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“Dainos Sambūris” Naujojoje Zelandijoje Rinkimuose pirmauja VAdamkus

Sekmadienį, balandžio 25 dieną, Aucklandc (Naujoji Zelandija) Mclbourno “Dainos 
Sambūrio” choristai vietiniams lietuviams ir svečiams surengė koncertą. Apie choristų 
įspūdžius iš kelionės po šiaurinę Naujosios Zelandijos salą skaitykite MP psl. 3.
Nuotraukoje - “Dainos Sambūrio” choristai Aucklande.

Banaitis Lietuvos įvykių apžvalga

Nustatė rytines 
sienas

(ELTA). 19.3 km 
valstybės sienos ruo- 
žas Druskininkų savi- 

gs X sHga valdybės ribose taps 
Hįg Jį pirmąja Lietuvos ir 

Baltarusijos sienos at
karpa, kuri visiškai 

nustatyta bei sutvarkyta iš abiejų pusių ir 
oficialiai įteisinta. Tai patvirtinantį protokolą 
Raigardo-Privalkos pasienio kontrolės punk
te birželio 10 d. pasirašė bendros Lietuvos 
ir Baltarusijos valstybės sienos nustatymo 
komisijos nariai. Minėtame ruože stovi 55 
Lietuvos valstybės sieną žymintis ženklai. 
Užsienio reikalų ministras Antanas Valionis 
!| ruožą pristatė Lietuvoje akredituotiems 
Europos Sąjungos šalių ambasadoriams.

Lietuvos pusėje jau yra paženklinti visi 
653 kilometrai valstybės sienos su Baltaru
sija, įrengiant 5 metrų pločio pasienio juos
tą, pastatyti 1845 pasienio ženklai ir 678 
centriniai poligonometriniai stulpeliai. Bal
tarusiai savo pusėje taip pat baigia įrengti 
sienos su Lietuva apsaugą. Atkarpa nuo Rai
gardo iki Latežerio yra pirmasis abiejų vals
tybių sienos ruožas, kuriame pasienio įren
giniai yra visiškai sutvarkyti ir iš Lietuvos, ir 
ii Baltarusijos pusės.

Galutinai užbaigti tarpvalstybinį nusta
tytos sienos priėmimą per visą perimetrą 
planuojama iki 2005 metų vasaros.

“Naujos idėjos - novatoriškiems 
projektams”

(ELTA). Birželio 10 d. Vilniuje prasidėjo 
Ai dienas truksiantys Pasaulio banko vyk
domos programos “Naujos idėjos - novato
riškiems projektams” (Lithuania Develop
ment Marketplace 2004 (LDM) renginiai.

Pirmąją dieną viešbutyje “Rėvai Hotel 
Lietuva” surengta konferencija “Žinių fo
rumas”. Joje dalyvavo atstovai iš daugiau nei 
100 Lietuvos ne pelno organizacijų. Konfe

rencijos metu įvairių sričių specialistai bei 
praktikai pasidalino patirtimi ir idėjomis 
regioninės plėtros, žmogiškųjų išteklių plėt
ros bei žinių ekonomikos temomis.

Birželio 11 d. vyko projektų paroda-mugė, 
kurios metu LDM konkurso finalininkai pri
statė novatoriškus projektus bei varžėsi dėl 
projektų finansavimo. Konkurso metu nevy
riausybinėms organizacijoms buvo išdalinta 
apie 500 000 litų naujoviškų projektų įgy
vendinimui.

LDM - tai idėjų forumas, kurio tikslas - 
keisti žmonių gyvenimą į gerąją pusę. Šios 
programos misija yra sutelkti idėjas, talentus 
ir išteklius, kurie padėtų spręsti plėtros prob
lemas, ir sukurti pasikeitimo žiniomis gali
mybę. Pagrindinis programos uždavinys - 
suburti socialinio sektoriaus novatorius, ku
rie varžytųsi dėl finansavimo ir, siekdami 
įgyvendinti naujoviškus metodus kovai su 
skurdu, dalintųsi savo žiniomis ir dirbtų kartu 
su partneriais, skatindami sėkmingų projektų 
plėtrą ir pakartotinį įgyvendinimą, bei skatinti 
naujų partnerių grupių, apimančių civilinės 
visuomenės, vyriausybės, privataus sektoriaus, 
valstybės žinybų atstovus, kūrimąsi.

LDM programa vykdoma bendradarbiau
jant su Jungtinių Tautų vystymo programa 
(UNDP), Jungtinių Tautų vystymosi prog- 
ramos/Pasaulinės aplinkosaugos programos 
mažųjų subsidijų programa (UNDP/GEF 
SGP) ir Baltijos šalių - Amerikos partnerystės 
programa (BAPP).

A. Brazauskas: “Dviejų Europų 
negali būti”

(ELTA). "Dviejų Europų negali boti, Eu
ropa yra viena. Mes esame kategoriškai prieš 
dviejų greičių Europą”, - tarptautinėje kon
ferencijoje “Lietuva Europos Sąjungoje 
(ES): vertybės, kurias giname, pokyčiai, ku
rių siekiame”, - pareiškė Ministras Pirmi
ninkas Algirdas Brazauskas.

Taip jis žurnalistams komentavo siūlymą
Nukelta į 2 psL I

(ELTA BNS). Suskaičiavus balsus iš 1979 
rinkimų apylinkių (97.11%) Lietuvos Res
publikos prezidento rinkimuose pirmauja 
Mildas Adamkus.

Kandidatai į prezidento postą surinko:
Valdas Adamkus - 30.43%
Petras Auštrevičius -19.28%
Vilija Blinkevičiūtė -16.96% 
Česlovas Juršėnas -11.89%
Kazimira Prunskienė - 21.44%
Balsavimo rezultatai patvirtina, jog an

trajame rinkimų ture varžysis Valdas 
Adamkus ir Kazimira Pruns
kienė

V Adamkus pirmauja daugiau nei treč
dalyje rinkimų apylinkių. Už šį kandidatą 
daugiausia rinkėjų balsavo Vilniuje, Klaipėdos 
mieste ir rajone, Panevėžio mieste ir rajone, 
Šilutės, Tauragės, Jurbarko, Prienų, Rokiškio, 
Kupiškio, Anykščių, Molėtų, Širvintų, Kai
šiadorių, Lazdijų rajonuose, Kazlų Rūdos 
savivaldybėje.

Už K. Prunskienę kol kas aktyviausiai 
balsavo Vilniaus, Trakų, Šalčininkų, Šven
čionių, Zarasų, Kretingos, Plungės, Telšių, 
Mažeikių, Akmenės, Šiaulių, Joniškio bei 
Radviliškio rajonų gyventojai.

V. Blinkevičiūtė pirmauja Pakruojo, 
Skuodo, Pasvalio, Kelmės, Vilkaviškio ir Va
rėnos rajonuose bei Rietavo savivaldybėje.

P Auštrevičius pirmauja Kėdainių rajone 
ir Kalvarijos savivaldybėje.

Lietuvoje kol kas pirmaujantis Valdas 
Adamkus kai kuriuose rajonuose tėra trečias 
ar ketvirtas. Tai rodo preliminarūs dalies 
rinkimų apygardų duomenys.

Štai Visagine akivaizdžiai pirmauja Ka- 
zimira Prunskienė - už ją balsavo beveik 66 
% iš 488 prie balsadėžių atėjusių rinkėjų. 
Beveik 11.3% balsų gavo Vilija Blinkevičiūtė, 
šiek tiek daugiau nei 9% - Valdas Adamkus, 
8.8%- PAuštrevičius, 5.1%- Č. Juršėnas.

K. Prunskienė pirmauja ir Kretingoje - 
čia už ją balsavo beveik 29% iš 13 498 rinkėjų. 
Už V Adamkų balsus atidavė 25.3% balsa
vusių rinkėjų, už P. Auštrevičių -19%, už V 
Blinkevičiūtę - 17.4%, už Č. Juršėną - 9.6 %

30.8% iš 10 568 šakiečių balsavo už K.

Rinkimai į Europarlamentą
Suskaičiavus maždaug du trečdalius bal

sų, matyti, kad rinkimus į Europarlamentą 
didžiule persvara laimėjo VUspaskich’o Dar
bo partija. Surinkti balsų procentai:

Darbo partija - 31.96%
Socialdemokratų partija -14.56%
Tėvynės sąjunga -11.9%

Balsavimas
Sekmadienį, birželio 13 dieną. LR Garbės 

gen. konsulate Lietuvių Klubo patalpose 
Bankstowne, Sydney, balsavo 58 Lietuvos 
Respublikos piliečiai.

Prezidento rinkimuose kandidatai balsų 
surinko sekančiai:

Valdas Adamkus - 51
Petras Auštrevičius - 4
Vilija Blinkevičiūtė - 2
Kazimira Prunskienė -1
Česlovas Juršėnas - 0

Prunskienę. V Adamkų parėmė 24.8% šio 
rajono rinkėjų, V Blinkevičiūtę - 18.3% R 
Auštrevičių- 14.5%, Č. Juršėną- 11.6%.

Birštono gyventojai labiausiai Preziden
tu norėtų matyti V. Adamkų - čia už jį bal
savo 37.4% iš 1885 rinkėjų. P. Auštrevičiaus 
kandidatūrąparėmė21.4%, V Blinkevičiūtės
- 15.4 % Č. Juršėno - 15.4%. Ne vienoje 
apygardoje pirmaujanti K. Prunskienė Birš
tone gavo 10.5% balsų.

Už V Adamkų balsavo ir dauguma molė- 
tiškių - 31.8% iš 8651 rinkėjų. V Blinkevi
čiūtę, K. Prunskienę ir P Auštrevičių parėmė 
po šiek tiek daugiau nei 18%, Č. Juršėną - 
12.8% balsavusiųjų.

Biržuose V. Adamkus surinko 25.9% bal
sų, V Blinkevičiūtė - 22.3%, K. Prunskienė 
-20.7%, P Auštrevičius-18.7% Č. Juršėnas 
-12.4%.

Kol kas vieninteliame Ignalinos rajone 
pirmaujantį Č. Juršėnąparėmė 28.5% iš 7800 
balsavusių gyventojų. V. Adamkus surinko 20 
% balsų, K. Prunskienė ir V Blinkevičiūtė - 
apie 17% P. Auštrevičius - 16.6%.

Radviliškio rajone aiškaus lyderio nėra - 
už K. Prunskienę balsavo 23.8%, už V. 
Adamkų - 23.3% iš 17 364 gyventojų. V. 
Blinkevičiūtė surinko 22 %, P Auštrevičius
- 18% Č. Juršėnas - 12.8% balsų.

Širvintų rajone V Adamkaus kandidatūrą 
palaikė 27.1% iš 6647 rinkėjų. Už V Blinke
vičiūtę balsavo 22.1% už K. Prunskienę - 
18.7%, už P Auštrevičių - 17.8% už Č. Jur
šėną - 14.3%.

26.8% iš 14 651 balsavusio Vilkaviškio 
rajono gyventojo parėmė V Adamkaus kan
didatūrą 22.2%-P. Auštrevičiaus, 21.5% — 
V Blinkevičiūtės, 16.7-K. Prunskienės, 12.8 
% - Č. Juršėno.

Akmenės rajone tvirtai pirmauja K. Pruns
kienė - čia už ją balsavo 30.5% iš 9767 
rinkėjų. 23.1% rinkėjų savo balsą atidavė už 
V. Blinkevičiūtę, 17.8% - už P. Auštrevičių, 
17.6%-užV Adamkų. 11.1%-už Č. Juršėną.

