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“Balio Barkaus” skautų stovykla Išrinktas naujas Popiežius

Balandžio 10-16 dienomis Camp Kariong stovyklavietėje įvyko “Aušros” tunto rudens 
stovykla, pavadinta Balio Barkaus vardu. Plačiau apie stovyklą skaitykite “M.R” psl. 5. 
Nuotraukoje - Margarita Kavaliauskienė mokina skautus daryti šiaudinukus.

Lietuvos (vykių apžvalga
NATO 

susitikimas 
Vilniuje 
Balandžio 20- 

22 dienomis Vil
niuje įvyko NATO 
valstybių užsienio 
reikalų ministrų 
neformalus susiti
kimas. Tai buvo 

pirmas tokio aukšto lygio tarptautinis su
važiavimas, surengtas ne NATO sostinėje 
Briuselyje. Jame dalyvavo ir JAV valstybės 
sekretorė Condoleezza Rice. Susitikimui 
pasibaigus Prez. Valdas Adamkus priėmė 
NATO generalinį sekretorių Jaap de Hoop 
Scheffer. Pasak V. Adamkaus, Lietuvai 
buvo didelė garbė ir atsakomybė būti šio 
svarbaus NATO renginio šeimininke.

“Vilnius tampa svarbių tarptautinių 
susitikimų vieta”, - pažymėjo V Adamkus.

Apibendrindamas Vilniuje vykusius 
NATO užsienio reikalų ministrų pokal
bius, NATO generalinis sekretorius pažy
mėjo, jog Vilniuje įvyko labai atviros ir 
konstruktyvios diskusijos apie jau vyk
domas ir numatoinas pertvarkąs Aljanse. 
Svarbiausiais šio renginio akcentais J. 
Scheffer įvardijo Vilniuje įvykusius NATO 
ir Rusijos tarybos bei NATO ir Ukrainos 
komisijos posėdžius.

Dėl šių posėdžių j Vilnių buvo atvykę 
ne tik Aljanso ir jo narių diplomatijos 
vadovai, bet ir Rusijos bei Ukrainos už
sienio reikalų ministrai Sergej Lavrov ir 
Boris Tarasiuk.

Iš viso Vilniuje tomis dienomis viešė
jo daugiau nei 500 įvairių valstybių dele
gacijų narių ir maždaug 200 užsienio 
žurnalistų. Jų saugumui užtikrinti buvo 

' sutelktęš ne tik Lietuvos, bet ir užsienio 

pareigūnų pajėgos.
(Kaip Vilnius sutiko aukštus svečius, 

skaitykite reportažą “M.P.” psl.4) 
Atsistatydins finansų ministras

Socialdemokratų deleguotas fi-nansų 
ministras Algirdas Butkevičius balandžio 
19 d. premjerui perdavė pareiškimą at
sistatydinti nuo gegužės 2 dienos.

Ministras žurnalistams sakė atsista
tydinąs, nes netiki, kad mokesčių reformą 
įteisinsiantys įstatymai bus priimti sklan
džiai, taip pat prieštarauja koalicijos pla
nams įvesti Europos Sąjungos (ES) direkty
voms galimai prieštaraujantį “solidarumo” 
mokestį bei nėra patenkintas nuolatiniais 
koalicijos narių nuomonių išsiskyrimais.

Ministro atsistatydinimas sujudino 
tiek Vyriausybę, tiek Seimą. Pasigirdo bal
sų, kad gali sugriūti valdančioji koalicija.

Tačiau 46-erių metų A. Butkevičiaus, 
finansų ministru dirbančio nuo 2004 metų 
gegužės, nuomone, jo pasitraukimas valdan
čiosios koalicijos nesužlugdys, priešingai - 
pasirengimas mokesčių reformai koaliciją 
gal tik sustiprins, nes “tam tikri sukrėtimai 
duoda naudingą grąžą”.

ES institucijose - ir lietuviškai
Seimo Europos reikalų komitetas 

ragina siekti, kad Europos Sąjungos (ES) 
institucijose dirbantiems Lietuvos atsto
vams būtų sudarytos sąlygos reikšti savo 
požiūrį lietuvių kalba. Esą būtina siekti, 
kad “lietuvių kalba būtų aktyviai vartojama 
ES institucijose, kad Lietuvos valstybės 
atstovams ir pareigūnams būtų sudarytos 
sąlygos reikšti savo poziciją bei nuomonę 
valstybine kalba”.

