštosios mokyklos stu
dentas studijavo gamtos, technikos ir tai
komuosius mokslus. Inžinerijos specialis
tais siekė tapti 9.7% kolegijų ir 10.6% 
universitetų studentų, teisės- atitinkamai 
6.1% ir 10.3%. Mažiau jaunuolių rinkosi 
pedagogo specialybę: mokytojų rengimo 
programas studijavo 6.4% kolegijų ir 
12.9% universitetų studentų. Permetus 
šios studijų srities studentų sumažėjo 
apie 10%.

2007 m. aukštosios mokyklos parengė 
43,100 specialistų. Kolegijos parengė 
11,900 aukštąjį neuniversitetinį išsilavi
nimą turinčių specialistų, universitetai - 

nas savo - mokslininko, tiriančio vėžines 
ląsteles - ateitį mato Lietuvoje.” SEB Vil
niaus bankas apdovanojo visus “Vilniaus 
banko investiciniais čekiais ir asmeninio 
dizaino mokomosiomis kortelėmis”

Beje, laikraštis pažymėjo, kad visoje 
apskrityje šiais metais baigė mokslą 4404 
moksleiviai, pusė iš jų - Šiauliuose. Ne
aišku, ar visi laikė valstybinius brandos 
atestato egzaminus.

Kita maloni naujiena iš Šiaulių -tai kad 
“Keliaujantis stendas” apvažinėjo apskritį 
su savoobalsiu “...mes mokome Jūsų vai
kus. mums pakeliui”. Gal ir tai padėjo pa
gyvinti moksleivių norą baigti mokyklas, 
kaip ir pasikalbėjimai su apskrities moks
leiviais, gal net ir tėvais?

LR Vyriausybė išleido 2006-2008 m. 
gimnazijų ir vidurinių mokykit) valstybės 
atnaujinimo programą. Pagal šią progra
mą, 25% lėšų turės skirti savivaldybė. 
Anot “Šiaulių naujiem)”, “Iš viso mieste 
reikia atnaujinti 19 mokyklų. Savivaldybė 
tam biudžeto lėšų neskiria. Mokyklasre- 
montuoja imdama paskolas arba iš priva
tizavimo lėšų.” O kur dar visos apskrities 
mokyklos-tiek pradinės, vidurinės ir gim
nazijos? Kas jas remontuos?

Kas gali paaiškinti žodį “kraštietis/ė” 
ir koks jo atitikmuo būtų angliškai? Štai 
skaitau “Kelmės krašto” žiniose, kad Izol
da Poželaitė - Davis yra mūsų kraštietė. 
Ar atsirado kita tokia moteris Australijo
je? O gal kokia dvynė, gyvenanti žemai
čių krašte? Juk ir vardas ir pavardė neati
tinka mano tėvelio, kilusio iš Aukštaiti
jos, rašysenai. Matyt nesuprantu “kraštie
tė” sąvokos...

Anot Juliaus Janonio gimnazijos mo
kinių seimo narės, keturi moksleiviai ir 
dvi mokytojos aplankė Europos parlamen
tą 2007 metais. Tokią nenparastą išvyką 
jiems suteikė europarlamentaras ir buvęs 
J.Janonio gimnazijos moksleivis Šarūnas 
Birutis. Jis taip pat sudarė jiems galimy
bę apsilankyti ir Paryžiuje. Malonu suži
noti, kad buvę janoniečiai rūpinasi pra
plėsti moksleivių horizontus.

Na, negaliu užbaigti be “deguto” laše
lio, būtent Lietuvoje labai maži mokytojų 
atlyginimai.

Ką gi vyriausybė sau galvoja? Kas iš
mokslins naująsias kartas? Juk iš jų kils tie 
inteligentai ir busimieji mokslininkai, ku
rie padės Lietuvai atsikratyti biurokratijos 
raugo, alkoholizmo ir kilų blogybių, per 
tiek metų pirštą Lietuvos okupantų. □

31,100 aukštąjį universitetinį išsilavinimą 
turinčių specialistų. 21,400 universitetų 
absolventų įgijo bakalauro, 9,400 - magis
tro laipsnį ar profesinę kvalifikaciją ir 314 
-daktaro laipsnį.

Iš Lietuvos - į Lietuvą
2006-2007 mokslo metais žinias už

sienyje pagal aukštųjų mokykit) akade
minių mainų programas gilino 2,900 Lie
tuvos studentų. Daugiausia studentų stu
dijavo Vokietijoje (16%), Danijoje (9%), 
Suomijoje (8%), Prancūzijoje (7%). “Eu
rostat” duomenimis, 2005 m. vien tik Eu
ropos šalių aukštosiose mokyklose stu
dijavo 5,1001 .ietuvos piliečių.

Lietuvos universitetuose studijuoja be
veik 3,000 užsieniečių, arba 2% visų stu
dentų. 74% visų studentų užsieniečių stu
dijuoja visą studijų programą, dažniausiai 
- verslo ir administravimo srities. Per 
dvejus metus studentų užsieniečių skai
čius aukštosiose mokyklose išaugo 2.5 
karto. Pusė visų atvykusiųjų studijuoti į 
Lietuvą mokosi neseniai įsteigtame Eu
ropos humanitariniame universitete. Dau
giausia yra atvykusiųjų studijuoti iš Bal
tarusijos, Lenkijos, 'Ibrkijos, Vokietijos, 
Izraelio, Prancūzijos. Libano.

Universitetuose paskaitas studentams 
skaito apie 10;000 dėstytojų. Be to, aukš
tųjų mokyklų studentams paskaitas dės
tė 101 dėstytojas iš užsienio. □
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Bendruomenės baruose______
Kultūros Diena Melbourne

Balandžio 13 dieną Mclboumo Lietu
vių Namuose įvyko Kultūros Dienos minė
jimas - koncertas. Popiete suorganizavo

Miranda Tigani.

Šimtmečio šventė
Tai buvo laikai, kai buvo galima stip

riau išgerti ir važinėti dviračiais. Keli iš 
mūsų turėjo motociklus, tik vienas kitas - 
automobilį. Visa tai buvo prieš 50 melų.

1958 m. Velykos. Netoli Camperdown 
(Sydnėjaus miesto dalis) stovėjo nedidelė 
bažnytėlė. Lietuviai tuo metu ten pasidarė 
beveik šeimininkais. Sekmadieniais jų susi
rinkdavo pilna bažnytėlė. Jaunas kunigas 
Petras Butkus poetiškai skelbdavo Dievo 
Žodį, giedojo choras “Daina”. Visai jautėsi 
kaip namie be namų... Per šias Velykas visi 
keliai vedė sydnėjiškius lietuvius į bažny
čią, nes čia prie altoriaus žengti ir sukurti 
lietuvišką šeimą ruošėsi iškilūs Sydnė
jaus jaunuoliai - Algis Kapočius ir Onutė 
Jankauskaitė. Net trys solistės varžėsi, 
kuri giedos “Avė Maria”. A.a. kun Petras 
Butkus išrinko geriausią.