Daugiau nei 34% balsų Prienų rajone ga
vo V. Adamkus, 18.6% - V. Blinkevičiūtė, 
17.4%-P Auštrevičius, 16.7%-K Pruns
kienė, 13%-Č. Juršėnas. Čia balsavo 10542 
gyventojai. □

Liberalų ir centro sąjunga - 9.76% ■ 
Valstieč. ir Nauj. dem. sąjunga - 8% 
Liberalų demokratų partija - 6.67% 
Socialliberalų partija - 5.03% 
Lietuvos lenkų ir rusų koalicija - 4.89% 
Krikščionys demokratai - 3.03% 
Kitos trys grupės - mažiau. □

Sydnėjuje
Rinkimuose į Europos Parlamentą kandi

datuojančios grupės balsų gavo sekančiai:
Tėvynės sąjunga - 30
Liberalų ir centro sąjunga - 8
Liet, socialdemokratų partija - 5
Tautos pažangos partija - 4
Krikšč. konserv. soc. sąjunga - 3
Liberalų demokratų partija - 3
Darbo partija - 2
Valstiečių ir Nauj. dernokr. sąjunga - 2
Negaliojančių balsų - 1 □
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Vytautas 
Patašius

♦ Birželio 8 d. po
pietį Australijos gy
ventojai turėjo retą 
progą stebėti Vene
rą, slenkančią sau
lės paviršiumi, kaip 
mažą tamsų apskri
timą, Paskutinį kar
tą ši planeta pras
kriejo tarp žemės ir 
saulės prieš 122

metus, o ir tada tiršti debesys sutrukdė ją 
stebėti iš Rytinės Australijos. Prieš 234 me
tus anglų jūreivis James Cook, atvykęs į 
Pacifrką stebėti Veneros prasilenkimo su sau
le, netikėtai atrado rytinį Australijos krantą.
♦ Birželio 8 d. netikėtai išsiveržė Bromo 
ugnikalnis Javos saloje, 75 km. į pietus nuo 
Surabaya miesto. Žuvo 2 turistai, 5 sužeisti, 
evakuotos aplinkinės vietovės.
♦ Birželio 8 dieną Jungtinių Tautų Sau
gumo Taryba vienbalsiai priėmė JAV ir D. 
Britanijos pasiūlytą rezoliuciją užbaigti Ira
ko-okupaciją, perleidžiant pilną suvereni
tetą laikinąjai Irako vyriausybei. Koalici
jos ginkluotos pajėgos galės krašte dar 
pasilikti 18 mėnesių, tačiau Irako vyriau
sybė turės teisę jas prašyti išsikraustyti. 
Irako saugumą turės užtikrinti JAV partne
rystė su Irako vyriausybe.
♦ Birželio 9 d. Pakistano kariuomenė pra
dėjo pulti tris al-Qaeda stovyklas sunkiai 
prieinamoje Vaziristano srityje krašto šiaurės 
vakaruose. Po 3 dienų kovų žuvo 35 sukilėliai 
ir 15 Pakistano karių.
♦ Bosnijos serbų vyriausybė pirmą kartą 
viešai pripažino, kad jai pavaldžios pajėgos 
1995 metais išžudė keletą tūkstančių Sreb- 
renicos musulmonų ir kad žudynių organi
zatoriai stengėsi nuslėpti šį nusikaltimą. 
Vyriausybės pranešimu yra naujai užtikti 32 
masiniai kapai.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
kai kurioms labiau išsivysčiusioms ES sen
buvėms siekti glaudesnės ir spartesnės in
tegracijos, taip sukuriant “dviejų greičių” 
Europą. "Jei tai bus įgyvendinta, ne tik Lie
tuva, bet ir pusė Europos liks periferijoje. 
Mes esame kategoriškai prieš dviejų grei
čių, dviejų grupių atsiradimų. ES dominuo
ja matos valstybės. Jos visos susirūpinusios, 
kad organizacijoje nebūtų jokių skiriamųjų 
linijų", - pažymėjo A.Brazauskas. “Jei sta
tome vieningą Europą, kurkime visi kartu. 
Dviejų Europų negali būti, Europa yra viena. 
Todėl jei bus pateisti tie principai - ir valdy
mo, ir įgaliojimų, komplikuosis mūsų santy
kiai su kitomis valstybėmis”, - pridūrė jis.

Apie “dviejų greičių” Europą buvo prabilta 
praėjusių metų gruodį vykusiame ES viršūnių 
susitikime, kuriame žlugo bandymas susitarti 
dėl pirmosios bloko Konstitucijos. Tąsyk 
Prancūzijos prezidentas Jacques Chirac užsi
minė, kad kai kurios (ES) šalys gali žengti 
glaudesnės integracijos link. Jis išreiškė viltį, 
kad susiformuos kelios šalių “pionierių” gru
pės, kurios kartu kurs Europą ir sieks glau
desnio bendradarbiavimo gynybos, ekonomi
kos, politikos ir teisingumo srityse.

A Brazausko manymu, “dviejų greičių” 
Europa kol kas tėra diskusijų objektas. “Viskas 
priklausys nuo to, kokia bus priimta Kons
titucija. Greičiausiai ji bus aprobuota kitą 
savaitę ES viršūnių taryboje”, - teigė jis.

Prasideda“ViIniaus karnavalas”
(ELTA). Vilnius pradeda švęsti naują 

šventę - pirmąjį “Vilniaus karnavalą”. Nuo 
birželio 11d. visą vasarą, iki rugpjūčio pa
baigos, prie naujojo Karaliaus Mindaugo tilto 
vyks iki šiol dar nematyti renginiai vilnie
čiams ir miesto svečiams.
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Trumpai iš visur
♦ Birželio 12 d. Auckland, Naujojoje 
Zelandijoje, nukrito 1.3 kg. svorio meteoritas. 
Jis pramušė namų stogą, atsimušė nuo sofos 
ir lubų, ir sustojo nusiritęs po kompiuteriu. 
Niekas nesužeistas, gi meteoritas žinovų 
nuomone vertinamas daugiau nei 10 000 
dolerių NZ valiuta.
♦ Birželio 12 d. sukilėliai Bagdade su 
automobiliu pasivijo į darbovietę vežamą 
Irako Užsienio reikalų ministro pavaduotoją 
Bassam Salih Qubba ir jį mirtinai sužeidė 
keliais šūviais. Sužeistas ir Bassan Qubba 
vairuotojas.
♦ Birželio 13 d. Bagdade sukilėliai nušovė 
Kamai al-Jarrah, Kultūros reikalų depar
tamento direktorių Švietimo ministerijoje. 
Direktorius nušautas savo sodelyje, išeinant į 
darbą.

Tą pat dieną savižudys susisprogdino 
automobilyje prie JAV karinės bazės Bag
dade, užmušdamas 4 Irako policininkus ir 
8 civilius.

♦ Saudi Arabijoje teroristų grupės pra
dėjo planingai žudyti ir grobti vakariečius, 
dirbančius krašte. Jų nužudymas filmuo
jamas ir rodomas interneto svetainėje, sie
jamoje su al-Qaeda, raginančioje išvyti 
visus kitatikius iš Arabų pusiasalio.

♦ Birželio 15 d. Kongo sostinėje Kin
šasoje prezidento gvardijos karininkų 
grupė, vadovaujama majoro Eric Lcnge, 
bandė nuversti vyriausybę. Jie užgrobė 
radijo stotį ir susišaudė su prezidentūrą 
ginančiais prezidentui Joseph Kabila išti
kimais kariais. Dienai įpusėjus, sukilėliai 
buvo įveikti ir jų likučiai pasitraukė į krašto 
gilumą.

Kongo respublikoje nuolat neramu. Bir
želio pradžioje apie 4000 sukilėlių, vado
vaujamu brigados generolo Laurent Nkun- 
da, buvo užėmę Bukavu miestą. Jie patys 
pasitraukė iš miesto, žadėdami vėl grįžti. □

Ties Karaliaus Mindaugo tiltu “Vilniaus 
karnavalo” žiūrovai galės stebėti avantiūrinį 
žaidimą “Stulpasėdis”, klausytis savaitgalio 
koncertų su festivalio “Vilnius Mama Jazz” 
rengėjais, mėgautis kavinių pavėsiu Neries 
pakrantėje, gėrėtis Gedimino kalno papėdės 
vaizdais arba upėje pasiplaukioti gondola. 
“Vandens šventėje” vyks aštuonviečių baida
rių ir pasaulyje itin populiarių “drakono 
valčių” pasirodymai, kūlio varžybos.

Pirmojo “Vilniaus karnavalo” simbolis - 
skėtis. Birželio 12 d. pirmą kartą Lietuvoje 
surengta karnavalinė eisena “Skėčių para
das”. Šiame “Vilniaus karnavalo” renginyje 
dalyvavo orkestrai, teatro trupės, stulpasė- 
džio dalyviai, įvairių įmonių komandos - visi 
norintys linksmai pražygiuoti Vilniaus gat
vėmis. “Skėčių paradas” prasidėjo vidurdienį 
nuo Žvėryno tilto ir nusidriekė Gedimino 
prospektu iki Mindaugo tilto.

“Vilniaus karnavalo” atidarymo proga 
Nerimi plaukė įspūdingo dydžio “drakono 
valtys”. Kiekvieną valtį irklavo dvidešimt 
irkluotojų. Jų priekyje buvo mušami dideli 
būgnai, kurie skelbė “Vilniaus karnavalą” 
atidarytą. Atidarymo šventę pratęsė gyvos 
muzikos koncertas su “Vilnius Mama Jazz” 
- koncertas virš vandens. Krantinės scena bu
vo matoma iš abiejų Neries krantų tarp Vil
nelės intako ir Mindaugo tilto. Dešiniajame 
Neries krante veikė kavinių krantinė. Gyva 
muzika miestelėnai ir svečiai galėjo gėrėtis ir 
iš tolo - prie Pilies tilto per Vilnelę, Mindaugo 
skvere, Mindaugo tilto prieigose.

Pasak organizatorių, šis renginys į Lietuvą 
turėtų atnešti karnavalinę kultūrą. Karnava
liniai renginiai nuo seno rengiami didžiau
siuose valstybių miestuose.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGTIC biuleteniais.

Kazachstane - trys paminklai tremtiniams
(ELTA). Kazachstane, buvusių lagerių 

teritorijose - Kengyre, Spaske ir Balchaše, 
birželio pradžioje apsilankiusi Lietuvos de
legacija atidengė tris memorialinius pa
minklus žuvusioms savo tautiečiams atminti. 
Paminklų kūrimui reikalingas lėšas (40 000 
litų) skyrė Lietuvos Vyriausybė. Paminklus 
sukūrė architektas Algis Vyšniūnas.

Šiemet sukanka 50 metų, kai viename iš 
Sovietų Sąjungos lagerių - Kengyre, Ka
zachstane netoli Džezkazgano miesto, dėl 
nuolatinio kalinių žeminimo, smurto ir šau
dymų įvyko Didysis Kengyro kalinių suki
limas, kuriame aktyviai dalyvavo per 700 
lietuvių.

“Iki šios dienos mes ėjome labai ilgą 
kelią — prireikė pusės šimto metų, kad 
įamžintume savo tautiečių, čia padėjusių 
galvas, atminimą. Tai buvo tie žmonės, ku
rie nenorėjo gyventi kaip vergai Už tai, kad 
šiandien esame laisvi ir gyvename Nepri
klausomoje valstybėje, turime dėkoti ir šio 
sukilimo dalyviams”, - atidengiant pamink
lą sakė Socialinės apsaugos ir darbo mi

Iš Lietuvos išvyksta daugiau
Statistikos departamento duomenimis, per 

tris šių metų mėnesius tarptautinės migraci
jos apimtys padidėjo 82% - iš Lietuvos sau
sio - kovo mėnesiais gyventi svetur persikė
lė 2,800 žmonių, kai pernai tuo pačiu laiku 
išvyko 1,500.

Į NVS gyventi išvažiavo 653 gyventojai, 
arba panašiai kaip ir pernai (648). Į kitas 
valstybes persikėlė 2,100 asmenų - 2.5 karto 
daugiau nei per pirmąjį 2003 metų ketvirtį 
(896 asmenys).

Išankstiniais duomenimis, balandžio 
pradžioje Lietuvoje gyveno 3,440,000 žmonių
- 5 100 mažiau negu metų pradžioje.

Sausio - kovo mėnesiais gimė 7,560 
kūdikių - 429 daugiau negu praėjusių metų 
tą patį laikotarpį. Mirė 63 žmonėmis daugiau
- 11,060.

Per pirmuosius tris šių metų mėnesius 
susituokė 3,000 porų, arba 579 poromis 
daugiau, o išsituokė 2,800 porų - 513 porų 
daugiau, palyginti su tuo pačiu 2003 metų 
laikotarpiu.

♦ * *
(ELTA). Balandžio mėnesį nedarbas Lie

tuvoje išliko 11.5% ir buvo vienas didžiausių 
tarp išsiplėtusios Europos Sąjungos (ES) ša
lių, birželio 2 d. paskelbė ES statistikos agen
tūra “Eurostat”.

Perdavė Kauno Prezidentūrą
(ELTA). Istorinius Prezidento rūmus 

Kaune birželio 1 d. Kultūros ministerija per
davė Prezidentūros globon. Šiuo metu Pre
zidentūra Kaune priklauso Vytauto Didžiojo 
karo muziejui, jos aplinką tvarko ir prižiūri 
Kauno savivaldybė.

Susitikime su Artūru Paulausku dalyvavę 
Kauno miesto ir apskrities atstovai, muzieji
ninkai, anot Savivaldybes spaudos tarnybos 
pranešimo, siūlė istoriniuose rūmuose įsteigti 
Prezidento rezidenciją kurioje mieste viešintis 
valstybės vadovas galėtų rengti susitikimus. 
Kauno miesto meras Arvydas Garbaravičius 
išreiškė pageidavimą kad Kauno Preziden

Lietuvos atstovybė prie ES
(ELTA). vyriausybės sprendimą Lietuvos 

misija prie Europos Bendrijų nuo šiol vadin
sis Lietuvos nuolatine atstovybe Europos 
Sąjungoje.

Šiai Lietuvos diplomatinei atstovybei nuo 
2001 metų vadovauja ambasadorius Oskaras 
Jusys. Iki šiol dalyvavę aktyvių stebėtojų tei
sėmis, dabar atstovybės pareigūnai, kai ir 
visų 25 Europos Sąjungos šalių narių atsto
vai, dalyvaus priimant sprendimus devynių 

nisterijos sekretorė Violeta Murauskaitė.
Nuo 1940 m. iki 1956 m.KarLagolage- • 

riuose kalėjo per 10 000 lietuvių, nuteistų į 
už politinius kaltinimus.