Pasak Lietuvos nuolatinės atstovybės 
ES vadovo Oskaro Jusio, panašios prob
lemos kamuoja visas bloko naujokes.

Nukelta į 2 psL

Naujuoju Popiežiumi 
tapo vokiečių kardino
las Joseph Ratzinger. 
Jis pasirinko Benedikto 
XVI vardą.

Benediktas XVI iš
rinktas kone rekordiškai 
greitai - per 26 valandas. 
Siksto koplyčioje susi
rinkusiems 115 kardino
lų užteko vos keturių bal
savimų tam, kad vokiečių 
kardinolas surinktų du 
trečdalius - mažiausiai 
77 kardinolų balsus. Jo
no Pauliaus II pontifi
kato laikais kardinolas Joseph Ratzinger 
23 metus ėjo Tikėjimo doktrinos kongre
gacijos prefekto pareigas.

Prezidentas Valdas Adamkus pasveiki
no išrinktąjį Popiežių Benediktą XVI.

“Tai, kad palyginti per trumpą laiką pa
vyko išrinkti naują Popiežių liudija apie Baž
nyčios tvirtumą. Linkiu naujam ganytojui 
visokeriopos sėkmės ir tikiuosi, kad pasauliui 
naujasis Popiežius bus toks pats moralinis 
autoritetas kaip ir Jonas Paulius H”, - Eltai 
balandžio 19 d. sakė Briuselyje viešintis 
LR Prezidentas Valdas Adamkus.

Balandžio 20 d. išrinktąjį Popiežių Be
nediktą XVI pasveikino LR Ministras Pir
mininkas Algirdas Brazauskas ir Seimo 
Pirmininkas Artūras Paulauskas.

(ELTA). Kauno arkivyskupas metropo
litas Sigitas Tamkevičius spėja, jog iš 
Vokietijos kilęs Popiežius Benediktas XVI 
bus labai palankus Lietuvai, nes vokiečių

Protestas dėl KGB
Daugiau nei 500 kultūros ir mokslo 

atstovų ragina Prez. Valdą Adamkų kuo 
greičiau pateikti Seimui Archyvų įstatymo 
pataisų projektą, kuriuo būtų sušvelnintas 
priėjimo prie KGB bei kai kurių kitų 
archyvinių dokumentų ribojimas. Pasira
šiusiųjų laišką teigimu, nuo šių metų sau
sio 1 d. įsigaliojusios Archyvų įstatymo 
pataisos stabdo krašto bei tautos praeities 
tyrimus, šiurkščiai pažeidžia pilietinės 
visuomenės teise į istorinę atmintį ir daro 
gėdą demokratinei Lietuvos valstybei.

Laišką pasirašė Pilietinės visuomenės 
instituto direktorius Darius Kuolys, isto
rikai Edvardas Gudavičius ir Egidijus 
Aleksandravičius, literatūrologės Vanda 
Zaborskaitė ir Viktorija Pakerienė, akade
mikas Zigmas Zinkevičius, Europos Parla
mento narys Aloyzas Sakalas, keli Kovo 11- 
osios Akto signatarai, kelios dešimtys 
rašytojų, filosofų ir istorikų. Pilietinės vi
suomenės institutas bei mokslininkai taip 
pat pristatė V. Adamkui siūlomas kon
krečias Archyvų įstatymo pataisas.

Jomis raginama įteisinti kuo platesnį 
priėjimą prie valstybės archyvuose esan
čių dokumentų, uždrausti naikinti Lie
tuvoje veikusių SSRS specialiųjų tarnybų 
ir kitų represinių struktūrų dokumentus. 
Dabartinis Archyvų įstatymas Seime be 
didesnių diskusijų buvo priimtas pra
ėjusiais metais, tuometinio Prezidento

tauta ypač rėmė lietuvius sunkiu metu. “Kai 
buvau Sibire, gaudavau šimtus sveikinimų 
iš vokiečių, kurie manęs asmeniškai nepa
žino, bet jautė solidarumą su manimi kaip 
su žmogumi, kuris buvo valdžios ujamas. O 
Nepriklausomybės metais mes iš niekur 
negavome tiek daug paramos kaip iš vokie
čių”, -sakė jis.

Išrinkus naują Popiežių arkivyskupas 
S.Tamkevičius neprognozuoja didelių 
pasikeitimų Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
vadovybėje. Jo nuomone, Vilniaus arki
vyskupas metropolitas kardinolas Audrys 
Juozas Bačkis pagal savo lygį galėtų pasi
likti dirbti kokioje nors institucijoje Vati
kane, tačiau greičiausiai liks Lietuvoje.