Onutė, baigusi Katalikų Mergaičių 
gimnaziją, būdama jautrios širdies dirbo 
kaip gailestingoji seselė. Algis pasirinko 
elektros inžineriją ir visą gyvenimą darba
vosi šioje srityje. Reikalui esant, savo žinio
mis ir patirtimi dalinosi bendruomenėje. 
Onutė vėliau perėjo dirbti į Liverpool ligo
ninę kaip seselė-sekretorė. Gailestingu
mas lydėjo Onutę visą gyvenimą.

Onutė ir Algis užaugino tris kaip ąžuo
lus sūnus: Antaną, Algį ir Petrą. Dabar jau 
ir jie turi genis darbus bei augina jaunas 
šeimas.

Onutė už nuopelnus australų ir lietu
vių bendruomenėje paskirta JP (Taikos 
teisėja) ir jai suteiktas Australijos ordinas 
OAM. Norint aprašyti Onutės ir Algio 
gyvenimą bei nuopelnus mūsij bendruo- 
menei reiktų viso laikraščio.

Kovo 6 dieną apie 60 Kapočių šeimos 
draugų iš Newcastle. Sydnėjaus ir Wolon- 
gongo rinkosi j Lietuvių Sodybą Engadine. 
Stalai buvo paruošti kaip karalienės suti
kimui.

Anskis Rcisgys MC pakvietė “jaunave- 

Su buvusiomis pamergėmis ir pabroliais. Iš kairės: Kęstutis Protas, Vytas Stasiunailis, 
Elytė Simonaitytė, Algis ir Onutė Kapočiai, Gunda Kovalskytė ir Jurgis Bliokas.

ALB Krašto Valdyba, norėdama prisidėti 
prie visų lietuvių pasaulyje, suprantančių 
ir pažyminčių kultūros svarbą lietuviška
me gyvenime.

Minėjimo - koncerto programa buvo 
labai įvairi. Miranda Tigani iš Gcclongo 
pianinu pagrojo du kūrinius, iš kurių vie
nas buvo jos pačios sukurtas “Rudens 
ilgesys”. Algis Klimas pagrojo gitara. 
Melbourne folkloro dainininkų grupė 
“Kaimas” (vadovas Edis Lipšys) gražiai 
padainavo. Tą dieną jų dainavimą įrašė j 
CD. Jau yra išleistos dvi “Kaimo” dai
nininkų CD.

Aida Gogelytė pakalbėjo apie kultūros 
reikšme mūsų Bendruomenės gyvenime, 
padainavo M. K. Čiurlionio harmonizuo
tą lietuvių liaudies dainą ir padeklamavo 
ištrauką iš Justino Marcinkevičiaus poe-

Ouutė ir Algis Kapočiai. NuolnAlio Migaus.

džius” prie stalo. Onutė atrodė tokia pat 
graži kaip ir prieš prieš 50 metų. Sugie
dojome “Ilgiausių metų” ir vėliau - “For 
they are jolly good fellows.“ Anskis buvo 
rūpestingai paruošęs žinias apie šeimos 
gyvenimą. Jis perskaitė gautus sveikinimus. 
Ypatingas sveikinimas gautas iš Aušros, 
Romo ir mamos Greičienės iš Kauno. Jis 
buvo jaustas ant rankšluostėlio.

Po visų tostų ir užkandę visokių skanu
mynų išgirdome, kad tai buvo tik užkan
džiai. Virtuvėje suprakaitavusi Alvyda su 
pagalbininkėmis skuto tarkavo bulves ir 
išvirė “finger licking good” cepelinus ir 
kvepiančius balandėlius. Ačiū Alvydai ir 
talkininkėms.

Jaunutės Kapočių atžalos sveikino 
senelius, dovanodamos savo piešinius. Jų 
vyresnė atstovė Olivija Kapočiūtė perskai
tė savo kartos sveikinimą.

Anskis Reigys savo pareigas baigė 
išreikšdamas padėką šventės rengėjams ir 
svečiams, nepabūgusiems tolimos, bet ma
lonios kelionės įsvetingą lietuvišką kaimą 
Engadine.

Daug laimės, stiprybės ir gausių Aukš
čiausiojo Malonių jauniesiems - Algiui ir 
Onutei-jų ateities keliuose į sekantį šimt
metį. Svečias (A.K.)

Lietuvių Namų salės scenoje dainuoja “Kaimo” dainininkai.

mos “Mindaugas”.
Moterų chorą “Danos Sesės” (vadovė 

Danutė Levickienė) sudaro vyresnės skau
tės. “Danos Sesės” ruošiasi savo reper
tuarą įrašyti j CD.

Neseniai Kultūros seminare Vilniuje 
dalyvavusi Birulė Kymanlienė pasidalino 
įspūdžiais iš seminaro, informavo apie 
ateinančią Dainų šventę, kuri įvyks 2009 
metais minint Lietuvos tūkstantmetį. Bi
rutė parodė ir kelis filmukus.

Programoje taip pat buvo rodomos 
Birutės Prašmutaitės nuotraukos “Lietu
vos Akimirkos 2007”. Kaip sakė pati 
Birutė, tai Marius Jovaiša ją išjudino pa
rodyti savo nuotraukas iš kelionės po 
Lietuvą 2007 metais.

ALB Krašto Valdyba visoms Apylinkių 
Valdyboms išsiųs Birutės Kymantienės iš 
Lietuvos atvežtas DVD “Lietuvos dainų 
švenčių didybė” ir knygas, gautas iš TMID. 
Tuo pačiu nuoširdžiai dėkojame TMID už 
Birutės Kymantienės kelionės išlaidų 
padengimą, 'lokiu būdu Australijos Lietu
vių Bendruomenės atstovė galėjo daly
vauti seminare. 2009 m. Lietuvoje vyksian
čioje Dainų šventėje iš Australijos žada 
dalyvauti choristai ir tautinių šokių šokėjai.

Prie įėjimo į salę buvo renkamos au
kos, skirtos premijoms, kurios bus teikia-

Iš Redakcijos pašto
Gerb. p. Redaktore,

Mes sveikiname ir vertiname p. Taš- 
kūną ir jo redaguojamą “Lithuanian 
Papers”. Su malonumu skaitome straips
nius. Mūsų pažįstami, kurie prastai skaito 
lietuviškai, visuomet džiaugiasi, kad gali 
tiek daug sužinoti apie Lietuvą ir lietuvius.

Su pagarba. Rasa ir Edis Lipšiai

Gerb. p. Redaktore,
Ar verta toliau leisti “Lithuanian 

Papers”? Taip, ir štai kodėl.
Prieš daugiau kaip 10 melų mūsų didin

game University of Washington (Seattle, 
WA). Skandinavų fakultete buvo įsteigta 
“Baltic Studies” programa. Tai akademinė 
programa, apimanti mūsų kalbas, litera
tūrą, istoriją, tautosaką, ir t.t. Dabar “Baltic 
Studies” srityje jau net magistro laipsnį 
galima įsigyti.