“Ilgą laiką mes nebuvome šitos temis i 
šeimininkai ir neturėjome teisės spręsti, ar • 
čia gali būti lageriai, kurie atnešė į mUsų i 
kraštą daugybės žmonių tragedijas. Dabar • 
jau 12 metų esame šio krašto šeimininkai i 
ir paminklai, kuriuos šiandien atidengia- ■ 
me, yra svarbūs ne tik gerbiant čia kenti- ■ 
jusiu žmonių atminimą, tačiau ir tam, kad ! 
mūsų vaikai visada prisimintų šitos temis r 
istoriją ir niekada neleistų, kad ji pasi- ■ 
kartotų”, - atidarant Kengyro memorialąčia i 
kalėjusiems lietuviams kalbėjo Kazachstano > 
Prezidento dukra Dariga Nazarbajeva.

Lietuvos delegacija Kazachstane taip pat t 
susitiko su Alma Atos ir Karagandos lietu- ■ 
vių bendruomenėmis. Dauguma jos narių- - 
tai negalėję sugrįžti į Lietuvą buvę politiniai i 
kaliniai, tremtiniai, jų vaikai ir vaikaičiai.

Kazachstane šiuo metu gyvena per 9 000 I 
lietuvių. ū 1

Lietuvą pagal nedarbo lygį balandį ap-p- 
lenkė tik Lenkija (18.9% bedarbių) berei 
Slovakija (16.6%). “Eurostat” duomenimisis, 
Latvijoje nedarbo lygis balandį buvo 10.7 W>, 
o Estijoje - 9.2%.

Tarp senųjų ES narių didžiausias nedar-.r- 
bas balandį buvo Ispanijoje - 11.2%. Diti- 
džiausiose euro zonos ekonominėse valstybėė- 
se - Vokietijoje ir Prancūzijoje - nedarbass 
siekė atitinkamai 9.8% ir 9.4%. Žcmiausiasas 
nedarbo lygis užfiksuotas Liuksemburge - - 
4.2%, Kipre-4.4%.

Paskelbti duomenys patvirtino ekonomists- 
tų ir Europos Komisijos prognozes, jog peter 
pirmuosius kelis šių metų mėnesius regionao 
darbo rinka vargiai parodys atsigavimoo 
požymių.

Birželio pradžioje agentūros Reuterss 
sudaromas euro zonos pirkimo vadybininkių 
indeksas parodė, kad gegužę euro zonos ga>- 
mybos sektoriuje darbo vietų skaičius mažėjėo 
jau trisdešimt šeštą mėnesį iš eilės, nors ga
myba ir pasiekė aukščiausią lygį per trejus siu 
puse metų.

Palyginimui, registruotas nedarbas 255 
narių ES balandį nepakito ir siekė 9.1%, o ils 
viso regione buvo 19.3 mln. bedarbių Tino 
tarpu JAV nedarbas balandį sudarė 5.6%, t o 
Japonijoje - 4.7%. CQ 

tūra būtų atvira visuomenei. “Prezidentas iir 
jo patarėjai čia galėtų rengti gyventojų pri
ėmimus, norėtųsi, kad netrūktų ir kultūroms 
renginių - koncertų ar įdomių susitikimų, į, - 
sakė Kauno meras.

Istoriniuose Prezidento rūmuose Kaunee 
1919-1940 m. gyveno ir dirbo Prezidentau 
Antanas Smetoną Aleksandras Stulginskis ir 
Kazys Grinius. Po karo čia kurį laiką veikė 
pionierių rūmai, vėliau buvo Mokytojų namai. 
1998-aisiais pastatas buvo pradėtas restaui- 
ruoti. Po metų darbai nutrūko dėl lėšų stokos. 
Tik 2003 m. liepos 4 dieną Prezidentūross 
rūmai Kaune atvėrė duris lankytojams. m 

formatų ES ministrų tarybose, trijuose šim-a- 
tuose komitetų bei darbo grupių.

Pernai į naujas patalpas ES institucijijų 
rajone Briuselyje persikėlusioje Lietuvos at-.t- 
stovybėje dirba 48 darbuotojai. Pagal darr- 
buotojų skaičių šiuo metu ji yra viena iiš 
mažiausių Europos Sąjungos valstybių at
stovybių. Naująją misijos būstinę sudaroro 
trijų pastatų XVIII ir XIX amžiais statytaSas 
ansamblis. □□
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Bendruomenės baruose Lietuvių kalbos ateitis Australijoje
Melbourno “Dainos Sambūrio” choristų 

įspūdžiai iš Naujosios Zelandijos
Aucklando (Naujoji Zelandija) lietuviai 

draugiški ir svetingi. Jurgis Pečiulionis su 
žmona Margaret pasitiko mus oro uoste ir 
dvi dienas visur lydėjo. Sekmadienį, ba
landžio 25-ąją giedojom šv. Patrick ka
tedroje, o po pietų susitikom su Aucklando 
lietuviais ir praleidom malonią popietę.

Pacituosiu kai kuriuos choristų pasisa
kymus ir įspūdžius iš šios kelionės:

Birutė: Viena Naujosios Zelandijos po
nia, ištekėjusi už lietuvio, pagyrė mus, kad 
taip gerai ir įspūdingai katedroje skambėjo 
giesmės. Labai malonus buvo susitikimas 
su Naujosios Zelandijos lietuviais ir su 
naujai atvykusiais lietuviais. Šiaurinės Salos 
gamta subtropikinė. Švarus kraštas.

Zita: (Kauri’o muziejuje.) Sustingę me
džio sakai vadinasi Naujosios Zelandijos 
gintam. Pilnas kambarys gintaro - daugiau 
negu Palangos Gintaro muziejuje.

Algis: (Po maori koncerto.) Balsai geri, 
dainos melodingos bei sudėtingos, įtraukia 
ir publiką. Ir man teko šokti “haka”. Gamta 
unikali.

Jūratė: Kraštas švarus, pastatų sienos 
švarios - neišrašinėtos. Architektūra
Aucklande taip pat įdomi.

Laima: susitikimas su lietuviais buvo 
malonus. Bay of Islands - tikras gamtos gro
žis. Įspūdingi Gubernatoriaus rūmai Paihia.

Danutė: Aucklando lietuviai pasiilgę 
lietuviškų dainų, tai ir dainavom. Gamta

Nuotraukoje - Kauri Gintaro Muziejuje.

Sužibusi
Isolda Poželaitė - Davis AM

Kaip buvo malonu sužinoti, kad Austra
lijos meno horizonte sužibo dar viena mū
sų išeivių trečiosios kartos žvaigždė. Mel- 
boumiškiams tikriausiai Irene Wellm jau 
pažįstama tapytoja. Tikiuosi, kad per atei
nančias Lietuvių Dienas Melbourne ir ki
tose valstijose gyvenantys tautiečiai ir 
australai svečiai turės gerą progą susipa
žinti sujos individualia ir nedažnai paro
dose matoma magiško realizmo kūryba.

Irene Wellm yra kilusi iš talentingos 
šeimos. Jos motina Meilė Šarkytė sukūrė 
puikius sodus Hesket, Victoria, kurie buvo 
aukštai įvertinti “The Australian Garden 
Journal” (Vol. 10. No.2). O teta Birutė 
Vaitkienė audžia gobelenus, dalyvauja 
“Lietuvių Dienų” tautodailės parodose ir 
turėjo savo personalinę parodą (žk. 
“Lithuanian Artists in Australia 1950 - 
1990” by Genovaitė Kazokas p. 201-202). 
Be to ji mėgsta gražinti “Sodybos" šlaitus 
ir sodelius.

Tačiau paveldėti kūrybingumą dar ne
užtenka tapti pripažinta menininke. Pavel- 

graži, žalia, kalnai kalneliai. Bay of Islands 
- gražus kampelis.

Bronė: Įspūdinga kelionė. Kraštas pa
sakiškai gražus. Maorių istorija mus pra
turtino. Buvo įdomu plaukioti tarp nuosta
biai gražių salų ir aplankyti seniausią 
Russell miestelį.

Janina: Dainavom su N.Z. lietuviais.
Antanas: Padalinom “Tėviškės Aidus”, 

tai nors truputį gavo žinių iš mūsų kampelio.
Nijolė iš Geelong’o: Gamtos žalumas 

ir vandens skaidrumas nustebino mane. 
Sugrįšiu ir dar kartą vyksiu į South Island.

Lidija: Geriau negalėjo būti. Būčiau 
jaunesnė, tikrai būčiau ėjusi šokti “haka” 
su maoriečiais.

Aldona: Dar nesu mačiusi tiek daug kal
nų. Rotorua mieste šaligatviuose pučia 
gaizeriai - karšti garai. Išbandžiau, ar jie 
karšti? Karšti, net pirštus nusideginau.

Henrikas: Buvo malonūs du vakarai su 
Aucklando lietuviais. Gamta graži, kalnuota.

Augustas: Patenkintas kelione visais 
atžvilgiais - nesigailiu važiavęs.

Dalia: Jūros pakrantės žavingos. Lie
tuvių susitikimas malonus.

Martinas: Švaru, gražu, net ir tualetai 
švarūs: atsisėdi ir nėra ką skaityti - nepri- 
peckiota.

Danutė: \fyksim į South Island, nes be
veik visi pageidauja.

Danutė Lynikienė, Choro pirmininkė

žvaigždė
dėtą kūrybingumą tapytoja pagrindė soli
džiom meno studijom ir apvainikavo Master 
of Fine Art laipsniu.

Tapytoja surengė keturias personalines 
parodas ir dalyvavo dvidešimt keturiose 
grupinėse. Ji laimėjo kelias premijas ir jos 
darbų rasime Australijos, Vokietijos, Švei
carijos meno kolekcijose.

Nuo 1980 iki 2000 ji lankėsi Anglijoje, 
Prancūzijoje, Japonijoje, Vokietijoje ir 
Šveicarijoje. Šitų kelionių atgarsiai užtin
kami ir jos darbuose.

Dailininkės paskutinė paroda Nellie 
Castan galerijoje Melbourne “The Age” 
meno kritikės Megan Backhouse buvo api
būdinta sekančiai:

“ Irene Wellm’s exhibition may be 
called Bedtime Stories, but it is not the 
sort of show to lull you into peaceful 
slumber. Her teddy bears clutch guns and 
her dolls are wide-eyed and naked. Wellm’s 
new paintings tackle adult themes 
(seances, sex).”

Tapytojos neįprasta tematika, spalvų 
paletė, kompozicija - su impresionistiniais 
atgarsiais, paveikslo pagrindinės figūros

Liuda Popenhagen
Gegužės 20 d. NSW Board of Studies 

(NSW Švietimo direktoratas) sukvietė lietu
vių, latvių, čekų ir slovėnų bendruomenių at
stovus. Buvo padarytas pranešimas apie 
Australijos Federalinės Švietimo Ministeri
jos nutarimą, kuris liečia šių kalbų mokymo 
ateitį valstybės išlaikomose gimnazijose. 
Lietusių kalbos sekcijai atstovavo šeštadie
ninės mokyklos mokytojos dr. Liuda Apiny- 
tė-Popenhagen ir p. Violeta Kondrotienė.

Susirinkime buvo pranešta, kad nuo 2006 
metų pradžios visos aukščiau minėtos kalbos, 
įskaitant lietuvių, nebebus įtrauktos į Univer
sity Admissions Index (UAI) sąrašą.

Šiame susirinkime NSW Board of Studies 
direktorius John Bennet pranešė dalyviams, 
kad nuo 2006 metų pradžios dar bus galima 
mokytis lietuvių kalba nuo 7-ojo iki 12-ojo 
kurso šeštadieninės mokyklos patalpose 
(Saturday School of Community Languages) 
- kaip ir dabar. Bet nebebus galima įtraukti 
lietuvių kalbos pažymius į universiteto įstoji
mo prašymą.

•Tai reiškia, kad moksleiviai galės lankyti 
lietuvių kalbos kursus ir nuo 2006 metų. Jų 
10-osios klasės rezultatai bus įrašyti į School 
Certificate pažymėjimą, o 12-osios klasės 
rezultatai bus įrašyti į Higher School 
Certificate pažymėjimą. Bet lietuvių kalba 
nebebus įskaityta į UAI procentus. Tokiu 
būdu lietuvių kalba nebeturės “akademi
nės” vertės prašymuose įstoti į Australijos 
universitetus.

Šie nutarimai buvo padaryti jau anksčiau. 
Švietimo Ministerijos administratoriai sekė 
moksleivių skaičių per ketverius metus. Da
bartiniu metu Board of Studies reikalauja ne 
mažiau kaip 15 vienos kalbos mokinių 12- 
ame kurse per visą Australiją. Šiuo metu yra 
2 lietuvių kalbos mokiniai Sydnėjuje ir 4 
Melbourne, bet, pagal gautą informaciją ne
bėra Adelaidėje. (Iš viso yra 13 oficialiai už
registruotų gimnazijos amžiaus lietuvių 
kalbos mokinių Sydnėjuje ir 18 Melbourne.)