Sekmadienį, balandžio 24 d., Vatikane 
po atviru dangumi įvyko inauguracinės 
mišios, kurių metu Benediktas XVI priėmė 
popiežiaus valdžios simbolius ir oficialiai 
tapo Katalikų Bažnyčios vadovu. įj

archyvų ribojimo
Rolando Pakso apkaltos įkarštyje, ir pra
dėjo galioti nuo šių metų sausio. Įstatymas 
numato, kad “priėjimas prie Nacionaliniam 
dokumentų fondui priklausančių buvusių 
SSRS valstybės saugumo komiteto (KGB) 
Lietuvos SSR padalinio, Lietuvos SSR 
vidaus reikalų ministerijos ir kitų Lietuvos 
teritorijoje veikusių specialiųjų tarnybų do
kumentų, kuriuose yra agentūrinės infor
macijos, sudarytų baudžiamųjų ir trėmimo 
bylų ribojamas 70 metų nuo jų sudarymo”.

Kultūros ir mokslo atstovai siūlo pri
ėjimą prie Nacionalinio dokumentų fon
do dokumentų riboti tik tam tikrais ypatin
gais atvejais. Šie apribojimai neturėtų būti 
taikomi tyrėjams, naudojantiems medžia
gą mokslinio tyrimo tikslams.

Be to, raginama uždrausti naikinti Na
cionaliniam dokumentų fondui priklau
sančius buvusių SSRS valstybės saugumo 
komiteto (KGB) Lietuvos SSR padalinio, 
Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos 
ir kitų Lietuvos teritorijoje veikusių SSRS 
specialiųjų tarnybų, taip pat Lietuvos ko
munistų partijos bei buvusių LSSR insti
tucijų pirmųjų skyrių dokumentus.

V. Adamkus anksčiau yra paraginęs 
Seimą iš naujo svarstyti Archyvų įstatymo 
redakciją. Jo manymu, archyvai turi būti 
atviri ir mokslininkams, ir visuomenei.

(Daugiau šiuo klausimu žr. “Žvilgsnį”
“M.P.”psl.2)

1



pa“ Trumpai iš visur
♦ Balandžio 17 
d. Bali saloje Indo
nezijos policija su
ėmė devynis aus
tralus turistus. Su
trukdytas bandy
mas įvežti į Aus
traliją didesnį kie
kį narkotikų. Ke
turi turistai, sulai
kyti oro uoste, slė

pė prie savo kūnų beveik 11 kg heroino. 
Tarp suimtųjų yra viena moteris. Visiems 
jiems gresia mirties bausmė.
♦ Balandžio 17 d. Irako kariuomenės
daliniai, padedami amerikiečių karių, ap
supo Madaen miestą Bagdado kaimy
nystėje, ieškodami didesnio skaičiaus šiitų 
įkaitų, kuriuos būk tai pagrobė sunitai 
sukilėliai Miestas iškratytas, bet nerasta 
jokių pagrobtųjų pėdsakų. Balandžio 20 d. 
iš Tigrio upės žemiau Madaen buvo iš
traukti 57 nužudytųjų kūnai, jų tarpe mo
terys ir vaikai.
♦ Balandžio 18 d. Jungtinių Tautų Or
ganizacija susžinojo, kad Burmos vyriau
sybės įsakymu sustabdyta JT inspektorių 
priežiūra vykdant opiumo aguonų laukų 
išnaikinimo darbus Burmoje. Burmos vy
riausybė įsakė Jungtinių Tautų personalui 
išvykti iš krašto.
♦ Balandžio 21 d. Ekvadoro prezidentas 
Lucio Gutierrez buvo protestuojančių 
minių priverstas pabėgti iš savo rūmų. Jis 
užpykdė opoziciją ir rinkėjus, savavališkai 
pakeisdamas Aukščiausiojo teismo sąstatą. 
Ekvadoro parlamentas paskelbė vicepre
zidentą Alfredo Palacio naujuoju valstybės 
prezidentu.
♦ Japonijos ministras pirmininkas Juni
chiro Koizumi, balandžio 22 d. kalbėdamas 
Azijos - Afrikos viršūnių konferencijoje 
Džakartoje, viešai atsiprašė Kinijos už

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
Diplomatas pripažino, kad Lietuva nebu
vo pasiruošusi aprūpinti ES institucijas 
pakankamu kiekiu kvalifikuotų vertėjų. 
Tačiau, jo teigimu, Bendrija esą suintere
suota ieškoti išeities iš susidariusios si
tuacijos ir remti vertėjus ruošiančias aukš
tąsias mokyklas.