Kai kadaise kilo mintis apie tokią prog
ramą. tarp lietuvių iškilo ir klausimas: kam 
ji reikalinga? Kodėl lietuviai turi tam au
koti lėšas? Gi mūsų valstijoje lietuvių buvo 
tik maža saujelė, tai kas tą programą ir 
studijuos? Be to. University of Illinois, 
Čikagoje jau yra katedra.

O universitete amerikiečiai akademi
kai štai kaip galvojo: Baltų kalbos mažai 
žinomos. Baltų kraštai - “paslėpti” Rytų 
Europoje. Jei tos kalbos ir tos gentys per 
tiek šimtmečių išsilaikė, tai verta jas stu
dijuoti ir į jas gilini is. Tokiu būdu netikšų 
mūsų ir Washington’o valstijos, bet net ir 
su JAV vyriausybės pagalba ta programa 
buvo įsteigta. Tiek metų ten jau studijuo
ja daugumoje ne iš Baltijos kraštų kilę 
studentai, o amerikiečiai ir kitataučiai.

Bibliotekoje - tūkstančiai knygų, žurnalų________________________________________
Mūsų Pastogė Nr. 17, 2008.04.30, psl. 5

Birutė Kymanlienė pasidalino įspūdžiais 
iš Lietuvoje vykusio seminaro.

mos vaikų ir jaunimo menininkams, kurie 
dalyvaus Meno Parodoje per Australijos 
Lietuvių Dienas, vyksiančias šių metų 
pabaigoje Sydnėjuje.

SBS lietuviškos radijo valandėlės metu 
galėsite išgirsti ištraukas ir įspūdžius iš 
Kultūros Dienos minėjimo - koncerto 
Melbourne. Jas pateiks radijo vedėja Aida 
Gogelytė.

Birutė Prašniutaitė

(kaip ir “Lithuanian Papers”), dabar net 
keli filmai, daug chorinės muzikos. Visa 
tai pa turtina programą, o kitiems - ar tai 
būtų balticčiai ar kitataučiai, akademikai 
ar ne - tai kultūrinis turtas apie mūsų šalis.

Keista, kad jūsų laikraščiuose toks 
klausimas net galėtų kilti: “ar verta toliau 
leisti ‘Lithuanian Papers’”. Jei lietuviai 
neskaito “Lithuanian Papers”, tai dar ne
reiškia,kad tas žurnalas neturi vertės. Apie 
Australijos lietuvių gyvenimą bei Austra
lijos praeities duomenis, apie jūsų pa
žiūras, knygas, meną ir t.t pas mus Ameri
koje anglų kalboje beveik nieko nerasi
me. Tačiau, kas kartą kai “Lithuanian 
Papers” pasirodo, tai jau atsiranda straips
nis “Drauge” beikituose leidiniuose, irštai 
-susidomėjimas jumis, palaikantis ryšius 
su mūsų išbarstytais tautiečiais.

Kai buvau Lietuvoje teko girdėti, kad' 
“Lithuanian Papers” kai kuriuose mokyk
lose skaitomas anglų kalbos klasėse. 
Trumpi straipsniai, kalba prieinama, temų 
-visokiausių. Kas ten jiems taip pat įdo
mu, lai kaip mes, užsieniečiai lietuviai pri
simename Lietuvos istoriją. Rasite šį žur
nalą ir Mažvydo nacionalinėje bibliotekoje.

Algimantas Taškomas per tiek savo gy
venimo metų pasiaukojo tam. kad visoke
riopai bandytų lietuvybę išaikyti. Sis jo 
žurnalas tikrai pasklido po visą pasaulį, 
pasakodamas apie mus lietuvius - ar tai 
lietuviams, ar kitataučiams. Ar jums austra- 
liečiams tai ne pagarba?

Dr. Taškūnui turėtumėm už žurna lą ir 
visas kitas jo pastangas tik galvą nulenkti 
ir palinkėti ištvermės bei sėkmės.

Su pagarba,
Ina BcrtulyteBray, Seattle, WA JAV
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Antanas 
Laukaiti*

Kas - kur - kaip?

Lietuvės lėktuvų pilotės
Man teko gana nemažai skraidyti, bet 

dar neteko matyti, kad lėktuvą valdytų 
moteris pilotė. Nemanau, kad dėl to aš 
bijočiau skristi, nes kartais daugelyje 
dalykų moteris net gali būti geresnė už 

' vyrą. Tačiau daug kas dėl to ir abejotų.
| Lietuvos oro linijų lėktuvų pilotėmis 
tyra dvi lietuvės. Tai 26 metų Lina Mala- 
; kauskaitė - pirmoji tapusi Lietuvos ko
mercinių lėktuvų “Saab 2000" pilote. 
Skrendant lėktuve yra ir kitas pilotas ka
pitonas. Jie abu yra pasidalinę darbais: 
vienas valdo lėktuvą, o kitas palaiko ra
dijo ryšius. Jos instruktorius ir mokytojas 
buvo lakūnas A. Dudėnas, kuris girdamas 
šią moterį pilotę sako, kad ir kai kuriems 
vaikinams reikėtų pasitempti iki jos ly
gio. Pilotę Liną lėktuvai traukė it magne
tas dar mokyklos laikais. Ji iš knygų mo
kėsi apie žvaigždes, stengėsi nepraleisti 
aviacijos švenčių, dažnai pasižiūrėti nu
bėgdavo j Kauno aerodromą. Ji pradėjo 
mokytis skraidyti sklandytuvu Pociūnų

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena 

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP” nr.5.

Iš Vilniaus iš
važiavome auto
busiuku anksti 
rytą kartu su Zeb- 

riūnų šeima. (Žebriūnienė - tai daininin
kė Giedrė Kaukaitė). Tėtė sirguliavo, tai 
su mumis kartu važiuoti negalėjo, bet at
skrido (!) po kelių dienų. Pakeliui susto
jome Pirčiupyje. Tenai vokiečiai, keršydami 
už rusų partizanų nušautus du vokiečių 
kareivius, suvarė visą kaimą į kelis pasta
tus ir visus žmones sudegino. Liko keli, 
kurie tą dieną buvo išvykę į Vilnių. Dabar 
toje vietoje stovėjo labai įspūdinga skulp
toriaus Gedimino Jakubonio kenčiančios 
moters figūra “Pirčiupio motina”.

