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ALD 2010 Ruošos Komitetas Baltijos šalys - vis dar 
rizikos

Latvija, kurioje spalio 2 d. vyks rinki
mai, išlieka politiškai nestabiliausia iš visų 
trijų Baltijos valstybių, o Lietuvos vyriausy
bės populiarumas sumažėjo po to, kai ji pri
ėmė griežtas ekonomines priemones.

Estijos kaip sėkmingos ekonominės 
valdytojos įvaizdį kurti padeda faktas, kad 
ateinančių metų sausio mėnesį ji bus 
priimta į euro zoną.

2009 m. Baltijos šalių gamybos apimtys 
sumažėjo labiausiai iš visų ES valstybių, 
ypač nukentėjo Latvija, kurios gamyba 
sumažėjo 18%

Vyriausybės tikisi, kad blogiausi metai 
jau praeityje, o Lietuva paskelbė, kad 
pirmąjį ketvirtį pirmą kartą per dvejus 
metus šalyje užfiksuotas ekonomikos 
augimas. Ir Latvijai, ir Lietuvai reikia dar

politinės ir ekonominės 
zonoje
labiau sumažinti išlaidas, kad sumažėtų 
biudžeto deficitas, o tai sukelia politinių 
keblumų. Be to, visose trijose Baltijos 
valstybėse aukštas nedarbo lygis.

Latvijos koalicinė vyriausybė subyrėjo, 
kilus nesutarimams dėl išlaidų mažinimo, 
o ministras pirmininkas Valdis 
Dombrovskis dabar vadovauja mažumos 
koalicijai.

Latvija neseniai gavo tolesnį 
Tarptautinio valiutų fondo (TVF) 
finansavimą. Tai dalis 7.5 mlrd. eurų 
finansinės paramos, kuriai vadovauja TVF, 
tačiau artėjant rinkimams V. Dombrovskis 
vengia kalbėti apie konkrečias priemones, 
kurių bus imtasi siekiant dar sumažinti 
biudžeto deficitą, nepaisant opozicinių 
partijų spaudimo.

Sėdi iš kairės: Vilią Dukas, Dana Baltutienė, Danguolė Juška
Stovi iš kairės: Aldona Gaylard, Justinas Rutkauskas, Julija Simankevičius, Zita Šukys, 
Dana Binkis, Dennis Gaylard, Bronė Staugaitienė, Zita Prašmutaitė, Dona Gaylard, 
Valentinas Mačiulaitis, Rita Mačiulaitis.
Trūksta: Gražinos Pranauskienės, Andriaus Kaladės, Brigitos Stauskaitės, Jurgio 
Žalkausko.

Lietuvos įvykių apžvalga

Lenkai pasipriešino paminklo Raudonosios 
armijos kariams atidarymui

Festivalis 
“Kuršių 
nerija”
Neringoje jau 

12-ąją vasarą 
sklinda tradicinio 
tarptautinio 
kamerinės 
muzikos vasaros 

festivalio “Kuršių nerija” garsai. Nidos ir 
Juodkrantės bažnyčiose festivalis pristatė 
septynias spalvingas programas - nuo 
baroko muzikos iki sumaniai įkomponuotų 
šiuolaikinių kūrinių. Jas su įvairiais 
Lietuvos solistais parengė nuolatinis 
pagrindinis festivalio atlikėjas - Lietuvos 
kamerinės muzikos ansamblis “Musica 
humana”. Festivalio meno vadovas ir 
dirigentas - Algirdas Vizgirda.

“Musica humana” parengtoje 
programoje “Collegium Musicum” Nidos 
ir Juodkrantės evangelikų liuteronų 
bažnyčiose buvo gretinama trijų 
kompozitorių - A Vivaldi, J.S. Bach ir G.T. 
Telemann kūryba.

Atrodo, jog tokie festivaliai bus 
ruošiami Kuršių neringoje ir ateityje - jie 
vasarotojų mėgiami.

Emigracija neatslūgsta
Balandžio mėn. daugiau kaip penkis 

kartus, palyginti su ankstesniais mėnesiais, 
išaugęs išvykimas neatslūgsta jau ketvirtą 
mėnesį. Užsiregistravusių emigrantų 
skaičius yra toks: liepą išvykimą deklaravo 
10,898 emigrantų, birželį - 8,782, gegužę - 
10,011, balandį-11,324.

Iki tol išvykimą deklaravo kur kas 
mažiau: kovo mėn. buvo 2,112, vasarį - 
1,822, o sausį 1,742.

Deklaruojančiųjų išvykimo skaičiaus 

didėjimas balandį yra siejamas su naujuoju 
Įstatymu kaip skaičiuoti privalomąjį 
sveikatos draudimo mokestį. Sveikatos 
draudimo įstatyme yra numatyta, kad 
nuolatiniai šalies gyventojai turi mokėti 
privalomojo sveikatos draudimo įmokas. 
Tokiu būdu tie emigrantai, kurie 
nedeklaravo savo išvykimo, yra ir toliau 
laikomi nuolatiniais šalies gyventojais ir 
todėl turi mokėti sveikatos draudimo 
mokesčius. Daugeliui emigrantų, kurie apie 
savo išvykimą valstybei nebuvo pranešę, 
buvo didelė staigmena, kai jie netikėtai 
sužinojo, kad jie valstybeiyra skolingi, nors 
tuo metu Lietuvoje negyveno.

Lietuvos užsienio prekyba
Šiemet daugiausia buvo eksportuota ir 

importuota į Rusiją ir Vokietiją. Šių metų 
sausio-birželio mėn., palyginus su 2009 
metų tuo pačiu laikotarpiu, eksportas ir 
importas padidėjo atitinkamai 24.2% ir 
23.7%.

Šių metų pirmą pusmetį svarbiausios 
Lietuvos eksporto partnerės buvo Rusija 
(13.8%), Vokietija (10.6 %), Latvija (9.2%) 
ir Lenkija (7.1%). Svarbiausios importo 
partnerės - Rusija (33.8%) , Vokietija 
(10.7%), Lenkija (8.8%) ir Latvija (5.8%).

Ekspertų teigimu, eksporto padidėjimui 
įtakos turėjo 46.7% padidėjęs apdorotų 
naftos alyvų ir alyvų, gautų iš bituminių 
mineralų, 42% - antžeminio transprto 
priemonių, 32.8% - plastikų ir jų dirbinių 
eksportas.

Importo padidėjimui įtakos turėjo 
45.6%.padidėjęs žalios naftos, 43.1% - 
antžeminio transporto priemonių, 50.3% 
organinių chemijos produktų importas.

Palyginus su 2009 metais, pirmąjį šių 
metų pusmetį paslaugų eksportas padidėjo

Nukelta į 2 psL

(DELFI) Lenkijos Osųvo miesto 
gyventojai sutrukdė atidaryti paminklą 
Raudonosios armijos kariams, praneša 
lenta.ru, remdamasi Lenkijos radijo 
informacija.

Rugpjūčio 15 d. netoli Varšuvos 
esančiame mieste planuota atidaryti 
paminklą 22-iems Raudonosios armijos 
kariams, žuvusiems 1920 m. rugpjūčio 14 
- 15 dienomis vykusiame mūšyje prie 
Varšuvos.

Tačiau vietiniai gyventojai mano, kad 
toks paminklas įžeidžia lenkų jausmus, ir 
pareiškė neįeisiantys statyti savo žemėje 
paminklo užkariautojams.

Vilniuje prisimintas Rusijos antpuolis 
Gruzijoje

Rugpjūčio 8 d. kelios dešimtys žmonių 
Vilniuje, prie Rusijos ambasados, susirinko 
paminėti Rusijos antpuolio Gruzijoje 
antrąsiais metines. “Mes su tavimi Gruzija”, 
šaukė žmonės. “Mes prieš šalies okupaciją 
ir aneksiją”, “Palaikome Gruzijos 
reikalavimus”, “Russia get out of Georgian 
territories” - tokiais plakatais 
nešini būriavosi Gruziją palaikantys 
žmonės. Jie klausėsi kalbėtojų, jų tarpe ir 
Gruzijos ambasadoriaus Lietuvoje. Taip pat 
kalbėjo buvęs Lietuvos ambasadorius 
Gruzijoje Mečys Laurinkus. Žmonės 
pasirašinėjo solidarumo laiškus gruzinams, 
pasirašinėjo ir ant atvirlaiškių, skirtų JAV 
Prezidentui Barack Obama.

Organizatoriai teigia, kad per akciją

“Musų Pastogės” skaitytojų dėmesiui
Mieliems “Mūsų Pastogės” skaitytojams ir korespondentams pranešu, kad nuo 

rugpjūčio 3 d. iki rugsėjo 14 d. esu Lietuvoje. Tuo metu Redakcijoje mane pa
vaduoja Dovilė Zduobienė, kuri jau mane pavadavo 2004, 2006, 2008 
metais.

Dėl straipsnių, užuojautų ar skelbimų kreipkitės į Dovilę, skambindami vaka
rais į namus tel.: (02) 9980 9004, e-mail: adzduoba@bigpond.com. Redakcijos 
patalpose Dovilė dirbs penktadieniais, kartais šeštadieniais, tel: (02) 9782 0080.

 Dalia Doniela, “M.P.” redaktorė

Dėl didelio gyventojų nepasitenkinimo 
teko atšaukti paminklo atidarymą, į 
kurį buvo pakviesti Rusijos ambasados 
atstovai. Kol kas neaišku, ar sumanymo bus 
atsisakyta, ar tik bus nukeltas 
atidarymas.

Paminklas buvo skirtas 22 sovietų 
kareiviams, kurių palaikus rado tose vietose 
2008 m. Varšuvos mūšis tapo lemiamu 
susirėmimu 1919-1921 m sovietų ir lenkų 
kare. Konflikto metu lenkai norėjo atkurti 
Lenkijos teritoriją tokią, kokia buvo 1772 
m. Žečpospolitos laikais, o rusai norėjo 
prijungti Lenkiją prie Sovietų Rusijos. Nė 
viena pusė nepasiekė savo tikslo.

norima pabrėžti tautų teisę gyventi 
savarankiškai ir oriai, patiems renkantis 
savo kelią. “Aš manau, kad tokios akcijos 
gal nenuvers šiuo metu kalnų, bet jų turi 
būti”, kalbėjo Seimo narė Dalia Kuodytė.

Reikia prisiminti, jog įsikišus 
tarptautinei bendruomenei buvo pasirašytas 
taikos planas, pagal kurį Rusija įsipareigojo 
grįžti į pozicijas, buvusias iki konflikto, 
tačiau iki šiol toks įsipareigojimas 
neįvykdytas.

Po konflikto, Gruzijos šiaurinės 
provincijos, kurias okupavo Rusijos 
kariuomenė, pasiskelbė nepriklausomomis 
Pietų Osetijos ir Abchazijos valstybėmis. Iki 
šiol jas pripažino tik Rusija, Nikaragua, 
Venezuela ir Nauru.
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Trumpai iš visur
♦ Pietų Korėjos vadovas Lee Myung-Bak 

pasiūlė savo šalies susivienijimo su Šiaurės 
Korėja planą. Kalbėdamas Korėjos 
išsivadavimo iš Japonijos kolonijinės 
valdžios 65-ųjų metinių ceremonijoje jis 
pareiškė, kad nūdienos Šiaurės ir Pietų 
santykiams reikia sukurti “taikos 
bendruomenę” ir pabrėžė Šiaurės Korėjos 
branduolinio nusiginklavimo svarbą. Jis 
pridūrė, kad siekiant įtvirtinti naujus 
santykius būtina padėti plėtoti Šiaurės 
Korėjos ekonomiką, ir pareiškė viltį, kad 
šalys sugebės įveikti dabartines dvišalių 
santykių problemas ir pasieks tikslą taikiai 
susivienyti.
♦ JAV Prezidentas Barack Obama 

šeštadienį išsimaudė Meksikos įlankoje ir 
dar kartą patikino amerikiečius, kad 
vyriausybė neapleis pakrančių gyventojų, kai 
laukia dideli išsiliejusios naftos valymo 
darbai. Anksčiau BP j Meksikos įlankos 
katastrofos fondą, kurį turės sudaryti 20 
mlrd. dolerių, padėjo savo pirmąjį įnašą. Iš 
šio fondo turi būti mokamos kompensacijos 
tūkstančiams gyventojų ir kompanijų, 
nukentėjusiems nuo šio didžiausio visų 
laikų naftos išsiliejimo į jūrą.
♦ Prancūzijos Lurdo miestelyje rugpjūčio 

15 d. dėl paskelbto bombos pavojaus iš 
katalikų šventovių, kur buvo minima 
Švč.Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų 
šventė, teko evakuoti tūkstančius žmonių. 
Šventovėse buvo susirinkę 30,000 tikinčiųjų. 
“Policijos nuovadoje buvo gautas 
perspėjimas dėl bombos, kuriuo buvo 
skelbiama, kad šventovėse maždaug 15 vai. 
sprogs keturios bombos”, - sakė spaudos 
atstovas Pierre Adi. Žmonės ramiai 
evakavo iš šventovių. Rugpjūčio 15-ąją 
katalikai švenčia Žolines, o Pietų 
Prancūzijoje esantis Lurdas, kur, kaip 
tikima, prieš 152 metus ji apsireiškė, yra 
populiari vieta šiai religinei šventei minėti.