Per susirinkimą lietuvių kalbos mokytojos 
aiškino, kad Sydnėjaus mokinių skaičius per 
paskutinius du metus padidėjo. 12-osios kla
sės mokytoja Violeta Kondrotienė pastebėjo, 
kad po šio pranešimo mokinių skaičius gali 
vėl sumažėti, nes 12-to kurso studentai 
šeštadienio rytą neturi laiko lankyti kursų, jei 
tai gale metų nepadeda pakelti reikiamus pro- 

Irene Wellm “Sweet Dreams” and “Lola dressed as the Infante (after Velasques)”.

išpjovos bei šviesos ir šešėlių žaismas ir 
priešprieša yra intriguojantys. Šitos ypa
tybės patraukia žiūrovo akį. Mane ypač 
sudomino menininkės spalvų deriniai. Alie
jiniai dažai šiuo metu yra jos mėgstamiau
sia išraiškos priemonė. Tapytoja atsklei
džia, kaip ji įsisavino tapybos techniką: 
"... Išmokau spalvų potėpius tepti ir derinti 
vienus prie kitų ir kurtiformas, nemaišant 
datų atspalvius ant drobės. Dabar pritai
kiau šią technikų savo kūrybai”. Jos 
spalvos ir atspalviai gali būti ryškūs, net 
rėžiantys, bet ir ramūs - vaiskūs, šalti ir

Liuda Apinytė-Popenhagen.

centus. Ji taip pat aiškino, kad “po kursų at
kovojimo praeityje, mokiniai ir Bendruo
menė labai nusivils, jei dabar nebebus kur
sų. Be kalbos nėra tautos”.

Vidurinių klasių mokytoja ir ALB Krašto 
Valdybos vicepirmininkė dr. Liuda Popenha
gen aiškino, kad naujai atvykusių lietuvių 
skaičius auga, nes gimnazijos amžiaus moki
niai vis gausiau ateina į šeštadieninės mo
kyklos lietuvių kalbos kursus. Šie jaunuoliai 
turi progą įskaityti savo gerą lietuvių kalbos 
mokėjimą į UAI procentus ir taip užtikrinti 
savo įstojimą į universitetą.

Direktorius John Bennet, išklausęs pasi
sakymus atsakė, kad jei lietuvių skaičius 
ateityje padidės, vėl bus galima atstatyti lie
tuvių kalbos statusą. Tačiau kiti dalyviai pa
stebėjo, kad būtų labai sunku atstatyti kal
bos padėtį, nes reikėtų iš naujo surasti kal
bos egzaminatorius ir mokytojus, kurie pa
ruoštų UAI atitinkamus 12-ojo kurso įverti
nimus.

Šeštadieninės mokyklos direktorė Marjory 
Ellsmore ragino, kad kuo daugiau mokinių 
ateitų į kursus. “Tai vienintelis badas uitik- 
rinti lietuvių kalbos ateitį valstybinėse 
gimnazijose", - sakė ji.

Board of Studies atstovai pažadėjo atsiųs
ti ir kitą informaciją apie įvairias galimybes 
gauti finansinės paramos dėl kalbos kursų 
pravėdinto savo bendruomenės patalpose.

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdyba, reaguodama į šį pranešimą 
rengia peticihį laišką Fedcralinci Švietimo 
Ministerijai. □ 

tamsūs, bet ir šilti kaip aksomas. Daili
ninkės paletėje nerasime “murzinų” spalvų. 
O potėpių plonybė ir tikslumas glamonėja 
akį.

Dabartinėje kūrybos stadijoje vyrauja 
aliejinė tapyba, tačiau praeityje ji naudojo 
ir anglį linijiniams ir toninės skalės pieši
niams, contė (hard crayon), tušą (išpopu
liarintą baroko tapytojų piešiniuose), gouache, 
mixed media bei atspaudus savo kūryboje.

Menininkės tematika nestatiška, ji
Nukelta į 5 psl.

Musų Pastogė Nr.23, 2004.06.18’ psl. 3
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Lietuviai pasaulyje
Lietuvis karininkas apie Iraką

Nuotraukoje - lietuvis karininkas Irake.

Pulkininkas leitenantas Virginijus 
Vilkelis yra vienintelis lietuvis, tarna
vęs vyriausiojoje koalicinių pajėgų 
vadavietėje Bagdade. Kad perprastų 
arabus, žvalgybos analizės ir kontrolės 
skyriuje dirbusiam karininkui teko su
sitapatinti su jais, o kartą vos pavyko 
išvengti mirties. “Po trejų metų per
traukos užsirakiau cigaretę", - sakė 
jis. Krizę Irake V. Vilkelis laiko neišven
giama, nes kampanijos pradžioje buvo 
padaryta klaidų.

V Vilkelis teigia, kad Irake tarnau
jantys koalicinių pajėgų kariai dabar 
išgyvena sunkų psichologinį etapą.
“Partizaninis karas vyksta civilinėje 

erdvėje, kur priešas nėra identifikuotas. 
Statistika rodo, kad tarp sąjungininkų jau 
nusižudė dešimtys karių”, - sako jis.

Karininko teigimu, arabai iš kitų tautų 
išsiskiria keliais bruožais. “Jie nepasižymi 
punktualumu, o padaręs darbą arabas nie
kada nepabrėš savo indėlio. Visada pasa
kys, kad tokia buvo Dievo valia”, - pasakojo 
karininkas.

Arabai demonstratyviai sveikinasi, spaus
dami abiem rankomis sutiktąjį, ilgai glėbes
čiuojasi . Dažnas prausimasis prieš kiekvienas 
pamaldas arabams yra svarbus - netgi pur
viname vandenyje. V. Vilkelis sako, kad nuėję 
į tualetą arabai niekada nenaudoja popie
riaus. Tualetuose įrengtos specialios žarnos

Šiauliečiai skuba į Didž. Britaniją
Visuomenės apklausos rodo, kad išvykti 

padirbėti svetur norėtų apie 350 0<X) lietuvių. 
Šiaulių kelionių agentūrų duomenimis, nuo 
gegužės pirmosios vien šiauliečiai nupirko 
apie 2000 bilietų į Europą, daugiausiai į Ang
liją ir Airiją. Šiaulių darbdaviai susirūpino 
darbo jėgos nutekėjimu ir žada kelti atlygi
nimus.

“Sakyti tiesą? Žmonės bėga. Agentą roję 
beveik visą laiką eilės”, - dabartinę padėtį 
apibūdina Girša Rafaelis. agentūros “West 
Express” Šiaulių filialo vadovas. G. Rafaelio 
teigimu, per pastarąjį mėnesį parduota apie 
1000 bilietų, daugiausiai (apie 800) į Londoną 
ir Dubliną, tačiau nemažai žmonių važiuoja 
autobusais, keliasi keltais į Švediją. Norvegiją. 
Vokietiją. Šiuo metu aviabilietai į Londoną ir 
atgal kainuoja apie 700-1000 litų, autobusu - 
810 litų.

Agentūros “BalticTravel Service” atstovė 
teigė, kad Šiaulių filiale per pastarąjį mėnesį 
parduota apie 500 bilietų. “Delta Interservis” 
filiale - apie 250.

O geidžiamiausioje Anglijoje dirbantys 
lietuviai jau pajuto pirmąsias atvertų sienų 
pasekmes.

Andrius (nenorėjęs skelbti pavardės), prieš 
trejetą metų į Londoną išvykęs šiaulietis, te
lefonu “Šiaulių kraštui” sakė su draugais 
svarstantis, ar nereikės grįžti į Lietuvą arba 
vykti į kitas naujųjų imigrantų dar neatrastas 
šalis, pavyzdžiui, Olandiją ar Kiprą,

“Į Angliją per savaitę atvyksta 12 auto
busų lietuvių ir -40 autobusų lenkų. Jei mes 
už valandą darbo statybose gaudavome po 6 
svarus, dabar lenkas sutinka dirbti už tris su 
puse. Atlyginimai jau krenta, greitai nebe
vertės čia dirbti”, - piktinosi Andrius, dirban
tis vienoje Londono statybos firmoje dažytoju.

Iki šiol per savaitę Andrius uždirbdavo 
apie 300-350 svarų (apie 750-800 austrai, 
dol ), tačiau beveik pusę išleisdavo būsto 
nuomai, maistui bei autobuso bilietams.

Visuomenės apklausų duomenimis, 
išvykti į užsienį pageidauja 70-90% 15-24 
metų jaunimo ir 60-75% aukštąjį išsimoksli
nimą turinčių jaunuolių.
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apsiplauti, o jei jų nėra, vyrai į tualetus nešasi 
plastikinius butelius su vandeniu.

“Musulmonui bus parodyta didelė ne
pagarba, jei priešais jį bus sėdima užsikėlus 
koją ant kojos. Atsuktą bato padą arabas 
supras kaip panieką”, - teigė karininkas. 
Mušimas batu - vienas didžiausių pažemi
nimų. V.Vilkelis neatsitiktinai prisiminė 
priešais “Palestinos” viešbutį Bagdade iš
klotą iš spalvotų plytelių JAV prezidento 
Dž.Bušo vyresniojo atvaizdą, kurį mindžiojo 
visi praeiviai. S.Huseino nurodymu, paveiks
las simbolizavo panieką Amerikai ir jos va
dovui.

Kitatikiui nerekomenduojama musulmo
ną sveikinti žodžiais “Saliam aleikum”. “Gal

Šiaulietė Rasa Plienienė, jau kelerius me
tus besiverčianti lietuvių įdarbinimu Angli
joje, tvirtina, kad po gegužės pirmosios Ang
lijoje ne viskas taip gražu, kaip buvo dekla
ruota: “Lėktuvai pilni lietuvių ir į vienąpusę, 
ir į kitą pusę. ”

Nors oficialiai nelegalams yra suteikta 
galimybė iki liepos 1 dienos legalizuotis, iš 
tiesų jie to padaryti negali, mat anketose yra 
pateikiami klausimai apie buvusius darbda
vius. Todėl daugelis nelegalų, pasak Rasos, 
grįžta atgal į Lietuvą, kad pradėtų tvarkytis 
darbo biografiją iš naujo.

R. Plienienės manymu, iš tiesų legaliai 
Anglijoje dirba vos keli procentai lietuvių. Jie 
didesnių pokyčių nesulauks. O nelegaliai ar 
pusiau legaliai dirbanty s jau pajuto atlygini
mų sumažėjimą ir statybų, ir paslaugų sfe
rose. Nes, anot Rasos, nelegalai kroatai ar ven
grai sutinka dirbti pusvelčiui. R. Plienienės 
manymu, Europos Sąjungoje ir toliau klestės 
nelegalus darbas bei nelegalus įdarbinančios 
firmos. O lietuvaičių, vykstančių laimės ieš
koti tik su lėktuvo bilietu, niekas Londone iš
skėstomis rankomis nelaukia.

R. Plienienė pasakoja, kad prieš savaitę 
kartu su ja iš Londono parskrido septynių 
lietuvių grupelė, išvykusi darbo ieškoti ge
gužės pirmosiomis dienomis. Anot Rasos, 
lietuvaičiai buvo pikti, keikėsi, kad išleido 
pinigus, prasiskolino, tačiau darbo nerado.

Nuo gegužės pirmosios Lietuvoje pradėję 
veikti EURES biurai gauna ir platina infor
maciją apie laisvas darbo vietas Europos Są
jungos šalyse.

“Tačiau Europos darbdavių pasiūlyti 
atlyginimai nėra aukšti. Be to, mūsų brolių 
tautiečių imigracija juos dar labiau apkar
pė”, - perspėja EURES biuro Šiauliuose pa
tarėja. Be to, daugelis darbdavių prašo 
patirties ir kvalifikacinį pažymėjimą turinčių 
bei gerai kalbą mokančių darbuotojų. Jiems 
patiems reikės pasirūpinti gyvenamuoju būs
tu ir kitomis išlaidomis.

“Atlyginimai iš tiesų nėra dideli, 7 eurai 
per valandą - žinant tų šalių pragyvenimo 
lygį, nėra daug”, - sako EURES patarėja.

“Šiaulių kraštas” (sutnunpinta) 

kitose valstybėse musulmonai atlaidesni, bet 
Irake to daryti nevertėtų", - pataria V Vilkelis,

Klaidinga manyti, kad partizaniniame 
kare irakiečiams padeda samdiniai iš Jemeno, 
Saudo Arabijos, Maroko ir kitur. “Irake 
religija vertinama labiau nei nacionalinis 
identitetas, todėl kiekvienas musulmonas 
irakiečiai yra brolis, o mes svetimšalius ko
votojus klaidingai laikome samdiniais”, - 
pastebėjo skirtumus karininkas. Be to, faktinė 
situacija nuo pateikiamos žiniasklaidoje, anot 
V. Vilkelio, labai skiriasi.