Privažiavome Perloją. Ji buvo pagar
sėjusi tuo, kad būdama Nepriklausomoje 
Lietuvoje, buvo pasiskelbusi Perlojos Res
publika. Tos respublikos “prijungimas” 
įvyko be kraujo praliejimo, bet garsas li
ko. Perlojos centre stovėjo Vytauto Di
džiojo paminklas su įrašu: “Vytaute Di- 
dysai, gyvas būsi, kol gyvas nors vienas 
lietuvis”. Vytauto Didžiojo paminklai 
sovietų valdžios nebuvo toleruojami, bet 
kiekvieną kartą, kai koks svarbus asmuo 
turėjo lankytis Perlojoj, paminklas būda
vo apstatomas pastoliais ir “remontuoja
mas”. O jeigu remontuojamas, tai matyt su 

įleidimu. ir niekas j jį atidžiau nežiūrėjo. 
Taip jis ir išliko.

Prie Merkinės pamatėme gaisro ste
bėjimo bokštą, liaudies menininkų iš
dailintą. kaip “dvarą ant gaidžio kojelės”. 
Prie jo ilgiau nesustojom ir nuvažiavom 
prie piliakalnio Merkio ir Nemuno santa
koje. Piliakalnis labai aukštas ir status, bet 
buvo verta ant jo užlipti, nes atsivėrė pa
sakiškas vaizdas į santaką ir slėnį.

“Draugystės” sanatorijoje
Aplenkdami Druskininkus, pirmiausia 

nuvažiavome į Mizarus ir išleidome Vy
tautą su vaikais ir tada -į “Draugystės” sa
natoriją. Parodė mums kambarį: prieškam- 

Mūsų Pastogė Nr. 17, 2008.04.30, psl. 6

aerodrome. Vėliau pradėjo aviacijos stu
dijas, kurios tęsėsi devynerius metus. Ji 
baigė ir Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto A Gus taičio aviacijos institu tą, 
kur buvo vienintelė mergina. Išmoko ir 
pradėjo skraidyti akrobatiniu Jak-52 lėk
tuvu ore darydama visokiausius triukus. 
Lina Šveicarijoje baigė specialius kursus, 
kur mokėsi skraidyti keleiviniu “Saab 
2000” lėktuvu ir įveikti nenumatytus 
atsitikimus. Pilotės širdies draugas taip 
pat lakūnas, skraidantis “Boeing 737” 
lėktuvu. Tai - 27 metų D. Latvėnas. Jie abu 
kartu mokėsi aviacijos institute, tik jis 
nedaro akrobatinių skrydžių, kaip jo 
busimoji žmona Lina.

Lietuvos skrydžių bendrovės “Aurela" 
pilote yra 25 metų Ilona Rūtelionienė. 
Tai antroji lietuvė - komercinė pilotė. Ji 
yra lėktuvo “Boeing 737 - 300” pilotė ir, 
kaip pati sako, lėktuvo kabinoje jaučiasi 
lyg savo rogėse. Apie šią profesiją ji sva
jojo nuo vaikystės, todėl būtent jos ir sie
kė. Pamatytas spaudoje skelbimas, kad pri
imami abiturientai j Vilniaus Gedimino 
technikos universiteto A. Gustaičio avia
cijos instituto pilotavimo specialybę, ją 
sužavėjo ir ji įstojo mokytis.

Pernai baigusi institutą ji gavo piloto 
licenziją ir pradėjo skraidyti su “Boeing 
737 - 30(1”, dažniausiai poilsiautojus 

bariukas su praustuvu rankoms, o kamba
ry dvi lovos su spintelėmis, rūbų spinta ir 
staliukas su kėdėm. Ir nuosavas balkonas. 
Pasidėjus daiktus išėjau susipažinti su 
sanatorijos geografiją. Sutikusi koridoriuje 
seselę paklausiau, kur yra vonia. “O kas 
atsitiko?” - paklausė išsigandusi seselė. 
“Nieko neatsitiko, nusiprausti norėsime”, 
- sakau. “Ar jūs nepastebėjote, kad prie jū
sų kambario yra praustuvas?” “Pastebėjo
me, bet jis labai aukštai, kojų ten negalė
sime įkelti”. “O, dėl to tai nesirūpinkit. Štai 
gretimam pastate yra dušai. Jie veikia visą 
dieną nuo lOval. iki5-tos”. Aš pagalvojau, 
kad tos sanatorijos veikia ir žiemos metu, 
per šalčius, tai kaip tada bėgioti į tą kitą 
pastatą ir po dušo sukaitus grįžti..., bet 
nieko nesakiau. Tais dušais mums taip ir 
neteko pasinaudoti, nes jau prieš 10-tą bū- 
davom išėjusios ir grįždavom prieš vidur
naktį. Net ir pietavome sanatorijoj tik ke
lis kartus per tą visą laiką.

Gana ilgai laukėme vyresniosios gydy
tojos, pas kurią turėjome užsiregistruoti. 
Kadangi Gražina turėjo skilvio problemą, 
mus paskyrė prie dietinio stalo. (Kiek
vienas stalas turėjo savo nustatytą dietą, 
o prie to stalo ir aš turėjau jos laikytis. 
Vargšas simpatingas rusas, priskirtas prie 
mūsų stalo, visai neturėjo kompanijos. Aš 
rusiškai “nė žodžio nesupratau”, Gražina 
su manim kalbėjo lietuviškai, o jis nega
lėjo sėsti prie kito stalo dėl savo dietos). 
Tik penktą valandą baigėm visus biuro
kratinius reikalus ir išdrožėm į Mizarus. 
Priėję Vailionių sodybą, pašaukėm Vytau
tą, ir jis atplaukė mūsų paimti. Tuojau 
visi išėjom j mišką grybauti. Voveraičių - 
visas miškas geltonas, net atsikelti ne
reikia - šliauži keliais ir renki. Ir baravy
kų radau. Vieton dietinės vakarienės pri
sikirtom grybų su lašinukais ir tiršta na
mine grietine ir apie vidurnaktį skersos 
grįžom j sanatorijų.

Kiekvieną dieną ėjom į Mizarus. gry- 
bavom, miškais eidavom į ežerą maudy
tis, valgėm visai nedietiškai ir vėlai vaka
re grįždavom vos kojas pavilkdamos. 
Tačiau reikėjo ir gydytis. Jau sekančią die
ną mus nuodugniai patikrino, įskaitant 
kardiogramas, ir prirašė “procedūras”.

Kaskados (tokie maži kriokliukai, po 
.kuriais reikdavo atsistoti) man labai patiko. 

skraidindama (Turkiją, Graikiją, Italiją, 
Egiptą ir Prancūziją. Ji nežino, kaip ke
leiviai reaguoja, kai sužino, kad lėktuvą 
pilotuoja moteris. Keleiviams yra griež
tai draudžiama įeiti į piloto kabiną ir ji 
su jais nesusitinka, nes prieš skrydį j lėk
tuvą pirmieji ateina įgulos nariai, o nu
sileidus, pirmieji išeina keleiviai ir ji išei
na paskutinė. Pilotė Ilona su vyru, taip 
pat pilotu Linu Rūtelioniu, susipažino 
lėktuve, kurį pilotavo tuomet dar būsimas 
jos vyras.