Šiuo metu oficialiomis ES kalbomis 
laikomos 20 kalbų, tarp jų - ir lietuvių. Pa
gal nerašytą susitarimą darbo kalbomis 
vadinamos anglų, prancūzų ir vokiečių. 
Tradiciškai generaliniame direktorate dar
bo kalba laikoma ta kalba, kuria kalba jo 
vadovas. Per visą ES gyvavimo istoriją 
daugiakalbystė buvo laikoma neginčijamu 
darbo principu. Kiekvienas EP narys turi 
teisę bloko teisėkūros procese kalbėti, skai
tyti ir rašyti savo gimtosiomis kalbomis.

Po ES plėtros įsigaliojusios Europos 
Parlamento (EP) darbo taisyklės numato, 
kad į politikų gimtąsias kalbas privaloma 
versti ne tik plenarines sesijas, bet ir ko
mitetų bei politinių grupių, taip pat - tarp
parlamentinių delegacijų posėdžius. Šias 
taisykles visiškai įgyvendinti numatoma 
tik iki kitų metų pabaigos.

Užsišaldymo rekordas
Neoficialų pasaulio rekordą pasieku

siems magams atiteko Lietuvos Vyriau
sybės premijos po 5,000 litų ir premjero 
Algirdo Brazausko dovanos - vardiniai 
laikrodžiai. Rekordas buvo pasiektas 
balandžio pradžioje Palangoje.

ELTA primena, kad “DiArchy” magi
jos teatro magai D. ir A Gaičiūnai maž
daug 1.5 kvadratinio metro patalpoje iš 
ledo luitų išbuvo 63 vai. 31 min. 15 sek. 
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Imperatoriškosios Armijos karo nusikal
timus Kinijoje Antrojo pasaulinio karo 
metais. Šio atsiprašymo klausėsi apie 100 
valstybių lyderių, jų tarpe Kinijos prezi
dentas Hu Jintao. Atsiprašymo rezultatas - 
Kinija pristabdė krašte vykusias masines 
demonstracijas prieš japonų bendroves ir 
diplomatines atstovybes.
♦ Balandžio 23 d. Canberroje po širdies 
priepuolio mirė 78 metų amžiaus AI 
Grassby, buvęs Imigracijos ministras 1972 
-74 m. Gough Whitlam darbiečių ministrų 
kabinete. Al Grassby gimė Brisbanėje, 
ispano tėvo ir airės motinos sūnus. Jis buvo 
NSW valstijos parlamento narys 1965 - 69 
m, atstovavo Riverinos elektoratą Austra
lijos federaliniame parlamente 1969-74. Jis 
rėmė daugiakultūrinės Australijos įvaizdį, 
o pats garsėjo savo spalvingais rūbais.
♦ Balandžio 23 d. Kingaroy, Queensland, 
mirė vienas iš daugiausiai kontraversijos 
sukėlusių Australijos politikų, Sir Joe 
Bjelke - Petersen. Gimęs 1911 sausio 13 d. 
Dannevirk, Naujojoje Zelandijoje, jis buvo 
Queensland valstijos premjeru 1968-87 m. 
Jo pastangomis ekonomiškai atsilikusi 
Queensland valstija visiškai pasikeitė, įsi
jungdama į finansiškai pajėgių Australijos 
valstijų eiles. Gana diktatoriškas jo valdymo 
būdas susilaukdavo daug kritikos. 1975 
metais Joe Bjelke - Petersen paskyrė nepar
tinį senatorių atstovauti Queensland vals
tijai, pasitraukus darbiečiui senatoriui. Šis 
žingsnis įgalino opoziciją sustabdyti 
biudžeto įstatymo priėmimą ir privedė prie 
Gough Whitlam pašalinimo iš Australijos 
ministrų pirmininkų.
♦ Balandžio 24 d. mirė garsus britų ki
no aktorius Sir John Mills, 97 metų 
amžiaus. Vaidinęs virš 100 filmų. 1970 m. 
jis buvo apdovanotas “Oskaru” už meniš
kai sukurtą kaimo idijoto vaidmenį filme 
“Ryans Daughter”. □

Jie beveik dviem valandomis pagerino 
garsaus iliuzionisto David Blaine rekor
dą, kuris 2000 metais New York’e lede 
išbuvo 61 vai. 40 min. ir 15 sek., rekordą. 
Pirmą kartą pasaulyje tokiam eksperi
mentui ryžosi moteris - 28 metų Diana 
Gaičiūnaitė.