“Pasauliuipateikiami tik spaudoje skam
bantys išpuoliai, tačiau pavienės koalicijos 
pajėgų aukos liudija apie dideles netektis. 
Net statistiškai sąjungininkų aukos jau 
atrodo didelės”, - sako V.Vilkelis ir priduria, 
kad išpuolių prieš sąjungininkus surengiama 
vis daugiau.

Išanalizavęs sukilėlių taikomą taktiką, 
VVilkelis sako, kad dažniausiai naudojami 
savadarbiai sprogstamieji įtaisai - artileri
jos, granatsvaidžių sviediniai. Paprastai jie 
detonuojami distanciniu būdu, važiuojant 
koalicinių pajėgų kolonai ar policijos pa
truliui. “Sukilėliai elgiasi vis išradingiau”, - 
pastebėjo V.Vilkelis. “Pernai rugsėjo-spalio 
mėnesiais tokie sprogdinimai buvo pavie
niai, o dabar Irako kovotojai sprogstamuo
sius įtaisus suriša į grandinę ir detonuoja 
net iki kilometro ilgio kelio ruože”.

Nepaisant teritorijų kontroliavimo sraig
tasparniais, visų minuojančių kelius kovoto
jų neįmanoma sužiūrėti.

Kita sukilėlių ginklų rūšis - minosvai
džiai. Paprastai patrulių postai apšaudomi 
vakarėjant arba auštant. Partizanams ir čia 
netrūksta išradingumo. Jie neretai pritvirtina 
minosvaidžių vamzdžius prie sunkvežimių 
kėbulų. “Koalicinių pajėgų radarai užfik
suoja kiekvieną blyksnį, bet sukilėliai prava
žiuodami paleidžia kelias salves ir dings
ta”, - sakė V.Vilkelis. Irakiečiai kartais įkasa 
į žemę minosvaidžių vamzdžius, kad šie būtų 
iškilę tik 5-10 cm. “Jie apdengia vamzdį ša
komis, praeidami į jį įmeta pora minų ir 
pasišalina”, - pasakojo karininkas. Net su
laikius arabą, neįmanoma įrodyti, kad būtent 
jis apšaudė koalicijos karius.

Konflikto zonoje pasitaikė atvejų, kai at
rodytų geranoriškos Irako policijos atstovai 
naktimis tapdavo kovotojais, o rytą - vėl po
licininkais. VVilkelis sako, jog sukilėlių tai
kiniai - auto kolonos, patruliai, karinės ba

Nukenčia Bostono lietuviai
Kaip praneša JAV lie

tuvių spauda, yra ketina
ma parduoti Bostono lie
tuvių katalikų pastatytą 
bažnyčią, kartais vadina
mą “katedra”. Pinigai už 
parduotą šv. Petro bažny
čios pastatą bus skirti pe
dofilijos skandalo aukų 
kompensacijai. Per pla
čiai nuaidėjusias bylas 
Bostono arkivyskupijai 
susidarė didžiulės išlai
dos, kurioms padengti
tenka parduoti nekilnojamo turto.

Bostone ir jo apylinkėse (Massachusetts 
valstija) lietuviai pradėjo kurtis apie 1880- 
90 metus. Jų skaičius ypač augo prieš Pir
mąjį pasaulinį karą, kai jauni vyrai bėgo 
nenorėdami dalyvauti rusų-japonų kare. 
Tuo metu valstijoje gyveno apie 40,000 lie
tuvių, iš jų apie 13,000 Bostone, ypač pie
tinėje miesto dalyje. Dar 1930 metais Bos
tone lietuviais užsirašė 12,351. Po Antrojo 
pasaulinio karo į Bostoną atvyko ir nema
žai “dipukų”.

Lietuvių Katalikų Komiteto rūpesčiu, 
1902 metais buvo pastatyta bažnyčia, bet, 
kaip rašo “Lietuvių Enciklopedija”, ji “ne
galėjo būti atidaryta, nes statybos komite
tas nenorėjo jos pavesti Bostono arkivys
kupijai”. Ji buvo pašventinta tik 1904 me

zės. Antra vertus, stengiamasi nukauti pir
miausia amerikietį, nes JAV pajėgas kovotojai 
laiko pagrindine agresore. “Žinoma, sukilėlis 
šautų į tą, kuris stovėtų arčiau, bet pasąmo
nėje amerikietį nukautų pirmiau nei kitos 
valstybės kareivį”, - mano V.Vilkelis.

S.Huseino režimo metais ginklai ir kita 
amunicija buvo saugojami tiesiog dykumose. 
Ginklų neveikė rūdys, nes kritulių Irake 
beveik nebūna. V Vilkelio teigimą įvairios 
amunicijos Irake yra tiek daug, kad sąjungi
ninkai nespėja jos inventorizuoti. Be to, 
S.Huseinas rengė specialias ginklų slapta
vietes galimai koalicinių pajėgų invazijai į 
Iraką. “Tačiau irakiečiams šalies valstybin
gumas, ko gero, yra trečiaeilis dalykas”, - 
mano Virginijus. “Juk po Pirmojo pasaulinio 
karo Iraką dirbtinai sukūrė britai, jame nėra 
istorinių valstybingumo šaknų”, - teigia jis.

Religija šalyje gerokai pranoksta nacio
nalizmą “Vėliau arabai pirmenybę teikia 
genties klanui ir tik tada valstybei", - sako 
VVilkelis.

Išanalizavęs konfliktą Irake VVilkelis ma
no, kad, kilus karui, pagilėjo priešprieša tarp > 
islamo ir krikščionybės. Arabų žiniasklaida 
karą Irake pateikia kaip kitatikių invaziją į 
musulmoniškąjąerdvę. “Taikrentaįakispa- 
varčius arabų spaudą”, - sako V.Vilkelis. Jis . 
pabrėžia, kad propagandinis karas buvo . 
pralaimėtas. “Dabar būtų sunku laimėti ap
link Iraką esančių musulmoniškų kraštų 
simpatijas”, - sako karininkas. Jis įsitikinęs, 
kad“Al-Jazeera” ir“Al-Arabya” televizijos, 
esančios kitoje barikadų pusėje, sugebėjo . 
neutralius arabus patraukti į savo pusę.

Pernai vasarą Irake atlikta apklausa paro
dė, kad sąjungininkų invazijos nepalaikė tik ; 
20% gyventojų. 2004 m. pradžioje nepaten- ■ 
kintųjų koalicinėmis pajėgomis jau buvo i 
maždaug 80% irakiečių.

Tarp kitų klaidų pulkininkas leitenantas ; 
paminėjo ir tai, kad po aktyvių karinių veiks- ■ 
mų kampanijos koalicinės pajėgos 1-2 mė- ■ 
nesiūs nesugebėjo užkirsti kelio, muziejų 
rūmų, bankų plėšimams. "Lygindamas laiko • 
ir patirtų nuostolių santykį tarp 10 metų 
trukusio Sovietų Sąjungos-Afganistano karo • 
ir vienerių metų konflikto Irake, drįstų teig
ti, kad situacija yra panaši”, - sako V.V11- 
kelis, pradėjęs rašyti knygą savo dienoraščio i 
pagrindu.

Gediminas Stanišauskas
(Sutrumpinta “K.d’j

tų sausio 31 dieną. Laikui bėgant, prie šios ; 
šv. Petro parapijos susibūrė daug organi
zacijų bei vasarinė lietuvių mokykla, kurio- ■ 
je vienu metu buvo ligi 1000 mokinių. Pa- ■ 
rapija įsigijo ir daugiau pastatų. Šalia para- ■ 
pijos Bostone veikia Lietuvių Piliečių Klu- ■ 
bas, ALT Namai, “Sandaros” Namai ir t.t

Bostonas buvo ir dalinai tebėra svarbus ; 
lietuviškosios veiklos centras. Įvairiais lai- • 
kais čia buvo leidžiami laikraščiai, pvz. 
“Santara”, “Keleivis” “Darbininkas” ir t.t. 
1953 metais J.Kapočius įsteigė spaustuvę : 
ir leidyklą kuri išleido pagarsėjusią “Lie- • 
tuvių Enciklopediją” (37 tomai). Bostono > 
lietuviai taip pat pasižymėjo gausiomis au- • 
komis Lietuvai per Pirmąjį pasaulinį ka- ■ 
rą po jo, o neseniai ir dabartinės Lietuvos t 
rėmimu. □ |
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Spaudos atgavimas
Gegulės 9 dieną Sydnėjaus Lietuvių Klube linksmai buvo paminėtos ir atšvęstos net 

keturios progos: Motinos Diena, Lietuvos įsijungimas į NATO, įstojimas į Europos 
Sąjungą ir spaudos atgavimo šimtmetis. Sydnėjiškių pageidavimu spausdiname 
Vytauto Patašiaus lodžius, kuriuos renginio metu jis tarė apie spaudos 
atgavimą. Red.

Dažnai pamirštame, kad lietuvių tautos 
istorijoje yra įdomių įvykių, kurie išskiria 
mus iš visų kitų tautų. Vienas jų - spaudos 
draudimas. Kai užsieniečiai kalbininkai 
gėrėjosi lietuvių kalboje išlikusiomis seno
viškomis formomis, lygino ją su lotynų ir 
senovės graikų kalbomis, mūsų pietiniai 
kaimynai stengėsi mums ir visam pasauliui 
įrodyti, kad lietuvių kalba - tai tik lenkų 
kalbos nevykusi tarmė. Gi caro Rusijos 
pavergtai lietuvių tautai ištisus 40 metų 
buvo uždraustas spausdintas žodis savo 
kalba. Šiandien minime 100 metų sukaktį 
nuo spaudos atgavimo (1904 m. gegužės 7 
d. arba balandžio 24 d. pagal senąjį ka
lendorių).

Šiais laikais, kai bet ką išsikovoti ban
doma smurtu (bombos, šūviai iš pasalų, 
įkaitų grobimas), atrodo nuostabu, kad 
spaudos laisvę lietuviai išsikovojo taikin
gomis priemonėmis, be smurto. Jie įrodė 
okupantui, kad dėl tautos susipratimo ir 
solidarumo jų įvestas ir žiauriomis prie
monėmis įgyvendinamas spaudos draudi
mas yra beprasmis ir žalingas jiems pa
tiems. Kova dėl spaudos laisvės pareikala
vo daug aukų: kalinimo, trėmimų į Sibirą, 
turto atėmimo. Bet tas aukas sudėjo tik 
lietuviai, panašiai kaip ir 1990-1991 metais 
išsikovojant nepriklausomybę Lietuvai 
sovietų tankų ir ekonominės blokados aki
vaizdoje.

Reikalui esant, lietuvis mokėjo kovoti 
ir su ginklu rankoje. Amžių bėgyje grumda
masis dėl egzistencijos, jis gynė kraštą nuo 
įvairiausių įsibrovėlių: vikingų, kryžiuočių, 
lenkų, totorių, švedų. Ilgiausia ir sunkiau
sia kova buvo prieš grėsmę iš Rytų, prieš 
Maskvos valdovus ir jų įpėdinius, Rusijos 
carus. Rusų imperija prisijungė didžiausią 
Lietuvos dalį 1795 metais, Užnemunę - 
1815 metais, ginklu numalšino 1831 ir 
1863-64 metų sukilimus.

Daugiatautės imperijos, jų tarpe ir Ru
sija, jautė pavojų XIX a. visoje Europoje 
išsivysčiusiame tautinės sąmonės supratimo 
jausme. Rusų imperijos valdovai nuspren
dė siekti, kad jos pavaldiniai susijungtų į 
vieną (rusų) tautą, kalbėtų viena kalba ir 
išpažintų vieną (provoslavų) tikėjimą. Jie

Sužibusi...
Atkelta iš 3 psl.
vystosi ir keičiasi. Paskutinėje parodoje “Bed
time Stories”, ji pasineria į pasakų pasaulį. 
Betgi siužetai, įsigilinus į jų prasmę, kaip 
ir pasakose turi grėsmingų niuansų, ky
lančių iš pasąmonės srauto ar įtaigoti gy
venamo laikotarpio žiaurumų. Vienas tokių 
paveikslų yra “Space Junk”. Lėlės ryškiai 
mėlynos, didelės, šaltos akys stebi ir per
veria žvilgsniu žiūrovą. O ant dailiai nu
megzto oranžinio nertinuko kabo nukirs
tos kojytės, sužalotos kūno dalys, grėsminga 
akis. Lėlės tipingai dešinei rankai “prieš
tarauja” kairioji žmogiškų formų ranka. 
Fone - planeta ir dangaus skiauterė. Lėlė - 
ne lėlė, o gal būtybė, išnirusi iš galaktikos, 
pavaizduota įdomioje trikampėje išpjovų 
kompozicijoje. Keli kiti paveikslai šioje 
parodoje atsišaukia į Velasquez drobes kaip 
“Medžiotojai” ir “Las Meninas”, kuriuose 
šviesos ir šešėlių priešpastatymas primena 
Caravaggio drobes, tačiau yra ir būdinga 
tuometinei Velasquez tapybai. O kūrinyje 
“Lola dressed as the Infante (after Vfelasquez)” 
perspektyva ir nuspėjamas tapytojos silu
etas fone yra nauja “ Las meninas” 
paveikslo varijacija. Kiti paveikslai, kaip 

skatino didžiausią šovinizmą, varžė tautinių 
mažumų kultūros apraiškas, reguliavo švie
timą norima kryptimi. Jau 1843 metais Ru
sijos švietimo ministras Sergei Uvarov 
svarstė projektą įvesti rusų raides (kirilicą) 
į lietuvių raštus, o 1860 rusofilas profesorius 
Aleksandr Hilferding kreipėsi į Lenkijos 
karalystės valstybės sekretorių Nikolai Mi
liutui (administravusį ir Užnemunę) ragin
damas lietuviams įvcsti.“graždanką”. Visą 
savo likusį gyvenimą (iki mirties 1872 m.) 
A. Hilferding stengėsi įgyvendinti šį pla
ną, bandydamas jį moksliškai pagrįsti: lie
tuviai esą rusams gimininga gentis, ją reikia 
sugrąžinti į rusų tautą. Jo mintys patiko 
Vilniaus generalgubernatoriui Michail Mu- 
ravjov “korikui”, atsiųstam į Lietuvą suki
limo malšinti. Pirmasis lietuvių elemento
rius, paruoštas valdžios pavedimu Stanis
lav Mikuckio ir Lauryno Ivinskio, rusiš
komis raidėmis buvo atspausdintas Vilniu
je 1864 metų gegužės mėnesį (10.000 egz. 
tiražu).