Jie abu yra labai laimingi, nes abiejų 
profesijos tos pačios, interesai sutampa ir 
vienas kitą gerai supranta. Padariusi labai 
gerą pažangą savo skraidyme, jau šį pava
sarį jai buvo patikėta valdyti ir pilotuoti 
vieną naujausių kompanijos “Boeing 757” 
lėktuvų.

Ar žinai kad...?
• Rojus - tai senas angliškas namas, 

kinų tvirtovė, amerikietiškas atlyginimas 
ir rusė žmona, o pragaras - tai senas kinų 
namas, angliška virtuvė, rusiškas atlygi
nimas ir amerikietė žmona.

• Surūkyta cigaretė sutrumpina gy
venimą dviem valandom, išgertas butelis 
degtinės - trim valandom, o bloga darbo 
diena - aštuoniom valandom.

• Pabėgo kalinys iš kalėjimo, tačiau jį 
pagavo ir atvedė pas kalėjimo viršininką. 
Tas jo ir klausia: “Kodėl tu iš kalėjimo bė
gai?” “- Susituokti norėjau, viršininke”, - 

tai daug kartų nuėjau. Purvo vonios ma
žiau žavėjo, bet viską reikėjo išbandyti. 
Viskas buvo labai gerai, kol nereikėjo rim
tai gydytis. Vieną labai karštą dieną tur
būt kiek per daug mirkome šaltame 
Latežerio vandeny, kad man pradėjo 
skaudėti gerklę. Per naktį nemiegojus, 
nuėjau pas seselę vaistų. Daktarė pamata
vo temperatūrą - buvo 38, vakare pakilo 
iki 40. Pradėjo mane gydyti. Antibiotikų 
nebuvo. Seselė man kas kelias valandas 
tepė gerklę į vaistus pamirkyta vata ant 
ilgo pagalio. Ji taip grubiai tą darė, kad 
Gražina neiškentus perėmė tą darbą, ir 
man buvo daug geriau.

Atėjo laikas mums išvažiuoti, bet 
pratęsė tą kelialapį dar trim dienom. Pra
dėjau sveikti, bet išvažiavus vakarais dar 
temperatūra kilo.

Pats Druskininkų miestelis labai gra
žus, tai ir po jo gatves ir parkus buvo ma
lonu pasivaikščioti. Miestą gražino ir 
švarino studentų grupės (tai buvo jų darbo 
prievolė). Jie gyveno barakuose šalia 
miesto, o barakų sienos buvo nukabinėtos 
“karoliais” - virtinių virtinėmis džiūstan
čių baravykų. Miestelio pakrašty buvo miš
ko muziejus, liaudies menininkų įmant
riai išdailintas ir, panašiai kaip Merkinės 
ugnies stebėjimo bokštas, pastatytas ant 
vienos kojos, tik daug didesnis. Labai man 
patiko ir restoranas “Alkas” su savo stam
biais, aptašytų rąstų baldais. O visur tarp 
pušų - šokinėjančios voveraitės.

Druskininkų apylinkės
Čia pat prie Druskininkų buvo garsu

sis Raigardo slėnis (jį savo triptiku išgar
sino Čiurlionis), o kiek toliau Liškiava. 
Nuplaukėm į Liškiavą garlaiviu. Užlipom 
į piliakalnį, apžiūrėjom pilies likučius. Pa
sirodo. toji Krėvės apdainuota Liškiavos 
pilis niekad nebuvo sugriauta, nes tiesiog 
niekada nebuvo baigta statyti. Nuėjom į 
miestelį, apžiūrėjom bažnyčią ir vienuo
lyno požemius. Jo celėse būdavo kunigų 
kalėjimas.

Mizaruose, eidami mišku, matėme bu
vusių sodybų pėdsakus: taisyklingus ke
turkampius plotelius, apaugusius me
džiais - tai buvusios sodybos, sudegintos 
partizanų arba stribų. Matėme ir partiza
nų žeminių likučius. Tolimame Gerda
šių kaime matėme kapinaites, kur tą pa
čią dieną buvo palaidota septynių žmonių 
šeima. Miškas pasakojo tolimą žiaurių 

pasakė kalinys.
Rimtai pažiūrėjęs j jį viršininkas tepasa

kė: “Keistai tu, vyruti, laisvę įsivaizduoji”.
• Vidutinis amžius yra, kai tu per jau

nas išeiti j pensiją, ir per senas, kad rastum 
kitą darbą.

• Per vieną vaišingą priėmimą priei
na prie savo vyro žmona ir sako: - Tu jau 
kokį penktą kartą eini prie stalo paimti 
maisto, argi tau negėda? - Nė kiek, sako 
vyras, nes aš visiems sakau, kad nešu tau.

Sidney vietoj Sydney
Kaip rašo vokiečių žurnalas “Bild”, 

jaunas vokietis dėl rašybos klaidos vietoj 
Australijos nukeliavo į Jungtines Valstijas.

21 metų Tobias Gult, ketinęs susitikti 
su savo drauge, gyvenančia Australijoje, 
internetu užsisakė bilietą iki “Sidnėjaus”, 
tik vietoj žodžio “Sydney” surinko 
“Sidney”, t.y. pavadinimą miesto, esančio 
Montanos valstijoje, JAV šiaurės vakaruose.

Po daug valandų trukusio skrydžio 
jaunuolis, lengvai apsirengęs, kadangi 
Australijoje tuo metu šilta, tik tada su
prato, kad kažkas ne taip, kai pamatė 
snieguotus Amerikos Rocky Mountains.

Prieš tęsdamas kelionę, nes nuo tikrojo 
Sydney jis tuo metu buvo per 14,000 
kilometrų, lobias Gult turėjo sulaukti 
piniginės perlaidos iš savo šeimos, kad 
galėtų nusipirkti naują lėktuvo bilietą.

laikų istoriją.
Prie kelio tarp Mizarų ir Sventojansko 

buvo bent keli kaimai, berods Lipliūnai, 
Diržiai, Gerdašiai, o kitų vardų nebeprisi
menu. Labai norėjau nusipirkti audinių, 
tai bandžiau eiti pas visas audėjas, kurias 
man Vailionienė buvo nurodžiusi. Jos vi
sos mielai aprūdydavo savo audinius na
muose. net iš skrynių ištraukdavo, bet par
duoti nieko nesutiko. Jos sakė: “Mes esa
me paskutinė karta, kuri dar audžia. Mū
sų dukros ir marčios nebeaudžia, tai mes 
turime bent kelias kartas aprūpinti. Mato
te, anksčiau būdavo, kad apsiliuobdavom 
namuose ir išleidusios vyrus į laukus, sės- 
davome į stakles. Gi dabar visi priklausome 
miško ūkiui ir turime atidirbti savo dar
badienius. Neatidirbsi kiek paskirta - 
atims sklypelį. O iš ko tada gyvensim?” 
Galų gale pati Vailionienė man pardavė 
vieną savo audinį, tik prašė mane atsiųsti 
jai dažų vilnoniams siūlams. Grįžus į Aus
traliją, tą ir padariau.