Lietuvos įvykių apžvalga
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6%, o importas 2.2%.
Statistikos departamento 

duomenimis, užsienio prekybos balanso 
deficitas birželio mėn. sudarė 371.1 mln. 
litų.

Keičiami Lietuvos 
ambasadoriai

Vyriausybės nutarimu, Preziden
tei Daliai Grybauskaitei siūloma nuo spalio 
1 dienos atšaukti iš Briuselio Lietuvos 
nuolatinės atstovybės prie ES vadovą, 
nepaprastąjį ambasadorių Rytį Martikonį. 
Jis Lietuvos nuolatiniu atstovu prie ES 
buvo paskirtas 2005 metais, dar Prezidento 
Valdo Adamkaus pasirašytu dekretu. 
Karjeros diplomatas, 43 metų Rytis 
Martikonis nuolatinio atstovo prie ES 
pareigas laikinai ėjo nuo pat Lietuvos 
įstojimo į Bendriją 2004 metų gegužę.

R. Martikonio vietą Briuselyje galėtų 
užimti jau dabar Lietuvos nuolatinėje 
atstovybėje prie ES dirbantis ambasadorius 
ypatingiems pavedimams Raimundas 
Karoblis.

Vyriausybė taip pat Prezidentei siūlys 
nuo šių metų rugsėjol3 dienos iš pareigų 
atšaukti Lietuvos ambasadorių Lenkijoje 
Egidijų Meiliūną. 1998-2002 metais jis 
buvo valstybės vadovo V. Adamkaus 
patarėjo nacionalinio saugumo ir užsienio 
politikos klausimais Albino Januškos 
pavaduotojas užsieno politikai. Naująja 
Lietuvos ambasadore Lenkijoje galėtų būti 
paskirta dabartinė premjero Andriaus 
Kubiliaus patarėja užsienio politikai Loreta 
Zakarevičienė.

Taip pat numatoma atšaukti Artūrą 
Žurauską iš ambasadoriaus Graikijoje

Mūsų Pastogė Nr. 33, 2010.08.25, psl. 2

♦ Belgas tapo pirmąja iš Pietų Azijos 
kilusios taip vadinamosios „superbak- 
terijos“, kurios neįveikia net stipriausi 
antibiotikai, auka. „Keliaudamas Pakistane 
jis pakliuvo į automobilio avariją. Jis patyrė 
sunkią kojos traumą ir buvo paguldytas į 
ligoninę, o tuomet pargabentas į Belgiją, bet 
jis jau buvo užsikrėtęs“, - teigė medikas. 
Paciento gyvybės neišgelbėjo stiprus 
antibiotikas „Kolistin“. „Šios bakterijos 
plitimo epicentras, atrodo, yra Indijoje arba 
Pakistane, tačiau dėl kontakto ir kelionių ji 
plinta plačiau“, -teigė Leuveno universiteto 
bakteriologas Youri Glupczynski.
♦ Afganistano šiaurėje vyras ir moteris 

buvo užmėtyti akmenimis, kai talibai juos 
apkaltino nesantuokiniais santykiais, 
pranešė vienas pareigūnas ir įvykio 
liudininkas. 23 metų moteris ir 28 metų 
vyras buvo nužudyti, nes jie “buvo užmezgę 
romaną”, sakė Kunduzo provincijos Imam 
Sahib rajono administracijos vadovas 
Mohammad Ayob.
♦ Metus trukę ginčai tarp Prancūzijos ir 

Šveicarijos gamintojų dėl prestižinio 
„Gruyere“ sūrio prekinio ženklo, buvo 
išspręsti šveicarų naudai, Europos Sąjungos 
ekspertams atmetus apeliacinį „d’Originc 
Controlėe“ skundą. Šveicarijos gamintojai 
pagamina beveik dešimt kartų daugiau 
„Gruyere“ sūrio negu prancūzai.
♦ 88% Vokietijos gyventojų naujai 

surengtoje sociologinėje apklausoje pasisakė 
už naujos ekonominės tvarkos, kitokios nei 
kapitalizmas, įvedimą, skelbia „Der 
Spiegei“. Respondentų nuomone, kapita
lizmas nepadeda užtikrinti nei socialinio 
teisingumo, nei aplinkos apsaugos, nei 
atsakingo gamtinių išteklių naudojimo. Tuo 
tarpu, nepaisant kapitalizmo trūkumų, 
vokiečiai nenusiteikę keisti ekonomines 
struktūros revoliuciniu keliu.
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pareigų.
Lietuvos ambasadoriai užsienio 

valstybėse ir tarptautinėse organizacijose yra 
skiriami ir atšaukiami Prezidento dekretais 
Vyriausybės teikimu.

Vilniaus viešbučiams - 
medaus mėnuo

Į rugsėjo 14-17 dienomis vyksiantį 
interneto valdymo forumą turėtų atvykti 
mažiausiai 1,500 užsieniečių. Rengėjai 
tikisi, kad šis skaičius išaugs iki kelių 
tūkstančių. Latvių bendrovė “AirBaltic”, 
kuri į Vilnių ar Rygą atskraidins daugiausia 
forumo dalyvių, organizuoja daugiau ir 
didesnių lėktuvų.

Tuo pačiu metu, rugsėjo 16-18 dienomis, 
Vilniuje susirinks ir Mikroskopinės 
odontologijos kongreso generalinė 
asamblėja. Rengėjai skaičiuoja, kad 
Vilniuje viešės daugiau nei pusė tūkstančio 
medikų, dar ir jų svečiai. Jei planų 
nesugriaus gamtinės nelaimės, viešbučiuose 
turėtų nelikti nė vienos laisvos vietos.

Labiausiai sėkmė šypsosis trims 
dešimtims Vilniaus viešbučių, kurie taps 
oficialiomis Jungtinių Tautų Organizacijos 
interneto valdymo forumo dalyvių 
apgyvendinimo vietomis.

Kad rugsėjis bus sėkmingas, patvirtina 
ir viešbučių rezervavimo sistemos. Jau 
dabar “Stiklių” viešbutis rugsėjo viduriui 
gali pasiūlyti tik pačius brangiausius 
kambarius. “Esu įsitikinusi, kad tuomet bus 
užsakyti visi kambariai”, sakė “Stiklių” 
vadybininkė. Bet iš anksto vietą užsisakęs 
forumo dalyvis čia galės apsistoti už 
maždaug 550 litų.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, EITA, BNS ir “Bernardinai”.

ZVILGTNIJ
2011 M. XV MOKSLO IR KŪRYBOJ SIMPOZIUMAS 

LIETUVOJE -
SVARBUS ŽINGSNIS Į ATEITĮ

STASYS BAČKATTIS
(Draugas) Čikagoje baigiantis XIV 

Mokslo ir kūrybos simpoziumui (MKS) 
JAV Lietuvių Bendruomenės simpoziumo 
organizacinio komiteto ir Lietuvos švietimo 
ir mokslo ministerijos vadovų buvo sutarta 
XV simpoziumą 2010 arba 2011 metais 
surengti Lietuvoje. Pagal nusistovėjusią 
tradiciją simpoziumai jau daugiau nei 40 
metų rengiami JAV LB, o Lietuvai atkūrus 
nepriklausomybę nuo 1992 metų jie kas 
šešeri metai vyksta ir Lietuvoje. Sparčiai 
artėjant 201 Liesiems, kyla klausimas, ar 
MKS reikėtų ir toliau rengti, kokia jų nauda 
išeivijai ir Lietuvai, ir jeigu toliau bus 
nuspręsta rengti, koks turėtų būti jų 
pagrindinis tikslas, ko jais reikėtų siekti.

Nuo pat įkūrimo 1968 metais MKS 
tarnavo kaip lietuvių intelektualų ir mokslo 
darbuotojų susibūrimas, buvo keliami 
moksliniai ir kultūriniai klausimai, 
dalijamasi žiniomis, kalbama tautinio 
išlikimo tema bei skatinama atitinkama 
veikla. Jie taip pat padėjo praplėsti 
susižinojimo ir informacijos tinklus, sudarė 
galimybę naujiems ir produktyviems 
ryšiams bei sandėriams. Simpoziumai tapo 
plyšiu į okupanto sandariai uždarytą 
Lietuvos kultūrinį bei mokslinį gyvenimą, 
o Lietuvos darbuotojams tai buvo retas, bet 
solidus priminimas, kad jie yra ne vieni, kad 
jais ir jų likimu rūpinamasi Visa tai pradėjo 
smarkiai keistis Lietuvai pradėjus žengti 
nepriklausomybės atkūrimo keliu.

Šeštasis simpoziumas, vykęs 1989 
metais, puikiai pasitarnavo Lietuvos 
atgimimo laikotarpiui, kai Lietuvai reikėjo 
ir moralinės, ir organizacinės paramos bei 
pritarimo siekiant išsilaisvinimo. Netikėtai 
net 300 dalyvių iš Lietuvos suvažiavo į 
simpoziumą Čikagoje. Čia atsiskleidė 
Lietuvos laisvės siekiai, paaiškėjo šalies 
kultūrinė ir mokslinė padėtis bei noras 
bendrai dirbti su išeivija. Lietuvos atstovai 
pasiūlė ir JAV MKS organizacinis komitetas 
sutiko kas treji metai pakaitomis ruošti 
simpoziumus. Nuo to laiko bendruose 
simpoziumuose ėmė dalyvauti vis didesnis 
skaičius visame pasaulyje gyvenančių 
lietuvių kūrybos ir mokslo darbuotojų.

Ir anksčiau, ir dabar MKS veikia kaip 
viso pasaulio geriausius tautos protus 
jungiantis ir idėjas skatinantis veiksnys. JLs 
tapo ypač svarbus dabartinio ekonominio 
nuosmukio, mokslo ir techologinių pokyčių 
bei didžiulio protų nutekėjimo iš Lietuvos 
akivaizdoje. Mokslo ir kūrybos laimėjimų 
apžvalga, jų įvertinimas, problemų 
aptarimas bei sprendimų ieškojimas buvo 
pabrėžti XIV simpoziume. Pvz., 2008 m. 
XIV MKS metu moksliniam akiračiui, ypač 
dalyvių iš Lietuvos, praplėsti buvo sudaryta 
galimybė apsilankyti ir išgirsti, kaip didelį 
prestižą ir gerą vardą turintys Northwestern 
University ir Illinois Institute of Technology 
skatina mokslo pažangą, studentus 
kūrybiniam ir moksliniam darbui, puoselėja 
ryšius su pramone. Šio apsilankymo metu 
simpoziumo dalyviai išgirdo Nobelio 
premijos laureato fizikos srityje 
samprotavimus apie mokslo įtaką 
gyvenimui bei svarbą vaikui jau nuo pirmųjų 
žingsnių mokykloje įdiegti meile mokslui. 
Buvo apsilankyta JAV nacionalininėje 
„Argonne” laboratorijoje siekiant 
supažindinti MKS dalyvius su čia 
atliekamais svarbiais darbais aukštųjų 
technologijų srityje. Simpoziume formaliai 
buvo sukurta JAV lietuvių išeivijos jaunimo 
stažuotės programa, skirta darbui Lietuvoje, 
užsimezgė bendradarbiavimo ryšys tarp 

Čikagos apylinkėje psichologijos srityje 
dirbančių lietuvių ir Lietuvos psichologų. 
MKS taip pat sudarė progą iš viso pasaulio 
atvykusiems lituanistinio švietimo 
darbuotojams sutartinai pabendrauti dviejų 
dienų studijose, aptarti mokymo metodikas 
bei tolesnį jų plėtojimą abiejose Atlanto 
pusėse.

Lietuva šiuo metu patiria sunkiai 
pastebimą, bet labai didelę žalą dėl jaunimo 
ir masinio jaunų protų egzodo į užsienį. 
Stulbinamai didėjantis jaunos kartos 
žmonių, išmanančių ir galinčių kurti naujas 
technologijas bei vystyti mokslą praradimas 
riboja Lietuvos mokslo pažangą bei jo lygio 
išlaikymą. Vienoje Lietuvos jaunųjų 
mokslininkų sąjungos studijoje pastebima, 
kad nors „Lietuvoje mokslininkų ir mokslo 
darbų daugėja, bendrai paėmus, jų kokybė 
prastėja”. Kitoje lyginamojoje studijoje 
sakoma, kad „Lietuvoje trūksta 
tarpdisciplininių studijų bei inovatorinių 
idėjų, kurias galėtų panaudoti ir politikai”.

Viena Vilniaus universiteto lektorė po 
studijų Švedijoje pastebi, kad susidaro 
įspūdis, jog Lietuvoje „mokslas sau, o 
gyvenimas-sau”.

Lietuvos Vyriausybė pripažįsta 
iškylančius lietuvių tautos išsaugojimo 
pavojus, užsienio lietuvių svarbą ir reikalą 
dalyvauti politiniame, mokslo ir kultūros 
gyvenime bei prisidėti prie Lietuvos 
ekonominės gerovės kūrimo. Ši strategija 
turi šešias kryptis: , , ■

L; Tautinio tapatumo, išs,augojirųas, 
lietuvybės išlaikymas ir lietuvių tautinės 
mažumos teisių apsauga.