Tačiau vienas dalykas yra išleisti kny
gas, vartojant kirilicos raides, visiškai kitas 
- prievartauti tautą, uždraudžiant knygas 
lotyniškomis ir gotiškomis raidėmis. Jau 
1864 m. balandžio mėn. raštu Vilniaus cen
zūros komitetui Muravjovas uždraudė šių 
raidžių vartojimą lietuvių kalbos knygoms, 
o gegužės 14 d. jis išsirūpino ir caro Alek
sandro II pritarimą šiam draudimui.

Muravjovo įpėdinis Vilniaus gcn. guber
natoriaus pareigose, surusėjęs austras 
Konstantin Kaufman, pasinaudodamas ka
ro stoviu, oficialiu įsakymu uždraudė lie
tuviškus spaudinius lotyniškomis ir go
tiškomis raidėmis jam pavaldžiose guberni
jose 1865 metų rugsėjo 6/18, o lygiai po 
savaitės jo prašymu Rusijos vidaus reikalų 
ministras grafas Piotr Valujev šį įsakymą 
praplėtė visai Rusijos imperijai. Gen. gu
bernatorius K. Kaufman (Vilniuje nuo 1865 
balandžio iki 1866 spalio 21 d.) išleido visą 
eilę kitų potvarkių: uždraudė kalbėti neru- 
siška kalba valdiškose įstaigose, išleido 
įsakymą draudžiantį kalbėti lietuviškai 
viešai gatvėje. Gimimo metrikai turėjo būti 
surašomi rusiškai, pagal nurodymus suru
sinant tiek pavardes, tiek krikšto vardus 

pav. “Gemini Hour”, primena Shakespeare 
Macbeth tragedijos trijų raganų sceną. 
Tuo tarpu paveikslas “Sweet Drcams” savo 
niūriu fonu, linksmai raštuotu, bet per
kreiptu kaspinu ir nukirstų rankų figūra 
šviesos židinyje, yra košmariško sapno 
prisiminimas. Įdomus ir jos šunelių pavaiz
davimas - kūnelis iš profilio, o galvutė - 
“enface” atkreipta į žiūrovą. Ji tiesiog “pa
sodinta” ant tampriai perrišto kaspinėlio. 
Tokių siurrealizmo srovės bruožų netrūks
ta dailininkės kūryboje.

Pamačius Irene Wellm paskutinę ke
turiolikos paveikslų parodą “Bedtime 
Stories”, susidaro įspūdis, kad šitoje savo 
kūrybos stadijoje dailininkė norėjo įpras
minti europietiškos kelionės meno įspū
džius savitoje, psichologinėj ir siurrealisti- 
nėj formoje. Savo tematikos raiškai ji pasi
rinko magiško realizmo stilių. Anot jos, 
“Gausiose kelionėse matyta Velasquez, 
Caravaggio, El Greco, Goya tapyba man 
padarė gilų įspūdį. Ji persmelkė mano 
esybę. Žmonijos drama man buvo visad 
artima ir jų mene radau šviesos ir tamsos 
priešpriešą, kaip ją vaizdavo Caravaggio, 
žiaurumo apraiškas Goya tapyboje, Jan 
Van Eyck’o autentiškumą spalvose, ir 
Rembrandt’o žmogišką šilumą". □ 

(pvz. Vincentas turėjo būti užrašomas kaip 
Vikentij).

Dėl nepaprasto lietuvių tautos pasiprie
šinimo, spaudos draudimas nepasiekė savo 
tikslo, lietuvių tauta neįsijungė į rusų tautą. 
Istorikai didžiausią nuopelną skiria Žemai
čių vyskupui Motiejui Valančiui, savo 
pastangomis suorganizavusiam knygų 
spausdinimą Mažojoje Lietuvoje ir jų ga
benimą į Didžiąją Lietuvą, organizavusiam 
platintojų tinklą, pačiam rašiusiam knygas. 
Vyskupo autoritetas daug prisidėjo prie 
sėkmingo graždankos leidinių boikoto, prie 
naminių mokyklų tinklo.

Nuo 1883 metų Jono Basanavičiaus pra
dėta “Aušra”, Vinco Kudirkos “Varpas” ir 
juos pasekę kiti laikraščiai paplito po visą 
Lietuvą, nežiūrint rusų žandarų siautimo. 
Išaugo platus knygnešių tinklas, Lietuvos 
istorijoje įamžintas Jurgio Bielinio ir jo 
bendraminčių vardai. Įsisteigė knygnešius 
remiančios organizacijos, kaip “Sietynas” 
Užnemunėje, “Atgajos” draugija šiaurėje ir 
kitos.

Beje, kai 1871 m. vasario 28 dlietuvoje 
buvo atšauktas karo stovis, visi administra
cijos įsakymai, jų tarpe spaudos draudimas, 
neteko teisinio pagrindo, nebent būtų buvę 
paskelbti įstatymais. Deja, caro adminins- 
tracija uoliai tęsė šio įsakymo (ne įstatymo) 
vykdymą.

Istoriko Vytauto Merkio paskelbtais duo
menimis, 1965-1904 metų periode rusų po
licijos rankose dėl lietuviškų spaudinių atsi
dūrė 2854 asmenys, kai kurie jų pakartoti
nai, taip kad užregistruota 3090 įkliuvimų.

Mano senelės brolis - kunigas Petras 
Bulvičius, suimtas dėl spaudos platinimo ir 
“Sietyno” draugijos narystės 1898 metais, 
ilgus metus buvo tampomas po kalėjimus 
ir tremiamas į Sibirą dar ir spaudos laisvę 
atgavus. Jo darbą “Sietyne” iki pat 1904

Syilnėjaus UetuviujUoro '“Vaina" 
50 metujubiliejaus proga 

sveikiname choro nepailstančią dirigentę birutę 
Aleknaitę, šaunią choro Valdybą ir visus choristus. 
Linkime visiems sėkmės, stiprybės ateityje, o Aus
tralijos padangėje dar daug daug metų teskamba 
lietuviška daina.

Janina it Diktatas Katkevičiai
Vilnius

Vizos
Lietuvos piliečiai artimiausioje ateityje 

negali tikėtis bevizių kelionių į Jungtines 
Valstijas, kadangi lietuviai turi nustoti pikt
naudžiauti gaunamomis JAV vizomis, teigia 
aukštas pareigas užimanti Washingtono 
diplomatė Elizabeth Jones. Ji pabrėžia, kad 
JAV vizų išdavimas yra JAV klausimas, o 
artimiausiu metu net ketinama mažinti leng
vatas gaunant vizas.

“Vizų režimo pažeidimų lygis turi būti 
labai žemas. Ir tik tuomet bus galima svars
tyti dalyvavimą vizų lengvatų programo
je", - interviu BNS sakė Vilniuje viešinti JAV 
valstybės sekretoriaus padėjėja Europos ir 

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 

pajamų mokesčio (Tax deductible)

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 

Foundation Inc. 44 - 50 Errol St, North Melbourne, Vic. 3051. 

Turint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui teL (03) 9578 4319.

metų sėkmingai tęsė jo jaunesnis brolis 
Juozas, pats gabenęs knygas per sieną.

Lietuviai pasiekė spaudos draudimo 
atšaukimą kovodami keliais frontais.

Buvo bandoma legaliai per rusų teismus 
gauti leidimus pavieniams leidiniams loty
niškomis raidėmis, iškovotas leidimas gry
nai moksliniams veikalams. Buvo keliamos 
bylos administracijai už nelegaliai konfis
kuotus leidinius. Užmegsti ryšiai su įvairiais 
rusų mokslininkais, palankiais lietuviams, 
bandomas paveikti įtakingų senatorių ar 
caro ministrų nusistatymas. Caro patarėjai 
įsitikino, kad spaudos draudimas neefek
tyvus, leidinių srovė iš Mažosios Lietuvos 
vis stiprėja, gi tie leidiniai išvengia valdžios 
cenzūros. Panaikinus spaudos draudimą, 
visa legali spauda būtų pavaldi cenzūrai.

Legaliomis ir taikingai nelegaliomis 
priemonėmis pasiektas spaudos draudimo 
atšaukimas subrandino lietuvių tautą atei
ties uždaviniams, juos paruošė 1905 m. re
voliuciniam judėjimui ir 1919-23 m. nepri
klausomybės kovoms su ginklu rankoje.

Tačiau ilgi spaudos draudimo metai 
atnešė ir neatitaisomos žalos tautai. Po bau
džiavos panaikinimo atsigaunančiai tautos 
masei buvo sutrukdytas kultūros kėlimas, 
dalis tautos ilgai pasiliko beraštė ar rnaža- 
raštė. Ypač nuostolingai šis draudimas 
paveikė pietų ir pietryčių Lietuvą, ir taip 
jau po numalšintų sukilimų nualintą masi
niais gyventojų trėmimais į Rusijos gilumą. 
Čia dėl sunkiai pasiekiamos spaudos iš Ma
žosios Lietuvos, nesant atspirčio lenkų dva
sininkų varomai propagandai, sritys smar
kiai sulenkėjo ar sugudėjo.

■Sovietų Sąjungos didžiarusiška politika, 
Lietuvą okupavus 1940 ir vėl 1944 metais, 
siekė lietuvius surusinti kitais, rafinuotes- 
niais būdais, nebeįvedė rusiškų raidžių lie
tuviškiems raštams. □

Eurazijos reikalams E. Jones. Ji komentavo 
Lietuvos diplomatų iniciatyvą pradėti dip
lomatines konsultacijas su JAV dėl Lietuvos 
piliečiams taikomo vizų režimo panaikinimo 
pažymėdama, kad JAV vizų politika yra JAV 
sprendimų reikalas.

Ji taip pat pabrėžė, kad JAV Kongreso 
priimta Vizų atsisakymo programa “visiškai 
nesusijusi su šalių naryste Europos Sąjun
goje ir NATO".

Tuo tarpu po susitikimo su E. Jones lai
kinasis prezidentas Artūras Paulauskas 
žurnalistams sakė tikintis, kad Lietuva po 
kelelių metų turės bevizį režimą su JAV ir 
apie tokią galimybę jam užsiminusi E. Jones.

□
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Sportas
Europa nusilenkė Lietuvos krepšininkams

(ELTA). Kauno “Žalgirio” legenda Ar
vydas Sabonis tapo geriausiu 2003-2004 
metų sezono Europos krepšininku. Jis 
nugalėjo prestižinio Prancūzijos savait
raščio “Basket News” rinkimuose. Antras 
liko Šarūnas Jasikevičius. o ketvirtas - 
Arvydas Macijauskas.

41 žurnalistas iš 15 Europos šalių rinko, 
jų nuomone, geriausių šio sezono Europos 
žaidėjų dvidešimtuką. “Basket News” 
žurnalistai net nusistebėjo, kad lietuviams 
vos nepavyko užimti trijų prizinių vietų 
šioje apklausoje. Tokio įvykio per 8-is kas

metinius rinkimus “Basket News” redakci
jai dar neteko regėti.

Apklausoje triumfavo Arvydas Sabonis. 
39 metų krepšininkas iš Lietuvos 41 anke
toje 25 kartus buvo paminėtas pirmoje vie
toje ir surinko 386 taškus.

Antroje vietoje liko su Tel Avivo 
“Maccabi” visus galimus titulus iškovojęs 
Šarūnas Jasikevičius. 15 žurnalistų jam sky
rė vietą, o viso Saras surinko 361 tašką.

Vitorijos “Tau Ceramica” lietuvis Arvy
das Macijauskas tik paskutinę akimirką 
nusileido Tel Avivo “Maccabi” aukštaūgiui

Nikola Vujči- 
čiui. Kroatas 
surinko 277 taš
kus ir liko tre
čias. o Arvydas 
Macijauskas 
jam nusileido 6 
taškais.