Vailionienė buvo maloni ir draugiška, 
mus girdė pienu, leido prisikasti jaunų 
bulvyčių. Tvirto charakterio moteriškė, 
atbuvusi savo porciją Sibire, ji be abejo 
rusiškai suprato, bet nekalbėjo, sakyda
ma: “Aš čia Lietuvoj gyvenu; jeigu jiems 
ko reikia, tegu išmoksta lietuviškai arba 
atsiveda pas mane vertėją”.

Kultūros, aišku, neišvengėme ir vasaro
dami. Buvome fortepijono koncerte Čiur
lionio namelyje-muziejuje. Vieną vakarą 
nuėjome į Kauno Valstybinio choro kon
certą, o vieną vakarą į kiną, kur matėme 
“Mano puikioji ledi” (My Fair Lady). Man 
buvo tiesiog baisu žiūrėti, nes visas angliš
kas tekstas buvo pritildytas ir garsiai įkal
bėta rusiškai. Net ir dainos buvo pritildy
tos ir jų tekstas atpasakotas. Jei nebūčiau 
žinojusi tos istorijos ir nemačiusi filmo 
originalo, vargu ar būčiau ką supratusi. (Ne 
tokiems kaip aš tas filmas ir buvo taiko
mas). Pas Vailionius per televiziją klausė
mės Giedrės koncerto ir matėm Donizetti 
“Meilės eleksyrą”. Po to koncerto vos spė
jom į sanatoriją prieš užrakinant duris.

Buvom nuvažiavę pasimaudyti ir į 
Latežerį, iš kurio išteka Ratnyčėlės upe
lis. Ten pamačiau gandrą ir pakviečiau jį 
skristi į Kaloramą. Grįžus į Australiją ir 
pamačinsi marčią Alytę supratau, kad 
gandras jau skrenda.
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XXV Australijos Lietuvių Dienos 
ir Sporto Šventė Sydnėjuje

xxv ald Sydney 20«i Meno ir Tautodailės parodos 
“Sįjjjjįįįįjn*" ALD Ruošos Komitetas iš anksto kviečia menininkus

išstatyti savo darbus Meno ir Tautodailės parodoje. Ji įvyks šių metų gruodžio pabaigoje 
Australijos Lietuvių Dienų metu.

Geriausi darbai (“Lithuanian Theme” and “Drawing Prize”) bus apdovanoti.
Dėl tautodailės darbų kreiptis į Martinę Reisgienę

tek: (02) 9543 1001 e-mail: niartinarcisgys@hotmail.com
Dėl tapybos ir skulptūros darbų kreiptis į Leekę Gruzdeff

tek: (02) 9796 8573 e-mail: leekart@optusnet.com.au
arba Jolantą Janavičienę

tek: (02)99392180 c-mail: jurgisjolanta@optusnet.com.au

Mokslo ir Kuiybos Simpoziumas
Gerbiama/as ponia/e,
Maloniai kviečiame Jus dalyvauti XIV pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos (PLMK) 

simpoziume, kuris vyks 2008 m. lapkričio 26-30 d., Lemonte, (Čikagos priemiestyje) 
Illinois valstijoje, JAV.

l. XIV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas
Simpoziumo rengėjai kviečia jus parengti ir perskaityti pranešimą savo mokslinių 

arba kūrybinių darbų temomis, bei išklausyti kitų Lietuvos bei lietuvių kilmės mokslinin
kų pasisakymus. XIV PLMK simpoziumo metu planuojama aptarti pasaulio energeti
kos, aplinkosaugos, visuomenės sveikatos, informacinių technologijų iššūkius ir kitas 
naujausias mokslinių tyrimų krypčių temas. Sesijų metu bus nagrinėjamos lietuvių tautos 
identiteto išlaikymui svarbios temos: lituanistinis švietimas išeivijoje, lietuvių archyvų, 
bibliotekų, galerijų perspektyvos, ir pan. (Simpoziumo temų sąrašas pateiktas šio kvieti
mo pabaigoje.)

Išsami simpoziumo programa bus sudaryta pagal pranešimų tezių santrumpas 
(abstraktus), kurias pateiks lie tuvių mokslininkai ir kūrėjai iš viso pasaulio.

XIV PLMK simpoziumą organizuoja JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdyba 
kartu su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos mokslų akademija, 
Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos mokslininkų sąjunga.

II. Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumai
PLMK simpoziumai pradėti organizuoti 1969 metais JAV Lietuvių Bendruomenės 

iniciatyva ir organizuojami kas treji metai Lietuvoje ir JAV pakaitomis. Simpoziumų 
tikslas -suburti išeivijoje bei Lietuvoje gyvenančius lietuvius mokslininkus bei kultūros 
ir meno atstovus į bendrą renginį, sustiprinti tarpusavio ryšius, skatinti dalintis savo 
pasiekimais mokslinių tyrimų, kultūros ir meno srityse.

Dėl „geležinės uždangos” pirmieji penki simpoziumai (1969-1981) dalyvių iš Lietu
vos beveik nesulaukdavo. Į simpoziumus atvykdavo kitose užsienio valstybėse gyve
nantys lietuviai. Tik vėlesniais metais mokslininkams iš Lietuvos atsirado didesnė galimybė 
dalyvauti JAV organizuojamuose simpoziumuose. Malonu pažymėti, kad po Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 1990 m., ši JAV Lietuvių Bendruomenės iniciatyva sulau
kė didelio Lietuvos ir užsienio lietuvių akademinės bendruomenės palaikymo. I paskutinį 
XIII PLMK simpoziumą, kuris buvo organizuotas 2005 m. Lietuvoje, atvyko per 350 
dalyvių iš Lietuvos bei užsienio valstybių. Tikimės, kad šiemet į simpoziumą taip pat 
susirinks gausus dalyvių būrys.

m. Registracija
Visus norinčius dalyvauti XIV PLMK simpoziume maloniai prašome iki 2008 m. 

birželio 30 d. registruotis simpoziumo internetinėje svetainėje adresu:
http://www.mksl4.com
Simpoziumo dalyviai elektroniniu paštu bus informuoti apie jų registracijos gavimą.

IV. Pranešimų pateikimas
Informuojame pranešimų rengėjus, kad paraiškoje pranešimų skaitymui, adresu:
http://www.mksl4.com, reikia pateikti šią informaciją:

• temos pavadinimą,
• autorių pavardes ir vardus,
• darbovietės pavadinimą,
• kontaktinius duomenis (pašto adresą, ei. pašto adresą, telefono numerį su 
šalies kodu ir jeigu yra fakso numerį),
• pagrindinio autoriaus trumpą CV lietuvių ir anglų kalbomis,
• pranešimo santrumpą lietuvių ir anglų kalbomis.