Ši egzotiška žinia nuskambėjo per visą 
pasaulinę žiniasklaidą. Ją paminėjo net 
arabų Emyratų laikraščiai

Muzikinis kūrinys holokaustui
Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje 

balandžio 16 d. įvyko naujo kūrinio - 
Nacionalinės premijos laureato kompo
zitoriaus Algirdo Martinaičio oratorijos 
“Atminties knyga” premjera.

Ši holokausto aukoms atminti skirta 
septynių dalių oratorija dviem skaito
vams, baritonui, bosui, mišriam ir vaikų 
chorams, smuikininkų ansambliui ir sim
foniniam orkestrui skambėjo hebrajų ir 
lietuvių kalbomis. Kūrinį atliko Nacio
nalinis simfoninis orkestras, Kauno valsty
binis choras, vaikų choras ir smuikininkų 
ansamblis, solistai Ignas Misiūra ir Egidi
jus Dauskurdis, skaitovai Ridas Jasiulio
nis ir I rmantas Jankaitis.

Savo kūrinį A. Martinaitis sukompo
navo naudodamasis Senojo Testamento 
tekstais bei Maimonido raštais.

“Atminties knyga” yra ir paskutinė 
kompozitoriaus sumanytos trilogijos da
lis. Jos ankstesnės dalys - “Pieta” pagal 
Naująjį Testamentą ir “Laiškas visiems ti
kintiesiems” pagal Pranciškaus Asyžiečio 
tekstus buvo sukurtos 1998 ir 2002 metais.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS irLGlTIC biuleteniais.

Kodėl slepiamos 
KGB bylos?

Penkioliktaisiais antrosios nepriklau
somos Lietuvos gyvenimo metais dažnai 
minimi buvusių sovietinių įstaigų pava
dinimai- NKVD ir KGB, kurie daugeliui 
kelia siaubingus prisiminimus, kai oku
panto saugumiečiai vykdė mūsų tautos 
naikinimą. Bet apie tai skaitome ne isto
rijos raštuose ar mokyklų vadovėliuose, o 
žiniasklaidos puslapiuose. Pastaruoju 
metu apie tai prabilta ir Lietuvos Seime.

Iš tiesų, nuo šių metų pradžios įsiga
liojo Archyvų įstatymo taisyklės, pagal 
kurias istorikams ir mūsų tautos praeities 
įvykių tyrinėtojams nebus galima susipa
žinti su tais archyvuose esančiais doku
mentais, kurie dar nebuvo išvežti į Rusiją, 
kai griuvo Sovietų Sąjunga.

Tame įstatyme teigiama, jog jei kas 
norėtų susipažinti su buvusiais KGB ir su 
sovietinės Lietuvos Vidaus reikalų minis
terijos ir kitų Lietuvoje veikusių specia
liųjų tarnybų dokumentais (kuriuose yra 
baudžiamosios ir trėmimų bylos bei tar
dymų duomenys), negalima bus, tai yra, 
nebus leidžiama tol, kol nebus praėję 70 
metų nuo jų sudarymo. Tokių bylų peržiū
rėjimo tvarką nustatys dabartinė kairiųjų 
Vyriausybė. Archyvų įstatymas buvo ren
giamas nuo praėjusių metų pavasario. 
Savaime kyla klausimas, kodėl reikėjo to
kio įstatymo. Klausimas, ar Gyventojų ge
nocido ir rezistencijos centras žinojo apie

Alkoholio problema tęsiasi?
(ELTA). Pagal alkoholio vartojimą ir jo 

daromą žalą Lietuva priskiriama aukščiau
sios rizikos grupės šalims Europoje. Tarp 
jų - Latvija, Estija, Baltarusija, Rusija, Uk
raina, Vengrija, Kazachstanas ir Moldova.

Kaip Eltai sakė Sveikatos apsaugos 
ministerijos skyriaus vedėjas Audrius Šče- 
ponavičius, šiuose kraštuose gryno etilo 
alkoholio suvartojimas vienam gyventojui 
siekia 13.9 litro per metus, tačiau mano
ma, kad net 38% čia suvartojamų svaiga
lų nepakliūva į oficialią statistiką.