16-oje pozi
cijoje liko Ka
zanės “Uniks” 
krepšininkas 
Saulius Štom
bergas, kuris 
surinko 21 taš
ką.

Su 10 taškų 
19-ąją vietą už
ėmė kitas Rusi
joje žaidžiantis 
lietuvis Kšyš- 
tofas Lavrino- 
vičius. □

Disko metikas Virgilijus 
Alekna tapo IAAF reitingo 

lyderiu
(BNS). Tarptautinės lengvosios atletikos 

federacijų asociacijos (IAAF) paskelbtame 
naujame planetos sportininkų reitinge 
lyderio poziciją tarp disko metikų užėmė 
Sydnėjaus olimpinis bei 2003 metų pasaulio 
čempionas Virgilijus Alekna (1350 tšk.).

Virgilijus Alekna klasifikacijoje per 
savaitę į antrąją poziciją nustūmė pernai 
sidabro medalį pasaulio pirmenybėse Pa
ryžiuje (Prancūzija) iškovojusį vengrą 
Robert Fazekaš.
Nuotraukoje dešinėje- Virgilijus Alekna.

Geriausias 2003-2004 m. Europos krepšininkas Arvydas Sabonis meta į krepšį.

J.Polikevičiutė - antra, E.Pučinskaitė - trečia

Jolanta Polikevičiūtė lenktynių metu.

(ELTA). Birželio 8 d. Ispa
nijoje vykusiose moterų dvi
račių lenktynėse “Emakumen 
Saria” lietuvės Jolanta Polike
vičiūtė (“USC Chirio”) ir Edi
ta Pučinskaitė (“SC Michcla 
Fanini”) užėmė atitinkamai 
antrąją ir trečiąją vietas.

Trečius metus iš eilės šias 
lenktynes laimėjo ispanė 
Choana Somariba, “Bizkaia", 
113 km nuvažiavusi per 3 vai. 
7 min. 35 sek.

Jolanta Polikevičiūtė nuo 
jos atsiliko 24 sek., o Edita 
Pučinskaitė - 45 sek

Rasa Polikevičiūtė (“USC 
Chirio”, atsiliko 3 min. 29 
sek.) finišavo 25-a, o Erika 
Vilimaitė (“Safi-Pasta Žara", 
8.09) - 34-a.

Iš 84 dviratininkių klasifi
kuotos 45. Q

Elena Jonaitienė
Likimo blaškomi

Tęsinys, pradžia MPNr. 13 (2003)
Kitais metais vėl liko tas pats komitetas, 

buvo pakeistas tik vienas nary s. Taigi Al
donai dveji metai komitete prabėgo labai 
greitai, nes darbo iš tikro buvo daug. Pir
miausia komitetui komendantas buvo pa
tikėjęs stovyklos administravimą. Pats ko
mendantas jautėsi absoliutus viešpats ir 
valdovas, o tautiniai komitetai turėjo jam 
tarnauti ir .talkinti, Bet komitetus ne jis 
skyrė, o rinko tautinės grupės, todėl jo nariai 
jautėsi įpareigoti bendruomenės ir turėjo 
rūpintis jos gerbūviu.

Jau per pirmą posėdį Sugintas pabrėžė, 
kad komitetas pirmiausia rūpinsis bendruo
menės reikalais. Dėl tokios pozicijos ne kar
tą kilo konfliktas su komendantu ir UNRRA 
vietine administracija. Tokiais atvejais Su
gintas mokėjo kovoti už savo nusistatymą, 
ginčytis ir įrodinėti. Dažniausiai jam pa
vykdavo valdžią įtikinti ir laimėti. Komen
dantas jį gerbė, o komiteto nariai pasitikėjo, 
nors neišvengdavo nesutarimų. Aldona 
jam visada pritarė.

Kartais komitetas sąmoningai ryždavosi 
sulaužyti net griežčiausią UNRRA reika
lavimą. Komendantas ne kartą įspėjo, kad 
stovykloje negali rasti vietos buvusios vo
kiečių armijos kareiviai. Tuo tarpu nuolat 
atsirasdavo suvargusių jaunų vyrukų, ku
rie vokiečių buvo paimti į kariuomenę ir 
dabar neturėjo kur dėtis, nes niekas jų ne
norėjo. Daugumas jų buvo lietuvių savi
saugos batalionų kariai, kuriuos besitrauk
dami vokiečiai prievarta įjungė į įvairius 
pagalbinius Wchrmachto dalinius. Dabar, 
po karo, vokiečiams jie buvo nepageidau
tini svetimšaliai, o sąjungininkams - nacių 
kolaborantai.
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- Kaip gali išaiškinti žmonėms, kurie 
nenori suprasti? - vieną rytą kalbėjo Su
gintas. - Rado, matai, kolaborantus! Dau
guma jų - kaimo vaikai. Vokiečiai juos pa
ėmė per prievartą, jie net vokiečių kalbos 
neturėjo progos pramokti. Turime juos pri
glausti. Kur jie pasidės?

- Komendantas niekada nesutiks, - su
abejojo vienas iš narių.

- Reiktąjį įtikinti. O jei tai padaryti bus 
neįmanoma, turėsime rasti būdų, kaip juos 
įkurdinti stovykloje ir be jo sutikimo.

Surasti būdų Sugintas mokėjo, bet vė
liau, po kelių tikrinimų, jie vis dėlto iš sto
vyklos buvo pašalinti, tačiau per tą laiką 
spėjo šiek tiek atsigauti ir suvokti savo 
padėtį.

Komitete Aldonos darbo sritis buvo so
cialinė globa. Iškilus reikalui, ji turėjo ieš
koti vietos ir duonos nepageidautiniems 
atvykėliams. Šis rūpestis ypač suartino 
Aldoną su Sugintu. Iš pradžių jis paprašė 
valandėlei pasilikti po darbo pasitarti. 
Paskui atsirado ir kitų šalpos reikalų. Vė
liau, kitiems išėjus, ir be jokio reikalo abu 
pasilikdavo pusvalandžiui ar net valandai 
pasidalyti praėjusios darbo dienos įspū
džiais, pasitarti dėl iškilusių nesutarimų, 
pasirengti kitos dienos diskusijoms. Daž
niausiai jis kalbėjo, o ji klausėsi, nors Su
gintas klausė Aldonos nuomonės ir prašė 
patarimo. Retkarčiais kalba nuklysdavo ir į 
jų gyvenimą, praeitį. Valanda prabėgdavo 
greitai, abiem būdavo jauku ir gera. Sugin
tas buvo penkeriais metais vyresnis už 
Aldoną, agronomas, vedęs. Jo žmoną išve
žė į Sibirą NKVD. Atėjo jo ieškoti, bet Su
gintas buvo perspėtas ir slapstėsi, tuomet 
suėmė ir išgabeno jo jauną žmoną. Dėl to 
Sugintas jautėsi kaltas.

- Jei nebūčiau slapstęsis, mane būtų 
suėmę, ne ją. Man būtų lengviau viską 
pakelti...

- Abu būtų suėmę, ir tiek Paskui atskyrę, 
todėl nebūtum galėjęs padėti.

Sugintas sugebėjo neparodyti, kad 
kenčia, mokėjo džiaugtis, pasijuokti ir iš 
savęs, ir iš kitų.

Vieną rytą Aldona atsibudo ir suprato, 
kad pamilo tą vyrą. Niekas nuo to nepasi
keitė. Tik dabar ji žinojo, kodėl visada 
atspėja jį netoli esantį, išnyrantį iš už gat
vės kampo ar įeinantį į pilną žmonių salę. 
Užtekdavo pasukti galvą ir nesvarbu, kur 
jie būdavo, jų žvilgsniai susitikdavo, ir 
atrodė, kad visa patalpa prisipildydavo 
šviesos. Išsiaiškinusi, kas nutiko. Aldona 
išsigando.

Elvyrai nereikėjo pasakoti, ji matė, kas 
vyksta.

- Papuolei, seserėle! - vieną dieną pa
juokavo draugė.

- Ką nori pasakyti?
- Ach, pati žinai. Įsimylėjai. Baigi protą 

pamesti ir ieškai bėdos.
-Kodėl?
- Nes mūsų gyvenimas pakankamai sun

kus ir be naujų vargų. Ar ir jis tave įsi
mylėjo?

-Ką?
- Ar jis tave myli?
- Ką tu čia!... Žinoma, kad ne. Kodėl 

turėtų...
- Tuomet tau reikia kuo rečiau jį matyli.
Kai Aldona užsiminė Sugintui, kad 

ketina palikti komitetą, šis sušuko:
- Ir negalvok! Neapseisiu be tavęs! Tu 

man reikalinga, - susigriebęs pasitaisė, - esi 
čia reikalinga, niekas tavęs nepakeis.

Žinoma, ji pasiliko.
Vieną naktį Linukui pradėjo skaudėti 

ausį. Iš ryto vaikas karščiavo, blaškėsi, de
javo. Aldona paprašė kaimynės nueiti į am
bulatoriją pakviesti gydytoją. Išleidusi 

Dainelę su kitais vaikais į darželį, atsisėdo 
prie Linuko ir, kaip išmanydama, ramirib 
iš skausmo verkiantį berniuką. Gydytojo vis 
nesulaukė. Pagaliau gerokai po pietų išgir
do beldžiant į duris. Pašoko atidaryti, ti
kėdamasi išvysti gydytoją. Prieš ją stovėjo 
Sugintas.

- Neatėjai į darbą! - nepasisveikinęs 
pradėjo priekaištauti.

- Mano sūnelis susirgo. Laukiu gy dytojo.
Jo išraiška pasikeitė.
- Dovanok, nežinojau... Turėjau nesi- 

brauti. Bet pamaniau, kad įvykdei savo 
ketinimą... Juk sakiau, kad aš... mes visi be 
tavęs neapsieisim.

Aldonai nespėjus atsakyti, jis įžengė į 
kambarį. Linukas lovoje blaškėsi ir verkė.

- Reikėjo tuoj pat kviesti gydytoją.
- Kaimynė iš pat ryto nuėjo pašaukti, 

bet iki šiol neatėjo. Gal kur išvykęs...
- Tai galėjo kitas ateiti! Juk turim ne 

vieną! Dovanok, Aldona, kad įsibroviau 
nekviestas, tikriausiai abu nemiegojol visą 
naktį. Tuoj pat nueisiu į ambulatoriją ir ką 
nors surasiu.

Netrukus atėjo gydytojas, apžiūrėjo vai
ką ir davė vaistų. Paskui užėjo dar vakare 
ir kitą dieną. Linukui ausis nustojo skaudė
jus!, bet temperatūra nenukrito dar kelias 
dienas. Aldona neleido jam keltis ir pati sė
dėjo priėjo. Po savaitės berniukas pasveiko 
ir galėjo su sesyte eiti į darželį. Aldona su
grįžo į komitetą. Kai Sugintas ją pamatė, 
nesislėpdamas parodė, kad labai džiaugiasi.

- Sveika, Aldona! Smagu, kad galėjai 
ateiti. Žinau, kad sūnelis pasveiko. Kalbė
jau su gydytoju.

- Ačiū, kad aną dieną taip greitai suradai 
pagalbą.

Per dieną nebuvo progos pakalbėti, bet 
kai po darbo, kitiems išėjus, įstaigoj pasiliko 
vieni, jis neslėpė savo jausmų:

- Neįsivaizduoji, kokia ilga buvo savaitė
be tavęs. Tęsinys kitame AfPNc
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A4?A mano Mamai
Lidija Šimkutė-Pocienė

Mama, mamyte - tylu, 
niekas neatsako. Tai pir
mieji žodžiai iš vaikystėje 
skaitytos pasakos ’’Smuiki
ninkas”, kuriuos prisimi
niau sėdėdama prie Tavęs 
nakties tyloje, kai amžinai 
užmerkei akis. Per ašaras 
jaučiau didelę palaimą iš
gyvenusi Tavo ramybę, kai 
Tavo vėstančios rankos lai
kė mano skruostus. Juk pa
našiai išgyvenau ir prieš 
beveik 11 metų - toje pačio-
je vietoje mirus tėveliui.

Toje pasakoje motina 
prieš mirtį pirmosios komunijos proga do
vanojo savo sūnui iš lentų sukaltą trijų sty
gų smuiką. Ji neįstengė nupirkti geresnio. 
Dovanodama smuiką, motina priminė sūnui 
tą pasakos smuikininką, kuris irgi grojo tik 
trimis stygomis. Pirmoji styga buvo pada
ryta iš meilės, antroji - iš tiesos ir trečioji 
-iš vilties kibirkščių. Atėjus Motinos Die
nai, našlaitis nuėjo prie motinos kapo. At
siklaupęs grojo visa širdimi, išgaudamas iš 
tų stygų daugiau negu grodamas geriausiu 
smuiku.