2. Užsienio lietuvių skatinimas 
dalyvauti Lietuvos socialiniame, 
pilietiniame, politiniame, mokslo ir 
kultūriniame gyvenime.

3. Užsienio lietuvių įsitraukimas į 
Lietuvos ekonominės gerovės kūrimą.

4. Grįžimo į Tėvynę skatinimas;
5. „Globalios Lietuvos” informacinės 

erdvės sukūrimo ir jos veikimo 
užtikrinimas.

6. Užsienio lietuvių įsitraukimas į 
Lietuvos pristatymo pasaulyje sklaidą.

Prisidėdama prie šios strategijos 
įgyvendinimo, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė (PLB) ir JAV LB pasiūlė 
Lietuvos MKS organizatoriams praplėsti 
simpoziumų apimtį, atsižvelgiant į gerokai 
pasikeitusius tiek Lietuvos, tiek išeivijos 
demografinius bruožus. Buvo pasiūlyta 
išplėsti dalyvių būrį, kviečiant ne tik iš 
akademinės ir ministerijų aplinkos, bet ir 
mokslininkus, kūrėjus, dirbančius 
privačiose ar pusiau privačiose srityse, 
įtraukiant įvairius verslo bei pramonės 
sektorius; savo darbe taikančius mokslo 
žinias ir aukštąsias technologijas. Tam taip 
pat labai pasitarnautų įvairių darbų 
pristatymai, ateities planų išdėstymas, 
spręstinų problemų atskleidimas, paieškų 
išplatinimas ieškant bendradarbiavimo 
partnerių. Veiksmingam simpoziumui 
suplanuoti ir parengti raginame pakviesti 
kelis įtakingiausius mokslo ir technologijų 
taikytojus Lietuvoje. Jų dalyvavimas 
simpoziume plačiau pravertų vartus, 
prisidėtų prie vienijančio bendravimo bei 
susipažinimo su vykstančiais proveržiais ir 
jų taikymu skirtingose srityse.

Anksčiau Lietuvoje rengtuose MKS 
nebuvo matyti nei bakalauro lygio studentų, 
nei gimnazijas baigiančio jaunimo. PLBir 
JAV LB nuomone, tai didelis nuostolis, nes
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Bendruomenės baruose
MELBOURNO KATALIKIŲ MOTERŲ DRAUGIJA 

ŠVENČIA ŽOLINES
Melbourne Katalikių Moterų Draugija 

savo tradicinę metinę šventę - Marijos j 
Dangų Paėmimą (Žolinė) rugpjūčio 15 d. - 
atšventė iškilmingai ir skirtingai šiais 
metais. Turėdama prisitaikyti priemūsų 
klubo nepramatyto užimtumo tą dieną, 

Sveikinimo žodį taria Socialinės Globos 
Draugijos pirmininkė Bronė Staugaitienė, 
šalia stovi Katalikių Moterų Draugijos 
pirmininkė Rasa Statkuvienė.

pagrindinė Šventės programa buvo atkelta 
į šeštadienį, rugpjūčio 14d.ir baigėsi 
sekmadienį Šv. Mišiom, kurios buvo 
aukojamos Šv. Marijos Jūros Žvaigždės 
bažnyčioje vietinio klebono, nes kun. 
Algirdas Šimkus yra išvykęs.

Šventė prasidėjo 2val. po pietų klubo 
baro salėje. Narės su antrom pusėm sėdo 
priė baltom staltiesėm, gėlėm ir žvakėm 
papuoštų stalų. Salės pakrašty—taip pat 
gražiai papuošti, gausiom suneštinėm 
vaišėm apkrauti stalai. KMD Valdybos

SLIC’as sulaukė jau 100,000 apsilankymų

Lietuviškoji interneto svetainė NSW 
valstijoje, kuri rūpinasi ir lietuvių kalbos 
pamokomis (net yra paruošusi lietuvių 
kalbos pamokų diskus) prieš kelias dienas 
atšventė ypatingą jubiliejų. Sekmadienį, 
rugpjūčio 15-tą dieną jos svečių skaitliukas 
pasiekė didelį ir apvalų skaičių -100,000. 
Tai jau tiek kartų, iki šiol, ši svetainė buvo 
iš viso aplankyta. Tai nereiškia, kad svetainę 
aplankė tiek daug visai skirtingų žmonių. 
Tačiau šis didelis skaičius iškalbingai rodo, 
kiek daug kartų žmonės, ypač jaunesnieji, 

XV MOKSLO IR KŪRYBOJ JIMPOZIUMAf 
Atkelta iš 2 psl.

nepasinaudojama gera proga supažindinti 
visos Lietuvos jaunimą su tuo, kas vyksta 
mokslo srityje, kaip mokslas panaudojamas 
pačioje Lietuvoje, kuriose srityse jie galėtų 
geriausiai pritaikyti savo gebėjimus, toliau 
lavintis, susipažinti su mokslo įvairove bei 
naujovėmis daug platesnėje perspektyvoje 
nei savo mokyklos ir mokytojų aplinkoje. 
Aiškesnio vaizdo bei perspektyvų 
neturėjimas, nežinojimas, kaip studentų 
sugebėjimus panaudoti, prisideda prie 
gausaus jaunų žmonių išvykimo iš Lietuvos. 
Protų nutekėjimui sumažinti būtų naudinga 
pakviesti pramonininkus, įvairias 
ministerijas, mokslo slėnius ir kitas 

pirmininkė Rasa Statkuvienė pasveikino 
visus taip gausiai susirinkusius į Katalikių 
moterų metinę šventę (maždaug 60), 
nežiūrint oro, kuris buvo ypač nemalonus. 
Pirmininkė trumpai apibūdino Žolinės 
tradicijas Lietuvoje. Tylos minute buvo 
paminėtos mirusios narės. Pirmininkė 
padėkojo Lilei Kozlovskienei, kuri 
suorganizavo šią gražią šventę su įdomia 
programa.

Sekė trumpas trijų dainuojančių airių 
kunigų filmas “The Priests”. Trys jauni, 
augaloti, ne eilinių balsų tenorai puikiai 
atliko rinktinę gerai pažįstamų dainų ir 
giesmių - jų tarpe - Panis Angelicus, Avė 
Maria, Benedictus ir kt.

Po šio trumpo bet aukšto lygio koncerto 
pirmininkė pakvietė visus atsistoti maldai 
ir pradėti vaišes. Maisto buvo didelis 
asortimentas: mėsos, žuvies ir daržovių 
patiekalai. Baras veikė su plačiu 
pasirinkimu; vyno ir sulčių pagal 
pageidavimą.

Vaišių metu sveikinimo žodį tarė 
Socialinės Moterų Draugijos pirmininkė 
Bronė Staugaitienė, paminėdama glaudų 
bendradarbiavimą tarp draugijų, kuris kas 
met vis stiprėja, ir įteikdama buketą gėlių. 
Draugiją sveikino ir Katalikų Federacijos 
pirmininkė Birutė Kymantienė.

Saldusis stalas taipogi buvo gausus 
tortais ir pyragais, nes Melbourne Katalikės 
moterys pasižymi savo kulinariniais 
gabumais.

Po tokios gražios popietės buvo gaila 
apleisti šią šiltą, jaukią užuovėją ir lįsti į 
darganotą orą. Tarp einančiųjų namo buvo 
girdėta komentarų— kaip puikiai viskas 
buvo paruošta; kokioje iškilmingoje 
nuotaikoje viskas praėjo.

Dana Baltutienė

rado reikalą šią svetainę įsijungti
SLICsvetainei (internete jos adresas yra 

www.slic.org.au ) vadovauja Ramona ir 
Ramutis Zakarevičiai, tačiau jų 
bendradarbių yra daug ir dabar jau būtų 
sunku visus išvardinti ir pagerbti. Šia 
ypatinga proga Ramona ir Ramutis širdingai 
dėkoja visiems, kurie prisidėjo prie 
svetainės gimimo, plėtojimo ir programos 
įvairinimo.

Neseniai, rugpjūčio 11 dieną, NSW 
Parlamente ir NSW Valstijos Bibliotekoje 
(State Library of NSW) įvyko Svetimų 
Kalbų Australijoje Konferencija - National 
MyLanguage Conference - kurioje buvo 
pristatytas ir pagirtas SLIC‘as. SLIC'o 
darbaus komplimentų netrūko. V. Dn.

„Mūsų Pastogė“ sveikina SLIC‘ą tokio 
šaunaus jubiliejaus proga ir linki visokeriopos 
sėkmės.

institucijas pasidalinti su jaunimu žiniomis, 
patirtimi ir veikti kaip informaciniam tiltui, 
kad jaunimas atsiskleistų Lietuvoje. 
Lygiagrečiai būtų pravartu MKS metu 
paruošti susižinojimo ir sugrįžimo į Lietuvą 
informacijos buveinę arba surengti vakarą 
atvykėliams iš užsienio, stengiantis juos 
sudominti grįžti arba bent artimiau 
moksliškai bendrauti su Lietuva.

* * *
XV MKS turi daug galimybių 

pasitarnauti Lietuvos žmonių, ypač 
jaunimo, labui. Gerai apgalvotas ir 
suorganizuotas simpoziumas gali tapti visos 
tautos geriausių protų idėjų virtuve, kurioje 
būtų atpažintos perspektyviausios

ADELAIDES Lietuvių Sqjungos Inc. norių 
metinis susirinkimas

2010 m. rugpjūčio mėn. 28 d., šeštadienį, 1:30 vai. p.p. Lietuvių Namuose yra 
šaukiamas Adelaidės Lietuvių Sąjungos Ine. narių visuotinis metinis susirinkimas.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

KAD NEDINGTUME
Noriu šnektelt apie vieną receptą, ne tortui ar pyragui kepti, 

bet apie tai, kad nepradingtume kaip lietuviai, dar labiau, kaip 
lietuvių tauta! Šia gana grėsminga tema kalba Aldona Žemaitytė 
Čikagoje leidžiamo dienraščio “Draugas” kultūriniam priede.

Jos išsamus straipsnis vardu: ”Kad nedingtume arba šis tas 
apie Lietuvos žiniasklaidą” yra jau ne pirmas skambutis

suskambantis rimtoje lietuviškoje spaudoje, kuri, deja, labai užgožta Lietuvos žiniasklaidoj. 
Anot straipsnio autorės, žurnalistai lyg susitarę skleidžia negatyvų požiūrį į Lietuvos 
valstybę. Pirmuose laikraščių puslapiuose ne valstybės kūrimo, bet jos griovimo žinios: 
apvogė, papjovė, sumušė, išprievartavo ir t.t. O politikai visi bukapročiai, verslininkai, 
vagys ir banditai, šeimose smurtas ir prievartavimai. Žurnalistai paverčia Lietuvą j pragaro 
prieangį! Jų nuomone, teigiami straipsniai ne sensacija, nes tik sensacija žadina smalsumą, 
didina tiražus ir daugina pinigus. Žiniasklaida vis labiau manipuliuoja žmonių naivumu, 
patiklumu, kad visur geriau, tik ne savam krašte. Atrodo, kraštas išsivadavęs iš komunistinės 
cenzūros, sparčiai “vaduojasi” iš tradicinių vertybių.

Šis niūrus straipsnis, vis dėl to baigiamas vilties žiburėliais: tai atgyjančios ar 
besikuriančios kaimų/miestelių bendruomenės, vietiniai kultūros skleidėjai. Anot autorės, 
tai darbingos grupelės-salelės tame triukšmingame-negatyviame informacijos vandenyne. 
Jei jos įstengs daugėti ir tankėti, jos parodys kelius į geresnį pasaulį. O tie keliai prasideda 
moraliai tvirtų tėvų pavyzdyje ir švietimo-mokymo darbuose. Reikia bendraminčių, 
pozityviai nuteikiančių visuomenę. Žmogus pats kuria savo likimą, bet jį reikia išmokyt 
kurti, bet ne griauti. Kol kas, deja, vis dar griauname rėkdami—kokia bloga šita valdžia, 
kokia prasta šita mūsų valstybė!

Bet šiame niūriai debesuotame Lietuvos danguje straipsnio autorė atranda prosvaiščių. 
Pvz. šį pavasarį Vilniaus uninversiteto žurnalistikos instituto studentai paskelbė konkursą 
8-tų—12-tų klasių moksleiviams tema: “Kokią žiniasklaidą jaunimas mato ir kokią matyt 
norėtų”. Visi konkurso dalyviai labai priekaištavę Lietuvos žiniasklaidai norėdami, kad ji 
taptų padoresnė, sąžiningesnė ir objektyvesnė.