Visa paraiška, išskyrus adresus, neviršijanti 450 žodžių (iki 1 puslapio) turi būti 
pateikiama Word formatu, irNew Roman arba Arial šriftu.

Detali informacija, susijusi su simpoziumo eiga, registracija, pranešimų skaitymu, 
sesijų ir sekcijų temomis, ir kt. - pateikta simpoziumo interneto svetainėje adresu:

http://www.mksl4.com
Iškilus klausimams prašytume kreiptis adresu: mks.xiv@atl.net.
Tikimės jūsų dalyvavimo!
Pagarbiai,

XIV PLMK Simpoziumo Organizacinis Komitetas

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Gegužės mėnesį Sydnėjaus lietuviams pamaldos bus du kartus.
Sekmadienį, gegužės 4 dieną, 11.30 vai. ryto pamaldos vyks St. Joachim’s bažnyčioje, 

Lidcombe. Po pamaldų vyksime į Rookwoodo kapų lietuvių sekciją bendrai pasimelsti 
už mūsų mirusias Motinas.

Sekmadienį, gegužės 18 dieną, 1130 vai. ryto pamaldos vyks St. Joachim’s bažny
čioje, Lidcombe. Maloniai kviečiame gausiai dalyvauti.

Parapijos Taryba

In memoriam
A t? A Jonas Antanaitis

1923.11.16 - 2008.04.08

Per tris mėnesius mirtis jau trečią kar
tą aplankė negausią Canbcrros lietuvių 
bendruomenę. Balandžio 8 dieną mirė 
Jonas Antanaitis. Šį kartą ne lik bendruo
menė, bet ir neskaitlingas lietuvių karių- 
veteranų sąjungos skyrius “Ramovė” ne
teko ilgamečio nario Jono Antanaičio.

Apie Velionio gyvenimą ir šeimą Lie
tuvoje - žinios šykščios, nes jis buvo 
santūrus ir apie save nekalbėdavo. Tai 
patvirtino ir jo gyvenimo draugė Stcfanic.

Y ra žinoma, kad Jonas Antanaitis gi
mė Zarasų apskrityje ir kad jį užaugino 
močiutė. 1941 metais jis tarnavo lietuvių 
kariuomenės dalinyje Rytų fronte. Artė
jant frontui ir rusams spaudžiant, jų dali
nys pasitraukė į Rumuniją. Pasibaigus ka
rui, Jonas apsigyveno anglų zonoje - 
Gocttingcn’o pabėgėlių DP stovykloje.

Prasidėjus emigracijai Jonas pasirin
ko Australiją. 1947 m. pirmuoju trans
portu - laivu “General Stuart Heintzel- 
man” - su 843 Pabaltijo emigrantais, iš jų 
439 lietuviai, kurių tarpe buvo ir can- 
berriškė Birutė Gružienė, lapkričio 28 
dieną pasiekė Vakarų Australijos uostą 
Fremantle. (Praėjusiais metais buvo pa
minėta pirmųjų Baltijos kraštų emigran
tų pirmojo transporto 60 metų sukaktis.) 
Po kelionės pailsėjęs Bonegillos stovyk
loje, Jonas buvo paskirtas į Geelongą at
likti dviejų metų darbo prievolę prie 
dažymo darbų. Jis buvo siunčiamas iš 
vienos vietos į kitą. Kurį laiką jis dirbo 
Snowy Mountains hidroelektrinėje. Iš ten 
dažnai atvykdavo j Canberros Lietuvių 
Klubą prie alaus bokalo pasikalbėti su 
tautiečiais. Pasibaigus darbams elektrinė
je, Jonas persikėlė gyventi ir dirbti į Can- 
berrą. Čia jis susipažino su lenkų kilmės 
drauge Stefanic, su kuria jis gyveno virš 30 
metų-iki mirties.

Nuo pat atvykimo į Canbcrrą, Jonas 
dalyvavo bendruomenės ir Klubo rengi
niuose. Kai Klubui rekėdavo dažytojo - 
žinojo kur kreiptis. Palengva jis įsitraukė 
ir į organizacinę veiklą. 1982 m. įstojo į

Jonas Antanaitis.

LKVS “Ramovė” skyrių. Jonas, kaip bu
vęs karys, savo patyrimu ir patarimais per 
26-rius metus prisidėjo prie šios organiza
cijos veiklos. 1990 m ramovėnams statant 
Klubo sodelyje “Nežinomojo kario” pa
minklą. Jonas padėjo prie statymo darbo 
ir sienos dažymo. Taip pat jis nuo 1993 - 
1995 meti] buvo Klubo Valdyboje.

Jonas buvo nuoširdus, draugiškas, 
pasikalbėti malonus žmogus, bet tuo pa
čiu atvirai pasakydavo savo nuomonę. Po 
vidurių operacijos jis gerai jautėsi, bet 
nelauktai Aukščiausias nutraukė jo 84 me
lų gyvenimo siūlą.

Su Velioniu Tobins Brothers, Kingston, 
laidotuvių koplyčioje Canberros Lietuvių 
Bendruomenės Sąjungos vardu atsisvei
kino pirmininkas Jonas Mockūnas, o 
LKVS Canberos “Ramovės” skyriaus ra
movėm) vardu atsisveikino skyriaus pirmi
ninkas Liudas Budzinauskas. Abu išreiš
kė gilią užuojautą gyvenimo draugei Ste- 
fanie, jos šeimai, draugams bei artimie
siems. Prisiminimas - kaip ramovėno, drau
go ir tautiečio - ilgai liks mūsų atmintyje.

Ilsėkis ramybėje toli nuo gimtinės.
Liudas Budzinauskas

Atsisveikinimas su Ona
(Ona Mikulskienė 1905 - 2008)

lio motina. Ansamblio, kuris po karo 
skelbė Lietuvą Vakarams, vakarų sąjungi
ninkams, buvo mūsų kultūros ir tautišku
mo vėliavnešys išeivijoje.

Džiaugiamės, kad Dievas ją pasišaukė 
nepaprastai gražią pavasario dieną, saulei 
besišypsant ir nušviečiant kelią.

Kartu su “Lietuvos” ansambliu gieda
me “Marija, Marija”, “Lietuva brangi” ir 
Tautos Himną.

Danguje matosi keli balti debesėliai. 
Ant vieno iš jų sėdi tautiniais rūbais 
pasipuošusi Onutė su Alfonsu. Jis kuria 
dainas, o ji, ir vėl vietoj arfos pasirinkusi 
kankles, skambina ir dainuoja.

Ačiū, Onute, už tai, kad buvai.
Gabrielius Žemkalnis,

Vilnius 2008 m. balandžio 22 d.