Netikėtai našlaičio grojimą išgirdo pasi
turintis žmogus ir pasiryžo berniukui su
teikti galimybę mokytis muzikos, tikėda
mas, kad jis taps garsiu smuikininku. Štai 
kaip viskas susiklostė motinos meilės dėka.

Mamyte, atleisk, kad mano žodžiai Tavo 
šlovei neįstengia išgauti tokius kaip to 
smuiko nuostabius garsus. Juk abu su tė
veliu įskiepijot manyje meilę ir pagarbą 
lietuviškam žodžiui. Norėčiau, kad mano 
žodžiai skambėtų kaip giesmė Tau.

Tavo meilė ir gerumas rišo visą mūsų 
šeimą. Tu nuolat buvai mums gyvenimo 
ramstis ir paguoda - už ką mes liksime Tau 
amžinai dėkingi.

Duok Dieve, kad Tavo pavyzdys nu
šviestų mums teisingą kelią ir suteiktų 
mums stiprybės, nes kartais skubėdami gy
venimo kelyje nukrypstame nuo jo ir pasi
klystame.

Nelengvas buvo Tavo gyvenimo kelias: 
teko palikti pavyzdingą ūkį, karo metu iš
gyventi mano dvynės sesutės Liuselės mir
tį. Sekė pabėgėlių stovyklos, tėvelio ligos, 
kūrimasis naujame krašte - Geelonge, kur 
būrėsi lietuvių bendruomenė. Po tėvelį 
ištikusio insulto atvažiavote į Adelaidę, 
kad būtumėte arčiau mūsų. Esu dėkinga 
vyrui Romui, kuris tarsi sūnus visapusiškai 
jums padėjo, taip pat mūsų vaikams - Linui 
ir Danielei.

Viską priėmei su nuostabia kantrybe ir 
ištverme. Mes ir kiti likome liudininkai Ta
vo neapsakomo darbštumo ir dosnumo.

Tu buvai namų žmogus, bet Tavo rankos 
visad buvo atviros kitiems. Tavo rankos 
visad buvo pasiruošusios padėti - Tavo 
auksinės rankos...

Matau Tave sėdinčią prie savo raštuotų 
mezginių, siuvinių, ratelio bei audinių, ku
riuose įaudei savo gyvenimo dainą, niū
niuodama tą prarastą tėviškės ilgesį. Kiek 
daug tų audinių paskyrei lietuvių organiza
cijoms bei kitiems.

Tavo namuose kvepėjo šviežiai kepta 
ruginė duona bei kiti kepsniai.

Ant stalo - lino skepetos, tarp kitų lie

Mama ir tėvelis - Eugenija ir Pranas Šimkai 1933 m.

tuviškų patiekalų, nuolat buvo padėtas 
išlietas baltas sūris. Virtuvėje kabėjo iš Tavo 
išaugintų, iškultų ir suverptų linų Tavo 
išausti ir išsiuvinėti lino ranškluosčiai, 
atsivežti iš Lietuvos. Visa tai sukūrė namų 
šilumą.

Matau Tave darbuojantis darže. Tu taip 
buvai susieta su žeme - su ta mintyse įs
trigusia gimtinės žeme, kurią su tėveliu 
apleidote dėl vaikų ateities. Likimas atnešė 
mus į šį tolimą Autralijos kontinentą.

Tavo pelenai, kaip ir tėvelio, bus grąžinti 
į numylėtą Lietuvos žemę - į Mosėdžio 
kapines, kurios yra netoli Jūsų turėtos že
mės Krakių kaime.

Pirmą sykį nuvažiavus į gimtinę išvydau 
sudegintą sodybą. Liko laukai ir naujai pa
statyta gyvenvietė. Žydėjo tik mūsų ūkio 
jazminai ir neseniai nužydėjęs alyvų krū
mas. Netoli stovėjo senas ąžuolas, kurį, anot 
jau a.a. kaimyno Kuprio, vadino Šimkų 
ąžuolu. Tėvelis buvo kelių kaimų seniūnas. 
O Tave mamyte, abibūdino kaip be galo 
šaunią, visų gerbiamą ir darbščią šeimininkę.

Su laiku nustojai jėgų. Pradėjo šlubuoti 
atmintis po klubo operacijos ir tėvelio mir
ties, kurį 20 metų slaugei neapsakomai sun
kiose sąlygose, ypač jo paskutiniais gyve
nimo’metais. Sėdėdavai prie savo namelio 
paskendusi svajonėse. Tuomet mano 
mintyse kilo šis eilėraštis:

MANO MOTINA
sėdi

ir stebi
raudonus eukaliptus prie upelio 
praeivius su šunimis 
prieš daugelį metų 
sodintas rožes ir krūmus

ji linkteli galvą

korėtos klykia
kukabaros kvatojasi

ji girdi

lakštingalos giesmę
savo gimtajam kaime

Prieglaudoje Tavo ištvermė tęsėsi aštuo
nerius metus. Palaipsniui nyko atmintis ir 
per paskutiniuosius metus labai mažai 
kalbėjai. Sunku buvo suprasti, kuriuos žmo
nes atpažįsti. Apdovanodavai mus ir pri
žiūrėtojus padėkos šypsniu. Visi stebėjosi, 
kaip neužmiršai mėgiamų dainų žodžius. 
Tavo akys nušvisdavo, kai padainuodavo
me kartu. Paskutinėmis savaitėmis nustojai 
dainuoti... Pagaliau dangui atidavei širdį ir 
SAVO RANKAS.

Mirus

A‘u’ A Stasiui Šatkauskui
dukroms Elei (“Talkos” darbuotojai) ir Valei, sūnums Romui ir Vyrui, žmonai 

Juzei ir visiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.
“Talkos” bendradarbiai
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Sekmadienį, birželio 27 dieną, 1.30 vai. po pietų Sidnėjaus Lietuvių Klube 
Sydnėjaus choras “Daina” ruošia 50 metų jubiliejinį

KONCERTĄ
Kviečiame visus iš arti ir toli apsilankyti į mūsų šventę, ypač visus buvusius 
choristus(-es), kurie dėl vienų ar kitų priežasčių pasitraukė iš choro.
Įėjimas - $10. Iškilmingi pietūs po koncerto Lietuvių Klube - $20.
Bilietus galite įsigyti Lietuvių Klubo Bibliotekoje sekmadieniais, nuo 1 vai. iki 2 
vai. p.p. Choro “Daina” Valdyba

ALB Geelongo Apylinkės narių dėmesiui
Sekmadienį, liepos 18 dieną, 1.30 vai. p.p. Geelongo Lietuvių Namuose įvyks
ALB Geelongo Apylinkės metinis narių susirininkimas.

Visi nariai prašomi dalyvauti.
DARBOTVARKĖ:
L Prezidiumo sudarymas.
2. Mandatų Komisijos sudarymas.
3. Darbotvarkės svarstymas ir priėmimas.
4. Mirusiųjų pagerbimas.
5. Praėjusio metinio susirinkimo (2003) protokolo skaitymas, 
klausimai, priėmimas.
6. Garbės narių kandidatų paskyrimai ir rinkimai.
7. Apylinkės Valdybos pirmininko ir iždininko pranešimai.
8. Organizacijų pranešimai.
9. Diskusijos dėl Valdybos pranešimų ir jų priėmimas.
10. Kiti reikalai, pasiūlymai, diskusijos.
11. Kavutė.

ALB Geelongo Apylinkės Valdyba

Geelong Lithuanian Community Inc. Annual General Meeting Sunday 
18 July 1:30 p.m., Lithuanian House, Pettitt Park, Bell Post Hill.
All members of the community are invited to attend to hear & discuss the annual 
reports from the Committee President,Treasurer, and constituent organisations. It 
is also proposed to nominate & elect one or more Life Members. Voting can be 
effected only by financial members, and the Treasurer will be on hand prior to 
meeting to assist in registration: Refreshments will be served at the close of meeting.

LR Prezidento rinkimai
Sydnėjuje

Pakartotiniai Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai Sydnėjuje 
įvyks sekmadienį, birželio 27 dieną, nuo 1 vai. p.p. iki 5 vai. p.p., 
Konsulato raštinėje, Sydnėjaus Lietuvių Klube, 16-18 East Terrace,

Bankstown.
Viktoras Šliteris, LR Garbės generalinis konsulas Sydnėjuje

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, NSW 2200 

Tel.: (02) 9708 1414 
Fax.: (02) 9796 4962 

E-mail: slc@lithuanianclub.org.au 
www.lithuanianclub.org.au

Sydnėjaus Lietuvių Klubas Kviečia visus narius ir jų svečius 
lankytis savo Klube.
DARBO LAIKAS:
Savaitės dienomis Lietuvių Klubas atidarytas nuo 5.00 vaL 
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai.
Uždarytas pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais.

DARIA’S restoranas dirba:
• šeštadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro ir
• sekmadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro.
Kviečiame visus lankytis ir ragauti skanius lietuviškus patiekalus, 
pagamintus Darijos Meginienės - Lietuvių Klubo šeimininkės. 
Meniu platus, o patiekalų kainos labai prieinamos.
Stalus ir vietas galima užsisakyti iš anksto, skambinant Darijai 
tel.: 0414 218 633.

rnmename Klubo nariams, kad atėjo laikas 

susimokėti metinį nario mokestį.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Mokytojai kviečiami konferencijon!
Ateinančių Australijos Lietuvių Dienų metu, kaip įprasta, ruošiama Australijos Lietuvių 

Mokytojų Konferencija, numatoma š. m. gruodžio 28 dieną, antradienį, 9.00-12.00 vaL 
ryte, Melbourne Lietuvių Namų Bendruomenės salėje, Errol Street, North Melbourne 
Kviečiami dalyvauti visi buvę ir dabar dirbantys lietuvių kalbos mokytojai bei kiti lietuvišku 
švietimu besidomintys asmenys.

Mielus kolegas prašome nedelsiant atsiliepti į šį kvietimą, pranešti apie savo dalyvavimą 
ir pasiūlyti temas diskusijoms. Taip pat norėtume sužinoti, ar atsirastų norinčių pakalbėti 
kuriuo nors rūpimų klausimu. Gavę atsiliepimus, galėsime sudaryti atitinkamą programą.

Jūsų atsiliepimų laukia rengėjos - Rūta Kenny ir Jieva Arienė.
Rūtos adresas: 1/12 Coventry Street, Montmorency, Vic. 3094. Tel: (03) 9431 4852 
Jievos tel: (03) 9850 6412.

Jieva Arienė

Australijos
K Lietuvių

Oi fp Fondui
aukojo:

a.a L.Katilienės atminimui vietoj 
gėlių:
$20 - J. Balčiūnas ($3,290)
$15 - Z. Pranckūnienė ($515)
$10 - B. Prašmutaitė ($555)

a.a Mėtos Skerlenės atminimui:
$20 - Z Pranckūnienė ($535)
a.a. E. Krikščiūnienės atmini
mui vietoj gėlių:
$20- J. Balčiūnas ($3,310)
$15 - Z. Pranckūnienė ($550)
a.a E. Šimkienės atminimui vietoj
gėlių:
$20 - J. Balčiūnas ($3,330)
$10 - B. Prašmutaitė ($565)
Valdybos vardu dėkoju už aukas.

Audrius Balbata
ALF iždininkas

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams bus laikomos sekmadienį, birželio 20 dieną, 

11.30 vai. ryto St Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe.
Antanas V.Kramilius

Intensive Lithuanian 
Language and

Culture Summer Course 2004
Dear Colleagues,

We would like to introduce you to the annual Intensive 
Lithuanian Language and Culture Summer Course 2004 at 
the Vytautas Magnus University in Kaunas, Lithuania. Our

University has already had much experience in organising Lithuanian language summer 
schools and semester or year-length courses for foreigners. We think that we are successful 
in that field - all students and participants have thought highly of the teachers’ competence 
and staff’s work as well as of the courses organisation in general.

In addition, the Vytautas Magnus University has been chosen for the fourth time to 
organize EILCs for Erasmus students who are planning to come to Lithuania within the 
Sbcrates/Erasmus programme for a semester or one year studies at the universities in 
Lithuania (Kaunas, Vilnius, Klaipeda or Šiauliai) for the academic year 2004/2005.

Everyone who comes here has an opportunity to meet people from all over the world. 
We hope that this year many interesting people will come to spend four splendid summer 
weeks at the Vytautas Magnus University, Lithuania.

More information about the Lithuanian Language and Culture Summer Course and 
Baltic Region Studies programme can be fotmd on website: http://www.vdu.lt/Ltcourses 
arba http://www.vdu.lt/LTcourses

Contact person:
Ms Ugnė Mišeikytė, Regional Studies Department, Vytautas Magnus University 
Donelaičio 58, LT-44248 Kaunas, Lithuania.
Phone: +370 37 327 807 Fax: +370 37 323 296

—E-mail:—u.miseikvte@nmdi.vdu.lt---- baltic@trs.vdu.lt
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Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.
Tel: (02) 9790 2319, Faksas: (02) 9790 3233, E-mail: mpastoge@bigpond.com
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Prenumerata metams $65. Užsienyje oro paštu - $140.00. NZelandijoje 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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