Šį dėmesio vertą straipsnį Aldona Žemaitytė baigia klausimu: ar galima pakeist pasaulį 
ir save? Atsakymas: galima, bet reikia pradėt nuo savęs. Tai nėra tušti šios autorės žodžiai, 
bet visi žinom, kaip sunku pradėt nuo savęs! O tačiau, ar ne nuo savęs pradėdami žymieji 
ir nežymieji lietuviai atkūrė Lietuvos I-ją ir II-ją Nepriklausomybę? Apie tai kalbant, 
teisingai pastebi arkivyskupas Tamkevičius: Lietuvą prikels ne tas vis laukiamas ekonominis 
suklestėjimas. Stato ir kuria tik meilė sugebanti tarnauti ir dalyti save kitiems. Panašiai 
kalba ir garsusis Lietuvos poetas Justinas Marcinkevičius: “Santarvė kyla iš laisvės ir 
meilės. Nesantarvės žmogus.. .yra baimės žmogus, pykčio žmogus. Tik laisvas ir mylintis 
įstengia peržengti save, kad prieitų prie kito subendrindamas savo buvimą su tauta ir 
valstybe.”

Nijolė Jankutė

1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo sudarymas
3. Balsų skaičiavimo Komisijos 

rinkimas
4. Pereito susirinkimo protokolo 

skaitymas
5. ALS Valdybos apyskaitiniai 

pranešimai
a. Pirmininko
b. Finansinė apžvalga
c. Bibliotekos
d. Muziejaus

6. Kontrolės Komisijos pranešimas
7. Pasisakymai dėl pranešimų
8. ALS veiklos ir balanso tvirtinimas
9. ALS Valdybos rinkimas (žr. 

pastabą)
10. Sumanymai ir pasiūlymai
11. Susirinkimo uždarymas 

iniciatyvos, aptariami jų prioritetai, 
įrėminamos veiklos kryptys bei siūlomi 
būdai ir formos vis tai įgyvendinti. 
Simpoziumas galėtų puikiai atitikti 
Lietuvos ūkio ministro Dainiaus Kreivio 
puoselėjamą mintį įsteigti protų banką, 
kuriame „tautiečiai iš viso pasaulio galėtų 
susiburti ir savo protu, žiniomis bei 
tarptautine patirtimi padėti kurti šalies 
ateitį”. Tikimės, kad Lietuva pasinaudos šia 
proga plačiai atidaryti duris visiems 
lietuviams, išsibarsčiusiems plačiame 
pasaulyje, vieningam ir prasmingam, visus 
jungiančiam darbui ir lietuvių tautą 
užgulusių problemų bendram sprendimui.

□

PASTABA AL Sąjungos Valdybos 
rinkimas:

Valdyba yra renkama dviems metams. 
Šiemet renkama pusė Valdybos narių:

2-as Vicepirmininkas
Turto globėjas
Baro vedėjas
1-as Iždininkas
Kandidatai į Valdybą siūlomi 

metiniame narių susirinkime. Jei 
siūlomas kandidatas susirinkime 
nedalyvauja, jis turi pateikti raštišką 
sutikimą būti renkamu.

Kiekvienas narys gali būti įgaliotas 
vieno susirinkime nedalyvaujančio nario 
balsuoti už jį.

Kviečiame visus Adelaidės Lietuvių 
Sąjungos narius susrinkime dalyvauti

Adelaidės Lietuvių Sąjungos Ine 
Valdyb;

Reikia naujo pianino!
Choras “Daina” naudojasi mažu, senu 

Lietuvių Klubo pianinu, kuris jau visai 
susidėvėjęs. Žinodami Lietuvių Klubo 
finansinę padėtį mes negalime prašyti, kad 
Klubas nupirktų naują pianiną. Tačiau 
Sydnėjaus Lietuvių Klubas nutarė prašyti 
paramos iš NSW valstijos. Paaiškėjo, kad 
valstybės grant yra įmanoma gauti, jeigu ir 
mūsų lietuvių bendruomenė parodys savo 
iniciatyvą tam reikalui - būtent pradės 
rinkliavą pianino įsigijimui. Aš, Birutė 
Aleknaitė, choro vadovė, prašau jūsų 
dosnumo naujo pianino įsigijimui. Aukas 
priima choro “Daina” Valdyba. Ačiū!
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Lietuva iš arti_____________
Teismas patvirtino, kad Vytauto Petkevičius 

apšmeižė Vytautą Landsbergį
Dainius Sinkevičius. Vilnius

Pasaulio jaunimas lietuvių kalbos mokosi Vytauto 
Didžiojo universitete

Prieš pusantrų metų mirusio rašytojo 
Vytauto Petkevičiaus knygoje „Durnių 
laivas“ yra pateikiami europarlamentaro 
Vytauto Landsbergio ir jo tėvo garbę žemi
nantys teiginiai. Tai penktadienį konstatavo 
Lietuvos apeliacinis teismas, pabrėžęs, kad 
už V Petkevičiaus teiginius yra atsakingi 
rašytojo teises perėmę jo vaikai

Trijų teisėjų kolegija paskelbė, kad 
palieka galioti praėjusių metų gruodį 
paskelbtą Vilniaus apygardos teismo 
sprendimą - esą teismas objektyviai 
išnagrinėjęs bylos faktines aplinkybes 
priėmė teisėtą ir teisiškai pagrįstą 
sprendimą.

Pasak teismo, pagrįstai buvo 
konstatuota, kad skandalingoje V. 
Petkevičiaus knygoje „Durnių laivas“ yra 
pateikiami teiginiai neatitinka tikrovės bei 
žemina V. Landsbergio ir jo tėvo garbę bei 
orumą. „Teisingumas triumfavo“, - po 
europarlamentarui palankaus sprendimo 
sakė jam atstovavusi advokatė Liudvika 
Meškauskaitė.

Tačiau, Petkevičiai šioje daugiau kaip 
septynerius metus trukusioje bylinėjimosi 
istorijoje dar taško nepadėjo - jie 
greičiausiai sprendimą skųs Lietuvos 
Aukščiausiajam Teismui (LAT).

Vilniaus apygardos teismas yra 
paskelbęs, kad V. Petkevičiaus teisių 
perėmėjai - vaikai - neįrodė, kad jų tėvo 
knygoje parašyti teiginiai apie V. 
Landsbergio tėvo Vytauto Landsbergio- 

Pagalba išeivijos mokykloms

Pasitikdama naujuosius 2010-2011 mokslo metus, LR Užsienio reikalų ministerija 
parengė mokymo priemonių siuntą užsienio lietuvių švietimo įstaigoms.

Siuntą sudaro mokymo priemonių rinkiniai, į kuriuos įeina įvairaus amžiaus lituanistinių 
mokyklų moksleiviams skirti leidiniai, rašoma pranešime spaudai Rinkiniai pasieks 147 
savaitgalines lietuviškas mokyklas 29 pasaulio valstybėse.

Užsienio valstybėse leidinius mokykloms persiųsti padės Lietuvos diplomatinės 
atstovybės ir konsulinės įstaigos.

Užsienio reikalų ministerija, kuriai nuo 2010 metų sausio 1 dienos yra pavestas užsienio 
lietuvių reikalų koordinavimas, taip pat numato rudenį surengti kvalifikacijos tobulinimo 
seminarą lituanistinių mokyklų mokytojams.

SHOWCASING TALENT!!!!
December 29, 2010, 7pm Lithuanian House

We welcome all future stars to the XXVI Australian Lithuanian Days Youth Talent 
Night in Melbourne!

The “Showcasing Talent” coordinators invite any Lithuanian performers up to 30 
years of age to participate on the night. Ideas for performances include: playing a 
musical instrument, singing a ballad, reciting poetry, short drama pieces, comedy acts, 
magic tricks, dance routines, and for the first time - VIDEO acts!

Please visit the ald2010melboume website www.ald2010.org or email Aldona 
Gaylard at aldona gaylard(a>unitracesoft.net for more information.

Get in quick as places will fill fast!

JAUNIMO TALENTŲ VAKARAS
Gruodžio 29d. 2010 m, 7v.v. Lietuvių Namuose

XXVI Australijos Lietuvių Dienų Jaunimo Talentų Vakaro koordinatoriai Melbourne 
maloniai kviečia visą iki 30m amžiaus jaunimą - būsimas žvaigždes - pasidalinti savo 
gabumais. Siūlome pagroti bent kokį muzikos instrumentą, padainuoti, padeklamuoti 
pavaidinti prajuokinti pašokti Taip pat šiais metais bus galimybė iš anksto VIDEO 
nufilmuoti savo pasirodymą ir mes juo pasidžiaugsime per JTV.

Daugiau informacijos rasite ald2010melboume tinklapyje www.ald2010.org Galima 
susisiekti su Aldona Gaylard aldona gaylard @unitracesoft.net

SP2NJORŲ/PENSININKŲ KLUBAS SYDNĖJUJE
Norime atnaujinti ir suformuoti pagyvenusių žmonių Klubą, kuris sustojo veikti prieš 

4-ius metus. Maloniai kviečiame visus virš 55metų amžiaus, moteris ir vyrus.
Susirinkimas įvyks sekmadienį rugsėjo 12 d., 2 vai. pp Lietuvių Klube. Planuojame 

susirinkti vieną kartą į mėnesi Suėję nutarsime tinkamiausią dieną ir padiskutuosime dėl 
numatomos programos ir veiklos. Kurie negalės dalyvauti prašau skambinkite Jadvygai 
Burokienei 9522 8275 arba Kristinai Dičiūnienei 9630 7981 ir mes galėsime Jus įrašyti į 
sąrašą. Lauksime.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Žemkalnio draugystę su KGB, Adolfo 
Hitlerio palaikymą ir pan. būtų atitikę 
tikrovę.

Pasak Vytauto Landsbergio, V. 
Petkevičiaus išsakyti teiginiai yra 
duomenys, o ne nuomonė, paskleistų 
teiginių žeminantis pobūdis akivaizdus, nes 
V Landsbergio tėvas yra vaizduojamas kaip 
KGB bendradarbis, žvalgas, kurį namo 
sugrąžino Maskva, vadinamas Hitlerio 
draugu, strateginių žemėlapių kopijuotoju, 
bolševikų užverbuotu. Be to, teigiama, kad 
jis išmetė vaistinę (Kačerginėje) į gatvę, 
padavė vaistininkus j teismą.

„Tokie teiginiai žemina mano tėvo 
atminimą, sudaro neigiamą nuomonę apie 
jį, o kartu žemina ir mane, kaip tėvo, kuris, 
pasak knygos autoriaus, šnipinėjo 
okupantams, sūnų“, - Vytauto Landsbergio 
teigimu, rašytojo išsakyti teiginiai kenkia jo 
visuomeninei-politinei veiklai.

Į teismą Vytautas Landsbergis buvo 
priverstas kreiptis po to, kai Generalinė 
prokuratūra rašytojui nutraukė iškeltą 
baudžiamąją bylą suėjus senaties terminui 
Europarlamentaras siekia apginti savo 
mirusio tėvo Vytauto Landsbergio- 
Žemkalnio garbę ir orumą, kurie, jo 
nuomone, buvo pažeminti V.Petkevičiaus 
knygoje „Durnių laivas“. V. Landsbergis- 
Žemkalnis šio knygoje pavadintas „Hitlerio 
draugu“, „naujai iškeptu patriarchu“, taip 
pat sietas su KGB ir neva bendradarbiavęs 
su šia sovietinio saugumo struktūra.

(BNS) Liepos 27 - rugpjūčio 20 
dienomis Vytauto Didžiojo universitete 
(VDU) vyksta užsieniečiams skirti 
intensyvūs Lietuvių kalbos ir kultūros 
vasaros kursai, į Kauną sukviečiantys 
jaunimą iš viso pasaulio.

“Mūsų krašto kalba ir kultūra patraukli 
ne tik kaimyninių šalių - Latvijos, Estijos, 
Lenkijos - jaunimui, bet ir tolesnių šalių 
žmonėms. Mokytis lietuvių kalbos ir 
maloniai praleisti vieną mėnesį vasaros 
kursuose atvyks daugiau nei penkiasdešimt 
svečių iš Europos ir net tolimosios Pietų 
Korėjos, Brazilijos bei JAV”, - džiaugiasi 
Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto 
dekanė, Lietuvių kalbos ir kultūros kursų 
vadovė prof. dr. Ineta Dabašinskienė.

Anot kursų vadovės, tai puiki proga 
pažinti, bendrauti, pabūti kartu su 
žmonėmis iš viso pasaulio ir tuo pačiu 
pramokti užsieniečiams egzotiškai 
skambančią kalbą. Prisitaikant prie skirtingų 
atvykstančių svečių lietuvių kalbos žinių, 
kiekvieną vasarą VDU organizuojami

Kyla susidomėjimas rusų kalba
Susidomėjimas rusų kalba pastaruoju 

metu išaugo porą ir daugiau kartų, pastebi 
didesnioji dalis kalbintų kalbų mokyklų 
atstovų. „Po Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo rusų kalba dėl ideologinių ir 
politinių priežasčių buvo labai nepopuliari. 
Dvidešimt metų vaikai nesimokė tos kalbos, 
todėl dabar mūsų šalyje trūksta darbingo 
amžiaus specialistų, mokančių rusų kalbą“, 
- sako Vilniaus universiteto Užsienio kalbų 
instituto direktorė Danutė Balšaitytė.

D. Balšaitytė pažymi, jog dabar VU 
Užsienio kalbų instituto Kalbų mokykloje 
besimokančiųjų rusų kalbos, palyginti su 
laikotarpiu prieš tris metus, padaugėjo du 
kartus.