Lietuvos kariuomenės Šv. Ignoto baž
nyčia Vilniuje. Prieš altorių - aprengta 
tautiniais rūbais kanklių karalienė Ona 
Mikulskienė. Atėjome paskutiniam atsi
sveikinimui. Kanklių muzikos garsai prieš 
šv. Mišias ir “Lietuvos” ansamblio gie
damos Alfonso Mikulskio mišios “Už 
kenčiančią Lietuvą”. Uniformuotų šaulių 
garbės sargyba, jie ir išneša karstą iš 
bažnyčios, o, nuvažiavus į Rasų kapus, 
nuneša iki kapo duobės, kur ji atsigula ša
lia savo vyro Alfonso Mikulskio.

Atleisk, ponia Ona, bet nebuvau nu
liūdęs. Liūdesį nuslopino džiaugsmas, kad 
Dievas ją dovanojo Lietuvai, kuriai ji pa
skyrė didžiąją dalį savo nugyvento 103 
metų amžiaus.

Kanklių karalienė, Čiurlionio ansamb-

Mielai aušrokei, klasės draugei Al dORaj Akelaity tel 
- Kalpokienei mirus Lietuvoje, gilią užuojautą reiškiame ir kartu 
liūdime sujos šeima, draugais ir aušrokėmis.

Regina Sirjatavičiutė - Umbražiūnicnė ir
Marija Mašanauskaitė - Sažcnicnė

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudą!
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Sydnėjaus tautinių šokių grupė “Sūkurys”, kartu su Sydnėjaus lietuvių choru 
“Daina” ir dainininkių grupe “Atspindys”, rengia koncertų 

“Vestuvės”
Kur: Lenkų Klube (Polish Club), 15 East Terrace, Bankstown.
Kada: Sekmadienį, gegužės 25 dieną, 2 vai. p.p.
Bilietai: Parduodami prie durų: $15 - asmeniui, vaikams iki 15 metų - veltui.

Pranešimas Geelongo ir Apylinkės lietuviams
Kviečiame į AI .B Geelongo Apylinkės Valdybos ruošiamą

Motinos Dienos šventę.
Minėjimas yra ruošiamas sekmadienį, gegužės 4 dieną, 12 vai. Lietuvių 

Namuose, Pettitt Park.
Programoje:

AI ,B Geelongo Apylinkės Valdybos pirmininko sveikinimas ir mirusių 
motinų pagerbimas.
Paskaita.
Meninėje dalyje pasir odys solistai, grupė “Aidai”, choras “Viltis” ir 
tautinių šokių gmpė “Gegutė - Linas”.

Pietus mošia broliaižidiniečiai!!!
Laukiame visų! Geelongo Apylinkės Valdyba

Mielos mamytės, močiutės ir svečiai maloniai kviečiami į rengiamą

Motinos Pagerbimą, 
kuris įvyks sekmadienį, gegužės 4 dieną, 2 vai. po pietų 

Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava”, Bankstowne.
Su pasididžiavimu pristatome programos vykdytojus - mūsų atžalą - Sydnėjaus 

lietuvių Savaitgalio mokyklėlės jaunesniąją kartą.
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Motinos Diena Melbourne
Motinos Dieną paminėsime sekmadienį, gegužės 4 dieną, pradedant su 

šv. Mišiomis Šv. Marijos Jūros Žvaigždės bažnyčioje 11 vai ryto, ir tęsiant 
Lietuvių Namuose 1 vai. po pietų.

Kviečiamos Mamytės ir Močiutės su vaikais dalyvauti. Programoje -lietu
vių kalbos mokyklos mokiniai.

L I T H U A N I A N CLUB
16 - 20 Meredith Street, Bankstown

Tel.: (02) 9708 1414 E-mail: contactus@lithuanianclub.org.au 
www.lithuanianclub.org.au

Klubo “Dainava” darbo valandos:
Pirmadieniais ir antradieniais - Klubas uždarytas.
Trečiadieniais - sekmadieniais Klubas dirba nuo 12 vai. dienos.

Restoranas “Europa” dirba: 
trečiadieniais — šeštadieniais: 

pietūs 12 vai. dienos - 2.30 vai. p.p.
vakarienė 5.30 vai. p.p. - 8.30 vai. p.p. 

sekmadieniais:
12 vai. dienos - 6 vai. p.p.

Skambinkite: Algiui tek: 0417 674 599
Gary tek: 0400 401703
Alvydai tek: 0422 655 902

Linksma valandėlė
5 vai. p.p. - 7 vai. p.p. - trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį.
Užeikite pasisvečiuoti Klubo jaukiame bare.

Kortų žaidimas “Teksaso Pokeris” vyksta ketvirtadieniais, 
7 vai. p.p. Galite laimėti piniginius prizus.

Biliardo varžybos Klube vyksta ketvirtadieniais nuo 7 vai. p.p.
Kreipkitės j Petrą Buroką mob. tek: 0424 725106.
Laukiame gausaus lalyvių būrio.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Melbourno lietuvių pensininkų dėmesiui
Melbourne lietuvių pensininkų pietūs įvyks antradienį, gegužės 13 dieną, 11 

vai. ryto Lietuvių Namuose. Kviečiame apsilankyti.
Pensininkų Valdyba

Motinos Dienos minėjimas Hobarte
įvyks sekmadienį, gegužės 4 dieną, 2.30 vai. po pietų Vokiečių Klube, 30 

Bowden Street, Glcnorchy. Vaišės - suneštinės.
Visus tautiečius, gyvenančius ar besilankančius Tasmanijoje, nuoširdžiai 

kviečiame atvykti.
ALB Hobarto Apylinkės Valdyba

=WįOI= TALKA - SYDNEY
16-20 Meredith St., Bankstown, Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava”.

Darbo valandos: sekmadieniais, nuo 12 vai. ryto iki 1430 vai. po pietų.
Elė Kains, Ph: (02) 9782 0082.

P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

Jurisdiction:.......New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras Šlitcris, Honorary Consul-General
40 B Fiddens Wharf Road Ibl.: (02) 9498 2571
Killara, NSW 2071 Fax: (02) 9498 2571
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

Australijos 
Lietuvių 
Fondui 
aukojo:

a.a. Adelės Tamulevičienės 
atminimui:

$50 - .1. Balčiūnas ($4,230)
a.a. Stasės Makaravičienės 
atminimui:

$30 - Z. Pranckūnas ($660)
Valdybos vardu dėkoju už aukas.

Audrius Balbata, ALF iždininkas

Tautinių šokių grupė “Sūkurys” repetuoja Sydnėjaus Lietuvių Klube 
“Dainava” sekmadieniais (kai nevyksta kiti renginiai) nuo 430 vai. p.p.

Choro “Daina” repeticijos Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava” vyksta 
penktadieniais nuo 7.30 iki 10 vai. vakaro. Maloniai kviečiame prisijungti.
Choro prezidentė Albina Liutackienė, tel.: 97471179.
Sekretorė Aida Zastarskytė - Abromas, tek: 9610 7822.
Iždininkė Megan Dunn. tek: 9635 3427.

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: WMW.users.bigpond.com/mpastoge 

Redaktorė Dalia Doniela
Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Anskis Reisgys, Vytenis Šliogeris 

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

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

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

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

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