„Yra daug priežasčių. Viena iš jų - 
Lietuvos geopolitinė padėtis, yra šitos kalbos 
poreikis, nes mes kaimynai.

Jeigu prieš dešimt metų reikėjo turėti 
vairuotojo pažymėjimą, mokėti dirbti 
kompiuteriu ir mokėti anglų kalbą, prieš 
penketą metų buvo poreikis mokančių anglų 
ir rusų kalbas, tai dabar darbdavių 
skelbimuose labai dažnai rusų kalba yra 
pirmoje vietoje.

Be to, šiuolaikinis jaunimas yra labai 
smalsus, o Rusijos kultūra, literatūra, menas, 
kinas - visame pasaulyje pripažįstami Rusų

Į „Laisvės kelio“ skulptūra plytas įmūrys šalies 
vadovai

rudenį“, - sako projekto autorius Tadas 
Gutauskas.

Bendrą visų šalių Baltijos kelio plytą

(Kaimo Diena) Rugpjūčio 23-ąją dieną, 
minint Baltijos kelio 21-ąsias metines, 
statomoje „Laisvės kelio“ skulptūroje įvyks 
simobolinė plytų mūrijimo ceremonija.

Plytas su Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
trispalvėmis įmūrys Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė, vienas iš 
Latvijos Tautos fronto įkūrėjų Dainis Ivans, 
1990 - 1992 m. buvęs Latvijos 
Aukščiausiosios tarybos pirmininko 
pavaduotoju ir Enn Eesmaa, Estijos 
Parlamento narys, Estijos - Lietuvos 
parlamentinės grupės pirmininkas.

„Simbolinėje ceremonije bus paminėtos 
Baltijos kelio 21-osios metinės ir „Laisvės 
kelio“ skulptūros mūrijimo darbų 
pusiaukelė. Galutinis skulptūros 
pabaigimas ir atidengimas planuojamas šį 

įvairių lygių - pradedančiųjų, viduriniojo, 
pažengusiųjų - kursai

Pasak prof. dr. Inetos Dabašinskienės, 
noro išmokti kalbą ir susipažinti su kultūra 
vienijami studentai kursų metu turtina 
žodyną, mokosi lietuvių kalbos gramatikos, 
dalyvauja diskusijose, daug sužino apie 
savitą mūsų krašto kultūrą, literatūrą, meną, 
istoriją ir politiką.

Kursų koordinatorė Žydrūnė Žemaitytė 
teigia, kad per mėnesį trunkančius kursus 
studentai atvykstantys iš septyniolikos šalių, 
aplankys istorines Kauno vietas, muziejus, 
savaitgaliais keliaus į Vilnių, Trakus, mažąją 
Lietuvos Šveicariją - Anykščius, 
Druskininkus ir kitas vietas. “Smagiai 
praleisti laiką jie galės ir tarptautiniame 
vakarėlyje su tradicinėmis įvairių kraštų 
dainomis, šokiais ir valgiais”, - sakė Ž. 
Žemaitytė.

Šie kursai organizuojami dvyliktus 
metus iš eilės. Juose lietuvių kalbą mokėsi 
ir diplomus gavo jau daugiau nei 300 
žmonių.

kalba reikalinga tam bendram išprusimui“, 
- priežastis vardino pašnekovė.

D. Balšaitytė taip pat pastebėjo, jog 
pageidaujančių mokytis rusų kalbos 
skaičius auga ne tik kalbų mokykloje, bet ir 
visame universitete.

„Mūsų universiteto studentai - visų 
fakultetų, bet kokios specialybės-studijuoja 
užsienio kalbą kaip privalomą, ir jeigu prieš 
trejetą metų universitete mes turėjome dvi 
rusų kalbos dėstytojas, kurios turėjo po 
ketvirtadalį etato, tai praėjusiais mokslo 
metais kiekviena iš jų turėjo po etatą su 
viršum.

Tai reiškia, kad grupių, studijuojančių 
rusų kalbą skaičius, per trejus metus išaugo 
kokius tris kartus. Ir studentų, kurie renkasi 
rusų kalbą mūsų universitete, skaičius visą 
laiką didėja“, - teigė Vilniaus universiteto 
Užsienio kalbų instituto direktorė D. 
Balšaitytė

Rusų kultūros centro valdybos narė 
Nadiežda Petrauskienė taip pat patvirtino 
pastebinti jog „pastaruoju metu interesas 
išmokti rusų kalbą auga“. Jos teigimu, 
didelę ateinančių mokytis rusų kalbos 
asmenų dalį sudaro atsikėlęs į Vilnių 
mokytis jaunimas bei baigę mokslus jauni 
specialistai 

įmūrys „Laisvės kelio“ iniciatyvinės grupės 
nariai - Sąjūdžio talkininkė, viena iš Baltijos 
kelio organizatorių Angonita Rupšytė ir 
Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys Algirdas 
Kaušpėdas.

Vardines plytas įmūrys UNESCO 
atstovai, kadenciją baigęs Respublikos 
Prezidentas Valdas Adamkus ir kiti šalies 
pareigūnai

Simbolinė plytų įmūrijimo ceremonija 
vyks 12 vai. Konstitucijos prospekte, prie 
Vilniaus Pedagoginio universiteto žiedo 
Vilniuje. Galutinis skulptūros atidengimas 
su visomis įmūrytomis plytomis 
planuojamas šį rudeni

Bibliotekoje Sydnėjaus Lietuvių Klube
Biblioteka Sydnėjaus Lietuvių Klube gavo naujų knygų. Taip pat galima nusi

pirkti įvairių lietuviškų proginių atvirukų.
Maloniai kviečiame apsilankyti.
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Lietuviai pasaulyje____________
Airijoje paminės Felikso Vaitkaus skrydį

Rugsėjo 24-26 dienomis Airijos Lietuvių 
Bendruomenė kartu su Airijos Mayo County 
savivaldybe organizuoja Lietuvių sąskrydį 
Ballinrobe mieste, skirtą 75-osioms 
„Lituanica II“ skrydžio per Atlantą 
metinėms paminėti.

Ballinrobe miestas Airijos vakaruose 
šiam renginiui pasirinktas neatsitiktinai - 
1935 metais rugsėjo 22 dieną lietuvių 
lakūnas Feliksas Vaitkus, lėktuvu 
„Lituanica II“, kartodamas Stepono Dariaus 
ir Stasio Girėno skrydį per Atlantą 
nusileido laukuose netoli šio miesto.

Sąskrydis prasidės penktadienį, rugsėjo 
24 d., koncertais, kuriuos surengs įvairūs 
airių atlikėjai. Šeštadieni renginį pratęs 
šventinė lietuviška mugė, kur bus galima 
įsigyti, paragauti ar pamatyti įvairių gėrybių, 
o miestelio gatvėse vyks įvairūs meniniai 
pasirodymai.

Dieną pabaigs šeštadienio vakare 
numatoma surengti lietuviška vakaronė, kur 
susirinkusiems koncertuos ir juos linksmins 
vietiniai lietuvių muzikantai bei svečiai iš 
Lietuvos. Sekmadienį sąskrydį vainikuos 
specialiai 75-ajam „Lituanica II“ skrydžio 
jubiliejui dedikuotos Šv. Mišios Ballinrobe 
bažnyčioje ir iškilmingas minėjimas toje 
vietoje, kurioje numatoma pastatyti 
paminklą F. Vaitkaus skrydžio atminimui.

EVaitkaus skrydis - šeštas per Atlantą
Feliksas Vaitkus (rašėsi Felix Waitkus) 

- žymus lietuvių kilmės lakūnas, gimęs

Lietuviams irgi turi rūpėti orangutanai
- Garsi lietuvių kilmės mokslininkė prof. 

Birutė Galdikas tiki, kad globalių 
ekonominių pokyčių gali sukelti atvirai į 
pasaulį žiūrintys ir ne vien tik kasdiene duona 
besirūpinantys žmonės.

Džinos Donauskaitės pokalbis:
Lietuvoje Jūs esate pristatoma kaip 

lietuvių kilmės pasaulinio garso gamto
saugininke, dirbanti su orangutanais 
Indonezijoje, Borneo saloje. Keliate sau 
uždavinį skleisti žinias apie Lietuvoje 
veikiantį Birutės Galdikas vardo fondą, 
jo tikslus ir uždavinius. Kodėl lietuviai 
turėtų būti susirūpinę dėl orangutanų, 
kuriuos dauguma iš mūsų tikriausiai 
esame matę tik per televiziją, zoologijos 
sode ar paveikslėliuose?

Manau, kad tą daryti reikia dėl to, kad 
orangutangai, kurie yra vieni labiausiai 
žmogaus rūšiai artimų gyvūnų, nyksta. 
Miškai, kuriuose jie gyvena, yra naikinami 
ir tai turi pasekmių visam likusiam 
pasauliui. Indonezija yra trečia didžiausia 
atmosferos teršėja anglies dioksidu. Kad tai 
sukelia klimato kaitą, lietuviai dar nėra 
įtikinti. Tačiau pačioje Indonezijoje, 
Kalimantane, pokyčiai akivaizdūs. Taip pat 
stebime EI Ninjo reiškinį, rūgščius lietus 
Kalifornijoje, Peru. Visa tai susiję su anglies 
dioksido emisijomis. Taigi, viena vertus, dėl 
bendro pobūdžio priežasčių, kita vertus - 
dėl specifinių priežasčių Lietuva nėra 
izoliuota nuo pasaulio šalis. Lietuvai 
reikėtų ne tik rūpintis savo vidaus reikalais 
ir spręsti vidines problemas, bet daugiau 
domėtis tuo, kas vyksta šalies išorėje. Juolab 
kad pasaulis mažas: tai, kas atsitinka vienoje 
vietoje, turi poveikį kitai. Žinoma, 
kiekvienas turi žiūrėti savęs, bet kartu 
matyti, kas dedasi likusiame pasaulyje, nes 
jis Lietuvai turi didžiulį poveikį. Jei taip 
įvyktų, spėju, lietuviai būtų daug labiau 
savimi patenkinta šalis.

Kaip tai pasiekti?
Užmegzti daugiau ryšių su pasauliu, 

daugiau keliauti, bendrauti su žmonėmis, 
kartu spręsti problemas. Aš tikiu, kad viskas 

1907 metais Čikagoje lietuvių išeivių 
šeimoje. Mokėsi Čikagos universitete, 
Kalifornijos aviacijos mokykloje, po 
mokslų tarnavo JAV Karinėse oro pajėgose, 
1931 metais išleistas į atsargą.

1935 metais jis priėmė Amerikos 
lietuvių Transatlantinio Skridimo Sąjungos 
(ALTASS) pasiūlymą pakartoti S. Dariaus 
ir S. Girėno skrydį per Atlantą. 1935 rugsėjo 
21 dienos ryte F. Vaitkus lėktuvu „Lituanica 
II“ pakilo iš New York’o Floyd Bennet Field 
aerodromo, tačiau skrydžio metu dėl labai 
nepalankių oro sąlygų išnaudojęs per daug 
benzino ir pastebėjęs smulkų variklio 
gedimą, nusprendė leistis Airijoje.

Nusileidimas laukuose prie Ballinrobe 
buvo nesėkmingas - staigus šoninis vėjo 
gūsis metė lėktuvą į žemę, dėl ko lūžo 
dešinysis lėktuvo sparnas, važiuoklė, buvo 
apgadintas propeleris.

Nusileidusį lėktuvą pastebėję vietiniai 
gyventojai dideliu būriu subėgo apžiūrėti 
tuomet Airijos provincijoje niekada nema
tyto technikos stebuklo. Dauguma vietinių 
iki šiol prisimena, kaip apie šį išskirtinį 
įvykį pasakojo jų tėvai ir seneliai, savo 
akimis matę „Lituanica II“ ir Feliksą Vaitkų.

Pats lakūnas nusileidimo metu 
nenukentėjo, bet apžiūrėjęs lėktuvą turėjo 
konstatuoti, kad nebepajėgs jo pats 
suremontuoti ir pratęsti skrydžio į Kauną. 
Tuometinę Lietuvos sostinę Kauną lakūnas 
pasiekė kitomis transporto priemonėmis,

prasideda nuo paties žmogaus. Štai aš 
užaugau JAV, bet pradėjau rūpintis 
orangutanais, kurie buvo toli nuo manęs.

Būdama Lietuvoje Jūs susitikote su 
Prezidente, užsienio reikalų ministru. 
Kaip Jūs manote, kokią reikšmę jūsų 
paminėtų klausimų sprendimams gali 
turėti didžiosios politikos mažytėje 
Lietuvoje procesai?

Aš manau, kad šie politikai labai gerai 
viską supranta. Su Prezidente mes 
diskutavome, ji tikrai supranta, kad Lietuvos 
visuomenės plėtrai reikalinga, jog žmonės 
imtų atviriau žiūrėti į pasaulį. Išvažiuotų, 
susipažintų ir grįžtų turėdami naujų žinių. 
Pasauliui reikia daugiau žmonių, kurie 
rūpintųsi aplinka, o ne tik savo kasdiene 
duona. Jūsų bėda ta, kad žmonės išvažiuoja, 
bet nebegrįžta.

O ir krizės metu daugybė žmonių negali 
niekuo kitkuo, kaip tik kasdiene duona, 
rūpintis. Ir žmonės dėl to turi visiškai 
teisėtų priekaištų Lietuvos politikams.

Na, ne tik Lietuvoje sunku. Mano 
vaikams sunku. Mano sūnus, būdamas 
studentas, dirbo filmų industrijoje, o dabar, 
baigęs universitetą, negauna darbo. Ši 
padėtis neturi nieko bendra su Lietuva. 
Tokia pasaulio ekonomine padėtimi. 
Paprastai politikai turi sunkumų valdydami 
ekonomiką. Pažiūrėkite į JAV. Turtingiausia 
pasaulyje šalis, o 10% žmonių neturi darbo.

Ar gali politikai propaguoti tokią socia
linę politiką, kad padarytų žmones labiau

1935 metais, kartodamas ankstesnį lietuvių skrydį per Atlantą ir savo lėktuvą 
pavadindamas “Lituanica U”, Feliksas Vaitkus pakartojo irtai, ką darė jo pirmtakai Steponas 
Darius ir Stasys Girėnas. Feliksas Vaitkus į Lietuvą taip pat skraidino maišą, kuriame buvo 
beveik tūkstantis (tiksliau, 998) vokai. Dabar jie tarptautinė retenybė rinkėjams. Už paprastą 
Vaitkaus skraidintą voką mokama 200-300dol. O jei ant vokoyra dar ir retas “suvenyrinis” 
perspausdintas Lietuvos 50 centų ženklas ( kaip matome šioje nuotraukoje), voko kaina 
pakyla iki 5,000- 8,000 dolerių !

kur jam atvykus buvo suorganizuotas 
iškilmingas sutikimas, o pats F. Vaitkus 
apdovanotas Vytauto Didžiojo III laipsnio 
ordinu.

Po skrydžio F. Vaitkus grižo į JAV, kur, 
prasidėjus II pasauliniam karui, buvo 
pašauktas į aktyvią tarnybą JAV Karinėse 
oro pajėgose ir tarnavo „Boeing“ gamykloje 
vyriausiuoju lakūnu -bandytoju bandydamas 
bombonešius B-17 „Flying Fortress“ ir B- 
29 „Superfortress“. Šie bombonešiai buvo 
intensyviai naudojami kare su Vokietija ir

socialiai saugesnius ir kartu skatintų 
rūpintis sveikesne aplinka globaliu mastu?

Bet tai neturi nieko bendra su politika. 
Tai labiau susiję su ekonomika. Tai priklauso 
nuo to, kas vyksta Rusijoje, Kinijoje, JAV, 
nuo to, kas vyksta pasaulinėje prekyboje. Štai 
Kinija. Šiuo metu daro, ką nori. Joje 
gaminami produktai užpylė pasaulį; ji 
atsisako sumažinti savo valiutos vertę. O 
vargšė Lietuvos Vyriausybė šiame kontekste 
bando išsisukti, pakelti mokesčius, kad 
galėtų turėti geresnes socialines politikas. 
Bet tai nieko nepakeis, nes Lietuva neturi 
išteklių, neturi industrijos. Tačiau, žinoma, 
pirmiausia politikai turi matyti ne 
ekonominius, o socialinius tikslus.

Na, politikai gali daryti įtaką 
ekonominiams procesams.

Net ir JAV prezidentas negali padaryti 
įtakos globaliai ekonomikai. Taigi tai yra 
už atskirų žmonių galimybių ribų - net 
nepaisant to, kiek galios jie turi. Tai, kas 
vyksta Lietuvoje, nebūtinai yra tik dėl to, 
kas darosi Lietuvos vidaus politikoje. Aš 
tikiu, kad, jei žmonės dėtų pastangas į ryšių 
pasaulyje suvokimą, susipažintų su 
skirtingomis kultūromis, imtų kartu spręsti 
problemas, galėtų jį pakeisti gera linkme. 
Lietuva, kaip ir Norvegija, galėtų daryti įtaką 
Europos Sąjungos lygiu priimamiems 
sprendimams.

Žinoma, aš sutinku, kad politika svarbu. 
Štai Kanada yra šalis, kuri nenukentėjo nuo 
recesijos būtent dėl reguliuojamos 
ekonominės politikos. Vyriausybė čia 
neleido spekuliacijų, neleido švaistytis 
paskolomis, niekada nenuleisdavo paskolų 
sąlygų kartelės, t. y., jeigu tu pasiimi kreditą, 
tu turi aiškiai parodyti, kad galėsi jį grąžinti. 
Čia, kitaip nei JAV, nebuvo lengvų pinigų. 
Tačiau reikia suprasti ir tai, kad dauguma 
politikų nėra gana gudrūs, jie taip pat įkliūva 
į ekonomikos spąstus. Politikai lygiai taip 
pat kaip kiekvienas pilietis turi žiūrėti į 
pasaulį plačiau ir atviriau.

Aš buvau sužavėta diskusijomis su tais 
politikais, kuriuos sutikau šiemet čia 
atvykusi. Bet štai pernai teko kalbėti su 
ankstesniu jūsų užsienio reikalų ministru. 
Mes kalbėjome apie Afganistaną. Ar.

Japonija.
F. Vaitkus mirė nuo širdies smūgio 1956 

metais, tarnaudamas JAV aviacijos karinėje 
bazėje Wiesbaden (Vokietija), ir yra 
palaidotas Kohler miestelio kapinėse, 
Wisconsin valstijoje, JAV.

Nepaisant to, kad nepasiekė savo 
planuoto tikslo - Kauno, Felikso Vaitkaus 
pilotuojamas „Lituanicos II“ skrydis per 
Atlantą įėjo į istoriją kaip šeštas sėkmingas 
skrydis per Atlantą vienviečiu lėktuvu ir 
vienintelis sėkmingas 1935 metais.

Lietuva iš tikrųjų turėtų švaistyti savo pini
gus Afganistane ir kokia to prasmė? Nors 
nesu užsienio politikos ekspertė, bet manau, 
kad jis man nepateikė gero atsakymo. Bent 
jau tokio, kurį būtų verta įsiminti.

Ar iš tikrųjų ekonominis augimas ir 
gamtosaugos tikslai yra suderinami 
dalykai apskritai?

Aš ne ekonomistė. Bet manau, kad 
pasaulinis ekonominis augimas turi vykti 
kitokia nei dabar kryptimi. Pavyzdžiui, 
Indonezijoje mes dirbame su vietiniais 
ryžius auginančiais ūkininkais padėdami 
jiems nenaudoti cheminių pesticidų. 
Mokome dirbti su natūraliais - pavyzdžiui, 
naudoti vienus vabalus naikinti kitiems 
vabalams. Ir įsivaizduokite - šitie ūkininkai 
penkiskart padidino ryžių derlių. Pagrindinė 
jų naudojamos technikos idėja - ne keisti 
technologijas, o metodus. Mūsų apskrities 
ūkininkai išties užaugina nepakartojamus 
derlius, taigi, kad jie ir patys turi daugiau 
maisto, ir gali prieaugį parduoti. Mes iš jų 
prieaugį perkame kur kas pigiau. Taip pat 
perkame ir bananus išmaitinti 
orangutanams.

Darni plėtra yra dar ir tuomet, kai 
paprasti žmonės imasi aukoti nekomer
cinėms iniciatyvoms. Ir, žinoma, pagrindinis 
dalykas, kodėl žmonės aukoja labdarai, yra 
dėl socialinės JAV vyriausybės politikos. 
Nes pas mus, jei teiki pinigus labdarai, nerei
kia mokėti mokesčių už suaukotą sumą. 
Kaip tik dėl tokios politikos amerikiečiai 
yra labai dosnūs. Ir dėl jų gerumo aš galiu 
dirbti Borneo ir padėti orangutanams, mes 
galime pirkti ryžius iš vietinių žmonių. Aš 
negalėčiau to daryti, jei neturėčiau lėšų. Ir 
didžiausia parama ateina iš Amerikos 
visuomenės, ne iš Vyriausybės. Labai 
apsidžiaugiau sužinojusi, kad ir Lietuva turi 
2% gyventojų pajamų mokesčio iniciatyvą.

Ar gali žmonių ir kitų gyvūnų plėtra 
būti darni apskritai? Kaip kartu sugyventi?

Manau, reikia gyventi minimalistiškai, 
išmokti pajausti kiekvienos akimirkos 
malonumą, gaminti mažiau daiktų. Naudoti 
saulės energiją, daugiau vaikščioti, važiuoti 
dviračiu, mažiau teršti. Aš iš tikrųjų tikiu, 
kad viskas prasideda nuo individo. □ 
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Antroji konsulinė misija Australįjoje lankysis rugsėjo 
18-26 d.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kartu su Lietuvos ambasada 
Japonijoje organizuoja antrąją specialiąją konsulinę misiją į Australiją, kurios metu bus 

„■» teikiamos konsulinės paslaugos Australijoje gyvenantiems lietuviams.
Misijos metu bus atliekamos šios konsulinės funkcijos:
- priimami prašymai dėl Lietuvos Respublikos pasų išdavimo (keitimo). Priimant 

prašymus, bus skanuojami asmens, pateikusio prašymą, pirštų antspaudai;
- priimami prašymai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės;
- priimami prašymai dėl civilinės būklės aktų (Australijoje sudarytų LR piliečių 

santuokų, vaikų gimimo ir kt.) apskaitymo Lietuvoje;
- priimamos Lietuvos Respublikos piliečių, išvykusių iš Lietuvos ilgesniam nei 6 

mėnesių laikotarpiui, gyvenamosios vietos deklaracijos.
Lietuvos užsienio reikalų ministerijos ir Lietuvos ambasados Japonijoje atstovai 

Australijoje dirbs:
Melburne (Melbourne Lithuanian Club; adresas: 44 Errol Street, North Melbourne)
Rugsėjo 18 d. (šeštadienį) nuo 9 iki 18 vai. (pertrauka nuo 13 iki 14 vai.)
Rugsėjo 19 d. (sekmadienį) nuo 9 iki 18 vai. (pertrauka nuo 13 iki 14 vai.) 
Adelaidėje (Adelaide Lithuanian House; adresas: 6 Eastry Street, Norwood) 
Rugsėjo 21 d. (antradienį) nuo 9 iki 17 vai. (pertrauka nuo 13 iki 14 vai.) 
Rugsėjo 22 d. (trečiadienį) nuo 9 iki 17 vai. (pertrauka nuo 13 iki 14 vai.) 
Sidnėjuje (Sydney Lithuanian Club; adresas: 16-20 Meredith Street Bankstown 1885) 
Rugsėjo 24 d. (penktadienį) nuo 9 iki 17 vai. (pertrauka nuo 13 iki 14 vai.) 
Rugsėjo 25 d. (šeštadienį) nuo 9 iki 17 vai. (pertrauka nuo 13 iki 14 vai.) 
Rugsėjo 26 d. (sekmadienį) nuo 9 iki 17 vai. (pertrauka nuo 13 iki 14 vai.) 
IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA
Dėl išankstinės registracijos galite kreiptis tiesiogiai į Lietuvos Respublikos ambasadą 

Japonijoje ek paštu: consul@lithemb.or.jp arbajolanta.vitkauskaite@urm.lt; tel. +813 
3408 5091; fax. +81 3 3408 5092. Taip pat galite kreiptis į šiuos asmenis:

Melburne - p. Danutę Levickienę (tel. (03) 9840 0070; mob. tel. 0411 769 717; ei. 
paštas: dlevickis@yahoo.com

Sidnėjuje - p. Gintarą Janulevičių (tel/fax (02) 9897 7869; ei. paštas: 
gijantaras@hotmail.com)

LITHUANIAN CONSULAR STAFF VISIT TO MELBOURNE
FROM 18THTO19TH SEPTEMBER2010

Consular staff from the Lithuanian Embassy in Japan will be visiting Melbourne from 
18th to 19th September 2010. These staff plan to base themselves in the library at the 
Melbourne Lithuanian Chib.

Each person wishing to meet with the consular staff during this visit should contact Mrs 
Danutė Levickis. Mrs Levickis is compiling a consular registration list, so that (in 
coordination with consular staff) hopefully each person is allocated an individual meeting 
time.

Mrs D. Levickis’s contact details are: Home phone: 9840 0070; Mobile phon: 0411- 
769-717; Email: dlevickis@yahoo.com

Committee of the Australian Lithuanian Community in Melbourne Association Inc.

Australijos Lietuvių 
Fondui aukojo:

a.a. Mildos Didelienės atminimui:
$10 J & R Dagiai ($215)

a.a. V. Patašiaus atminimui: a.a. L. Bungardo atminimui:
$20 B. Prašmutaitė ($3535) $20 B. Prašmutaitė ($3565)

a.a. E. Zvinakio atminimui: 
$10 B. Prašmutaitė ($3545)

Valdybos vardu dėkoju už aukas.

a.a. Onos Zumerienės atminimui:
$50 E&EMarganavičiai($715)
$10 B. Prašmutaitė ($3575)

Audrius Balbata, ALF iždininkas

KOVAS News
Vytautas Karazija “Laiškai draugams”
Vertė Alena Karazijienė

Naujakurys Balyje
Tęsinys iš “M.P.” nr. 32.

Kaip atsikratyti Bali 
turistais ir 

naujakuriais
Visuomet labai įdomu pasikalbėti su 

naujai atvykusiais į Bali ir pasiklausyti jų 
įspūdžių. Aš pats esu truputį įsimylėjęs šią 
vietelę (nežiūrint jos trūkumų) tai mane 
visuomet pritrenkia nuomonės žmonių, 
kurie blaiviau žiūri į turizmo biurų 
reklamuojamą “rojų”. Per paskutinį 
pusmetį aš vis daugiau ir daugiau girdėjau 
nusiskundimų iš tų, kurie savo apsilankymu 
Balyje buvo nusivylę. Paskutinis iš tų 
nusiskundžiančių buvo žmogus, kuris buvo 
gyvenęs įvairiose pietryčių Azijos vietovėse. 
Tai buvojo pirmas apsilankymas Balyje.

Kai aš jo paklausiau neišvengiamą 
klausimą “Ką tu galvoji apie Bali?”, jo 
atsakymas buvo santūrus, bet nuoširdus. Jis 
pasakė: “Na, čia nėra taip gražu, kaip yra 
skelbiama...” Aš pasišiaušiau. Aš net 
pasijutau truputį įžeistas ir norėjau apginti 
tą salą, kurią pamilau. Aš pagalvojau: 
“Matai koks! Vos tik atsirado ir po dviejų 
dienų jau daro sprendimą. Kaip jis drįsta!” 
Bet pagalvojęs kelis momentus turėjau 
pripažinti, kad jis teisus. Balyje nėra taip 
gražu, kaip reklamuojama. Niekur nėra taip 
gražu. Įvaizdis, rodomas visam pasauliui 
yra mišinys - jame surinkta viskas, kas saloje 
yra gražiausio. Jokia reklama nerodo atvirų 
nutekamųjų griovių su srutomis, šiukšlių, 
mirtinai pavojingo judėjimo ar iš proto 
varančio aplaidumo atvykus į aerodromą. 
Realybė yra tokia, kad bet kuryra ir gero ir 
blogo. Bet kai blogo per daug, tai turistus 
atstumia.

Paskui jis pridūrė: “Viskas daug 
brangiau, negu yra skelbiama”. Ir čia aš 
turėjau sutikti. Tbristui, o naujakuriui 
ypatingai, pragyvenimas Balyje gali būti 
labai brangus, ir jis darosi vis brangesnis.Bet 
kaip brangus, priklauso nuo asmeniško 
pasirinkimo. Ar tu nori valgyti brangiuose 
restoranuose, viliojančiuose turistus ir 

“turtingus” naujakurius, ar pigioj ir jaukioj 
valgykloj? Ar tu nori gerti importuotus, 
nežmoniškai apmokestintus vynus ir 
stipriuosius gėrimus, ar pasitenkinsi 
Bintangu? Ar nori gyventi liuksusinėje 
viloje, ar susirasi kuklesnę buveinę? Reikia 
gerai išbalansuoti tarp to, ko, pagal Valdžią 
ir vietinius verslininkus , “išlepinti” 
vaakariečiai nori, ir to, ko jiems reikia. Deja, 
kai turistai negauna, ko jie nori, jie 
nebegrįžta.

Jo pradiniai įspūdžiai apie Bali iš esmės 
yra teisingi. Kas mane neramina, tai, kad 
vis daugiau ir daugiau turistų pareiškia 
panašią nuomonę, dažnai per internetą ir 
dažnai nemažam būriui galimų turistų. 
Turint tiek daug varžovų aplinkinėse 
vietovėse, kas gi atsitiks su Bali 
patrauklumu, jeigu tokia numonė vis 
stiprės?

Ne vien trumpam atvykę turistai 
atsikanda turizmo agentų pasakėlių. 
Paskaičius neseniai gautus e-maihis, matosi, 
kad ir ilgesniam laikui besikuriantys 
ateiviai, atsivežę daug patyrimo ir pinigų 
investavimams, pradeda išvažinėti Jie sako, 
kad “ sąlygos čia darosi nepakenčiamos”, 
pavyzdžiu duodami “nepaprastai aukštas 
importuoto maisto ir gėrimų kainas”, “labai 
brangią interneto kainą” ir vis didėjantį 
valdžios nedraugiškumą ateivių atžvilgiu. 
Vienas korespondentas net galvoja, kad 
naujos taisyklės sukuriamos tyčia, kad 
ateiviams būtų sunkiau gyventi Jis klausia: 
“Ar Džiakarta, o ypatingai Islamo 
judėjimas, tikrai to norėjo, kai nustatė tokius 
didelius kainų pakėlimus? Ar jie planuoja 
visus vakariečius išgyvendinti, kad jie 
nedarytų įtakos vietiniams Indonezijos 
gyventojams?”.

Aš į tai negaliu atsakyti Gal būt kas nors 
Džiakartoje gali. Bet aš žinau, kad 
nepakeliamos maisto ir alkoholio kainos 
veja žmones iš Bali. Aš žinau, kad pagal 
naujas taisykles - ar senųjų taisyklių naują 
pritaikymą - naujiesiems ateiviams pasidarė 
neįmanoma atsivežti savo asmeniškus 
daiktus be tiesiog juokingų oficialių 
trukdymų. Viena mano draugė turėjo visą 
savo bagažą nusiųsti atgal į Australiją, nes 
“taisyklės pasikeitė” kol jos daiktai dar 
keliavo laivu. Kiti negali atsiimti savo

Games against the Latvians
Saturday, 18th September, 2010, Bankstown Stadium

These are the approximate times:
11.00 am U18 Boys
12.00 Men’s 2 side (this is all the players who do not make the

first side)
1.00 Opening with Kids U12 playing 2x10 min Game

Straight after following the Women’s games: •, ,
2.30 Veterans ’
3.30., Men’s,first . , . .

there will also be Volleyball Times to be advised.
Food and drink will be available upstairs. Please keep this date free and 

invite as many old players as possible. We also need volunteers to serve 
drink and food.

Contact any of the following KOVAS committee members:
Peter Andrejunas 
Gediminas Sauka 
Ray Jurkūnas 
Peter Burokas 
Peter Kains 
Jonathan Lee 
Robert Liutackas

9680 3389
8678 5227
9534 2967
0424 725 106
0407 298 472
0421 735 957
0447 629 631

Tom Jablonskis 0400669 065 tomjablonskis@gmail.com
SEE YOU THERE !!!!!

Additional information:
Volleyball will be played with the best of three sets between Estonians, 

Latvians and Lithuanians. The basketball will be a round robin for the Mens 
1 side. At this stage we require U18 boys, Womens, Masters and Mens 1 & 
2’s. Referees are required also!

daiktų, nes dar nėra gavę KITAS (vizos). 
Dar kiti yra priversti mokėti milžiniškus ir 
niekuo nepagrįstus “muito” mokesčius, 
daug didesnius, negu oficialiai nustatyta.

Aš žinau, kad vienos draugės sūnui, 
kuris čia eina į mokyklą, buvo atsisakyta 
išduoti moksleivio KITAS, nes jam dar nėra 
18 metų. Ką? Mokyklos čia negali priimti 
užsieniečių mokinių be KITAS. Jei tai nauja 
nuostata, tai ji reiškia, kad šimtai šeimų su 
mokyklinio amžiaus vaikais turės 
išsikraustyti arba palikti vaikus bemokslius. 
Aš taip pat žinau, kad daugelio užsieniečių 
mokytojų KITAS nebuvo pratęstas, tad jie 
ne tik negali dirbti, bet ir pasilikti 
Indonezijoj. Aš spėju, kad tokiu būdu bus 
išspręstas mokytojų perteklius, kai visi 
vaikai bus išstumti. Arne?

Tai kas gi darosi? Aš netikiu, kad tai yra 
sąmokslas, bet kažkas ne taip. Kodėl staiga

, NitaWallis

atsirado visa govėda keistų potvarkių ir 
taisyklių, taikomų Bali turizmo industrijai 
ir ateivių bendruomenėms? Kodėl vietinė 
Bali valdžia ramiai sėdi ir nereaguoja, kai 
šitaip grąsinama Bali ekonomikai. 
Negalvokite, kad taip nebus - supriešinsite 
turistus, nustumsite į šalį ateivius, ir Bali 
praras savo ekonomikos pagrindus. O Bali 
šito negali sau leisti.

Apšvieskite mane kas nors. Pasakykite 
man, kad dabartinis beprotiškų muitų ir 
bekompromisinių taisyklių režimas yra tik 
nieko bendro neturinčių oficialių kvailysčių 
atsitiktinis junginys. Pasakykite man, kad 
tai nėra suderinta anti-vakarietiška 
kampanija. Bet jeigu taiyra, tai bent būkite 
atviri. Aš su gailesčiu sutiksiu, kad aš esu 
nepageidaujamas svetys jūsų krašte ir 
išvažiuosiu į draugiškesnę šalį.

(Bus daugiau)
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In memoriam
FORMOS IR DVASIOS KŪRYBA 

(Atsisveikinant su skulptore Ieva Sakalauskaite-Pociene, 
1923.9.14-2010.8.4)

Kiekvieno menininko kūrybinis 
potencialas išsivysto ir sužiba per kelioliką 
metų. Tenka paaukoti daug valandų ir 
studijų iki surandamas individualus stilius, 
išraiška ir kompozicija, kurioje atsispindi 
menininko vidinis pasaulis.

Ieva Sakalauskaitė-Pocienė gimė 
1923m. rugsėjo 14 d. Piniavoje, Panevėžio 
apskrityje. Lankė Panevėžio ir Kauno 
gimnazijas, pradėjo studijas VDU, bet 1943 
metais vokiečiai jj uždarė. Sukūrė šeimą su 
Martynu Pociumi, o artėjant frontui 
pasitraukė į Vokietiją, 1951 metais 
emigravo į Australiją ir apsigyveno 
Adelaidėje.

Nors augindama šeimą, Ieva siekė 
tobulintis mene, pradžioje dirbo keramikos 
srityje ir savo išdirbiniais dalyvavo parodose, 
laimėdama keletą premijų. Vėliau 
susidomėjo skulptūra, kurią atsidėjusi 
studijavo Adelaidės Meno mokykloje ir 
1962 metais ją baigė, o po poros metų toje 
pačioje Meno mokykloje buvo pakviesta 
dėstyti. 1970 metais vyko Į Europą, 
Austrijoje, Salzburgo meno akadmijoje 
mokėsi bronzos liedinimo meno, pas tuo 
metu garsų skulptorių Marcelio 
Maschrinini. Čia jos darbai buvo įvertinti 
ir ją apdovanojo premija. Lankėsi 
Meksikoje, JAV, ieškodama naujų darbo 
metodų, naujų idėjų. Nerami jos kūrybiška 
dvasia vertė kas antrus-trečius metus 
keliauti į užsienį, ieškoti galerijose pasku
tinių meno srovių ir tobulinti savo kūrybą.

Skulptorė buvo labai kūrybinga, nors 
pasirinko vietoj dažų ir drobės kietą 
medžiagą, ją drožė, virino, skaldė ir lipdė. 
'Jos kūriniai vieni realistiški, kiti abstraktūs. 
Dauguma darbų—mažos skulptūros, 
neįprastomis formomis ir tematika. 
Dalyvavo keliasdešimtyje meno parodų, 
rengė savo asmeniškas parodas laimėdama 
nemažai premijų ir meno kritikų 
pripažinimų. Ji vartojo bronzą, medį, me
talą, molį, cementą ir kitas medžiagas. Pietų 
Australijos valstybinė meno dailės galerija 
įsigijo jos metalo skulptūrą Requiem II. Ji 
savo kūrinais dalyvavo ne tik Australijoje 
ruošiamose parodose, bet ir užsienyje:

Čikagoje, Toronte, Salzburge, ir kt.
Adelaidėje Light kvartale stovi jos 

sukurta Catherine Helen Spence skulptūra, 
Hectorville katalikų bažnyčioje kryžiaus 
keliai, Adelaidės lietuvių Šv. Kazimiero 
bareljefas. Canberros miesto parke, 
Australijos lietuvių dovana, skulptūra— 
”Eglė žalčių karalienė”.

Jos skulptūros kūriniai yra išsibarstę po 
visą Australiją ir net užsienį. Visas laimėtas 
premijas neįmanoma suminėti, jų tiek daug 
ir įvairių. Jos vardas minimas įvairiuose 
meno leidiniuose

Ieva nepamiršo ir Australijos lietuvių 
bendruomenės. Jibuvo išrinkta keletą kartų 
į ALB Krašto Tarybą, dalyvavo suvažia
vimuose. 1993-1994 metais ji buvo pa
kviesta į Australijos lietuvių kultūros tarybą. 
Ji dalyvavo visuose Adelaidės lietuvių 
renginiuose, jais domėjosi ir rėmė.

Paskutiniais metais sušlubavo sveikata. 
Jos gyvenimo draugui Martynui mirus, 
Ievos gyvenimas pamažu nyko, tik šeimos 
ir draugų globojama dar atsilankė į lietuvių 
renginius, bet nusilpusi š.m. rugpjūčio 4-tą 
amžinai užmerkė pavargusias akis.

Australijos lietuviai liūdi netekę iškilios 
menininkės, bet jos kūrybinis palikimas 
bylos apie jos meilę menui ir savo Kraštui.

Ilsėkis ramybėje!
Viktoras Baltutis

Padėka - Thank you
To my friends who supported me so warmly in my recent sad loss. To Marta. 

Lina Zakarauskienė, BenignaZakarauskaitė, Jadvyga Burokienė and Margaret 
Ulanienė for singing in church, and our godson Michael Burokas.

A special thank you to Irena Zakarauskienė for preparing the tasty food for 
the wake. Also to Benigna for writing the article in “Mūsų Pastogė” about Stasys. 
For all the expressions of sympathy, phone calls, cards and beautiful flowers, 
they were very much appreciated. Sincerely,

Collete Žakienė

MINĖJIMĄ/ HOBARTE
» .■ <>l>r >i.

Lietuvių Komitetas Hobarte ruošia minėjimą kuris įvyks šeštadienį, 
rugsėjo 11 d. 2:00 val.p.p. Vokiečių Klube, 30 Bowdan St., Glenorchy. , 

Bus minimas Karalius Mindaugas, Vytautas Didysis ir Žalgirio
Mūšis. Po minėjimo—pietūs. Prašome atsilankyti.

M. Kožikas (6272-5076)

aabs
Association for the Advancement of Baltic Studies 

Australasian Chapter 
2010 CONFERENCE

15th AABS CONFERENCE ANNOUNCEMENT
“The Baltic Region: Past, Current and Future Pathways”

CONFERENCE DATE: Friday 3rd and Saturday 4th of September 2010 
CONFERENCE VENUE: LITHUANIAN HOUSE, 44 Errol Street,

North Melbourne VIC 3051

Jau metai kaip netekome visiems žinomo, draugiško ir mielo 
žmogaus-Vytauto Buroko. Jo prisiminimui aukojame $50 
“Mūsų Pastogei”.

Janina ir Ričardas

Prisimindami

At A Vytautą Patašių
vietoj gėlių aukojame $50 “Mūsų Pastogei”,

Dan, Aistis, Jurgita ir Natas Bieri

Prisimindami

At A Jadvygą Viliūnieną 
drauge liūdime kartu su jos dukromis Ginta ir Vida bei jų 
šeimomis. Vietoj gėlių aukojame $50 “Mūsų Pastogei”,

Dan, Aistis, Jurgita ir Natas Bieri

GRAŽUS PRISIMINIMAS PRISIMINIMO 
VERTAJAM

Laikas ne tik bėga, bet lekia pabaidyto žirgo šuoliais, ir 
net sunku tikėti, kad jau metai, kaip Sydnėjaus lietuviai 
savo tarpe pasigenda nepamirštamo, linksmojo, draugiškojo, 
aktyvaus a.a. Vytauto Buroko.

Prisiminimais su Velioniu Vytu pabendrauti. Sodyboje 
susirinko ne tik jo šeima: žmona Jadvyga, sūnūs Mikas ir 
Petras, bet ir artimieji giminės—sesuo Onutė, jos dukros 
Audrutės Plukaitės sūnus Ričardas, Jadvygos sesuo Benigna 
Zakarauskaitė, eilė artimų draugų bei pažįstamų ir Velionį 
pažinę sodybiečiai. O kas gi dažnai Sodybą lankiusio a.a. 
Vyto nepažino! Jo linksmumo, jo kulinarinių gabumų, jo 
anekdotų!

Velionį Vytautą prisimenant, Danutė Ankienė visus 
sutelkė maldai. Tada Jadvyga pakvietė vaišintis gausiais Onutės bei artimųjų draugių virtais- 
keptais skanėstais ir dalinosi savo dienų įspūdžiais, kuriuose tebefiguravo brangus draugas 
Vytautas.

Ilsėkis, Vytautai, nepamirštas, per greit, per greit mus palikęs! Bet... ir Viešpats nori 
gerus žmones greičiau savo rūmuose apgyvendinti

Gaila, per trumpai a.a.Vytautą pažinusi,
Sodybietė Nijolė

Norėdamas gauti ar pakeisti LIETUVOS RESPUBLIKOS PASĄ, Lietuvos 
Respublikos pilietis konsulinei misijai turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Lietuvos Respublikos pasą ir jo kopiją (jei Australijos pilietis įgijo Lietuvos 
Respublikos pilietybe ir kreipiasi dėl pirmojo Lietuvos Respublikos paso išdavimo, 
jis turi pateikti galiojantį Australijos piliečio pasą ir Sprendimą dėl teisės į Lietuvos 
Respublikos pilietybę įgyvendinimo bei po vieną šių dokumentų kopiją);

2. prašymą išduoti (pakeisti) pasą (pildomas konsulinės misijos metu);
3. dvi tapačias piliečio amžių atitinkančias nuotraukas (dydis 40 x 60 mm; 

nespalvotas).
4. Jei po paskutinio Lietuvos Respublikos paso išdavimo pilietis pakeitė savo 

vardą ar pavardę, turi būti papildomai pateikti vardo, pavardės keitimą patvirtinantys 
dokumentai (pvz. santuokos liudijimas, vardo, pavardės keitimo liudijimas). Jei 
dokumentas buvo išduotas Australijoje, jis turi būti patvirtintas Apostille ir išverstas 
į lietuvių kalbą.

Konsulinis mokestis už paso išdavimą - 100 eurų. Konsulinės misijos metu 
Australijoje konsulinis mokestis bus priimamas Australijos doleriais pagal nustatytą 
valiutų kursą.

Jei planuojate kreiptis dėl kitų konsulinių paslaugų (Lietuvos Respublikos 
pilietybės, vaiko gimimo ar Australijoje sudarytos santuokos apskaitymo ar pan.), 
informaciją apie būtinus pateikti dokumentus rasite Lietuvos ambasados Japonijoje 
interneto puslapyje www.lithemb.or.jp skyriuje “Konsulinė informacija”.

Jei turite papildomų klausimų, prašome rašyti ei. paštu consul@lithemb.or.jp 
arbajolanta.vitkauskaitc@urm.lt

SOCIALINĖS GLOBOS MOTERŲ DRAUGIJA MELBOURNE 
kviečia visus į

A NUOTRAUKŲ POPIETĘ
Sekmadienį rugpjūčio mėn. 22d. 2 vai. p.p. Lietuvių 

/J\ Namuose Melbourne
f t \ Mūsų Draugijos nuoširdus rėmėjas p. Rodney Evans
' ’ rodys savo naujausias nuotraukas iš Lietuvos ir kitur.

Fotografijos bus rodomos televizijos ekrane tuojau po pietų baro salėje 
Po parodos bus kavutė.

Mūsų Pastogė Nr. 33, 2010.08.25, psl. 7

7

http://www.lithemb.or.jp
mailto:consul@lithemb.or.jp
mailto:jolanta.vitkauskaitc@urm.lt


Sydnėjaus Liet. Moterų Soc. Globos Draugijos 
Metinis Susirinkimas

įvyks šių metų rugpjūčio 29 dieną, sekmadienį, 2 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių 
Klube, Bankstown.

DARBOTVARKĖ: 1. Pirmininkės pranešimas.
2. Finansinis pranešimas.
3. Veiklos pranešimas.
4. Valdybos rinkimai
5. Bendri reikalai

Maloniai kviečiame nares dalyvauti. Taip pat kviečiame prie mūsų veiklos 
prisijungti naujas nares.

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija Ine.

Lietuvos Baleto Bičiulių popietė
Sydnėjuje “Dainavos” Klube rugsėjo 26 dieną, 2 vai. p.p.

Popietės metu rodysime DVD “Nerijus”. Tai filmas, sukurtas žinomo Vilniaus 
režisieriaus Vytenio Pauliukaičio apie Lietuvos baleto pagrindinį šokėją primarijų 
Nerijų Jušką. Filme matysite žymių baleto asmenų pasisakymus apie Nerijų, jo 
mamos ir mokytojos prisiminimus iš Nerijaus vaikystės, įvairių baletų ištraukas, ir 
Nerijų šokant su garsiomis balerinomis. Filmo pabaigoje Nerijus šoka baleto 
“Graikas Zorba” nepaprastą Zorbossirtaki finalą!

Pasibaigus videofilmui vyks turtinga, vertinga ir gausi loterija, būsite pavaišinti 
kava, tortais ir pyragais. Įėjimas aukomis. Jurgis Zaikauskas

aid1 melbourne aoio

Sekmadienį rugsėjo 12d. 2 vai p.p.
Melbourne Lietuvių Namų Jubiliejinėje Salėje 

Aid2010 Melbourne ruošos komitetas 
kviečia visus j gražią, įdomią popietę:

** TEMBRĄ/ IR /VEČIAI **
kurioje pradžiugins jus vokalinis duetas TEMBRAS - Birutė ir Rita.
Taip pat paįvairins programą poetė Gražina Pranauskienė, kontrabosininkė 

Anita Hustas ir jų akomponiatoriai. Vyks turtinga loterija, remiama Errol St. 
verslininkų.

Įėjimas $10 - į kainą įeina vynas/sūris.
Popietės pelnas skiriamas Lietuvių Dienų labui.

Commemoration of the

BALTIC WAY
and 20 years of freedom

PLEASE ĮMOTE: Because of Federal Elections on August 21, 
Commemoration of the BALTIC WAY will be held on AUGUST 28.

DĖMESIO ALB SYDNĖJAUS APYLINKEI!
Apylinkės nariai, norintys susimokėti nario mokestį už 2010/2011 metus, 
galite susimokėti Lietuvių Klube tiktai rugpjūčio 29 ir rugsėjo 19 dienomis tarp 
1-2 vai pas Kęstutį Protą ir Kristiną Dičiūnienę.

_______________________________ Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Š j “Mūsų Pastogės” numerį redagavo Dovilė Zduobienė.
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Sydnėjaus Lietuvių Klubas
16 - 20 Meredith Street, Bankstown, 2200 

RO. Box 205, Bankstown, NSW 1885
Tel.: (02) 9708 1414 E-mail: contact us@lithuanianclub.org.au 

www.lithuanianclub.org.au

Klubo darbo valandos:
Pirmadieniais ir šeštadieniais - Klubas uždarytas 
Antradieniais - sekmadieniais - Klubas atidarytas nuo 12 vai. dienos.

Klubo restoranas
Virtuvėje dirba šefas Antonio.

Pietūs - nuo 11:30 vai. dienos iki 3 vai. p.p.
Vakarienė - nuo 6 vai. p.p. iki 9 vai. p.p.
Sekmadieniais - nuo 12 vai. iki 6 vai. p.p.

Sekmadieniais - Svetlanos lietuviški patiekalai

Karaoke kiekvieno penktadienio vakarą (nuo 7 vai. vakaro).

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui

Tėvo Diena !
Švęskime Tėvo dieną kartu Lietuvių Klube su 

gyva muzika, dainomis, ir gera nuotaika! 
Kviečiame sekmadienį, rugsėjo 5 d., 1:00 v.p.p.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDO 
PRANEŠIMAS

Pranešame, kad Australijos Lietuvių Fondo metinis 
susirinkimas įvyks šių metų rugpjūčio mėn. 29 d., sekmadienį 
2 vai. p.p., Melbourne Lietuvių Namuose 44-50 Errol St North
Melbourne. Kviečiame jame dalyvauti ne tik Fondo narius, 

bet ir visus, kurie įdomaujasi Fondo veikla. Fondas tarnauja visai Australijos 
Lietuvių Bendruomenei, todėl būtų labai pravartu išgirsti kiek įmanoma daugiau 
pasisakymų. Tačiau turime priminti, kad balsavimo ar bet kokią sprendžiamąją 
teisę, pagal statutą ir įstatyminę teisę, turi tik Fondo nariai.

ALF Valdyba

NAUJA KERAMIKA 
IR PIETINIAI

JOLANTA JANAVIČIUJ
Gallery 41,
Riley Street 41,
Woolloomoolloo, Sydney
Paroda atsidaro rugsėjo Id. 1 vai.
Galerija veikia nuo trečiadienio iki šeštadienio, nuo
rugsėjo 1 d. iki 11 d., tarp 1 vai. ir 6 vai.
Kviečiame apsilankyti.

Sydnėjaus lietuvių dėmesiui
Kiekvieną sekmadienį nuo 12 vai. iki 2 vai. po pietų “Mūsų Pastogės” 

redakcijoje (Sydnėjaus Lietuvių Klube) budės LB Spaudos Sąjungos Valdybos 
narys Teodoras Rotcas. Bus galima susimokėti prenumeratos mokestį ir kitas su 
“M.P.” susijusias sąskaitas.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: RO. Box 550, Bankstown, NSW 1885.
Lietuvių Klubas “Dainava”, 16 - 20 Meredith Street, Bankstown, 2200 

Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com
Tinklalapis: www.slic.org.au/Pastoge

Redaktorė Dalia Doniela
Redakcinė Kolegija: Danius Kairaitis, 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.

Printed by: Spotpress Pty Ltd., 22 - 24 Lilian Fowler Place, Marrickville, NSW2204.
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