Naujausi Pasaulio sveikatos organiza
cijos (WHO) duomenys rodo, jog alkoho
lio vartojimas Rytų Europoje 1990-2002 
metais išaugo 18.4%. Specialistų teigimu, 
tą lėmė alkoholio įstatymų liberaliza
vimas, alkoholio pramonės privatizavimas, 
nepakankamai kontroliuojama juodoji 
rinka, reklama, nauji alkoholio produktai

Maistui - net
(ELTA). Nepaisant 6.7% augusios Lie

tuvos ekonomikos, maisto produktams 
skiriama Lietuvos gyventojų išlaidų dalis 
pernai padidėjo, o išlaidų dalis apsilan
kymams viešbučiuose, kavinėse ir resto
ranuose sumažėjo. Maisto produktams ir 
nealkoholiniams gėrimams Lietuvos gy
ventojai pernai skyrė 38.8% (beveik 200 
litų) visų savo vartojimo išlaidų - truputį 
daugiau nei 2003 metais.

“Palyginti su Europos Sąjungos sen
buvėmis, Lietuvoje maistui skiriama išlai
dų dalis yra daug didesnė. Kitose šalyse ši 
išlaidų dalis sudaro ketvirtadalį ir apima 
nuo 20 iki 28%. Tarp Baltijos šalių ir nau
jųjų ES narių arčiausiai vadinamo europi
nio vidurkio yra Estija, kur maistui ski
riama apie 28% visų išlaidų”, - sakė Pa
saulio banko atstovė.

Didžiuosiuose Lietuvos miestuose 
maistui skiriama išlaidų dalis pernai su
darė 31.3%, kaimo vietovėse - beveik 1.7 
karto daugiau (51.8%). Anot Pasaulio ban
ko ekspertės, tai parodo didžiules Lietuvos 

tokio įstatymo rengimą, ar viskas Lietu
vos Vyriausybės ir kai kurių Seimo atsto
vų buvo visa tai ruošiama slaptai.

Mus pasiekusiose žiniose sakoma, jog 
Gyventojų genocido ir rezistencijos tyri
mų centras daugel kartų reikalingoms 
instancijoms ir politikams siuntė oficia
lius raštus su savo pareiškimais ir susirū
pinimo tekstais, siūlydami net savo pro
jektą, jei toks įstatymas tikrai reikalingas, 
tačiau į tai nebuvo jokio atsakymo. Ir da
bar jau jų paruoštas įstatymas!

Kiekvienoje demokratinėje šalyje lei
džiama istorikams naudotis archyvine 
medžiaga. Jei tai draudžiama dabar, tai ar 
kartais nėra nurodymų šiuo atveju “iš 
aukščiau” - ir kieno įsakymu tai daroma. 
Įtariama, kad tai padaryta reikalaujant 
tiems pareigūnams, kurie sovietmečiu buvo 
susiję su KGB. Lietuvoje tokių asmenų 
praeities tyrinėjimas paprastai baigiasi tuo, 
kad nesą pakankamai įrodymų. Mes juk 
žinome, kad jokioje demokratinėje valsty
bėje tokių įstatymų nėra - gal dar šiuo 
metu tik Rusijoje ir Gudijoje. Bet kai Lie
tuvos įstatymai nurašomi nuo Rusijos, tai 
ir kyla klausimas, kas nurodo tai daryti ir 
kas priima tuos nurodymus Lietuvoje.

Kas gali užtikrinti, kad įsigaliojus tam 
įstatymui nebus sunaikinti tie dokumen
tai, kurių nenori kai kurie politikai kurie 
turėjo ryšius su sovietų slaptosiomis tar
nybomis.

Kodėl naujoji valdžia skuba ilgiems 
dešimtmečiams užrakinti buvusius KGB 
archyvus? O gal iš naujo statoma visa 
valdžia ant specialiųjų tarnybų pamatų. Gal 
Rytų grėsmė iš tiesų reali?

S. Tūbėnas, JAV

jaunimui.
Nors alkoholio vartojimas Europos Są

jungos šalyse po truputį mažėjo, Lietuvoje 
per pastaruosius 5 metus gryno etilo al
koholio suvartojimas vienam gyventojui per 
metus išaugo nuo 9 iki 10.2 litro,

2003 metais Lietuvoje buvo užregis
truota daugiau nei 64,000 nuo alkoholiz
mo besigydančių žmonių. Į šią įskaitą 
kasmet įrašoma mažiausiai 2,000 nuo 
alkoholio priklausomų ligonių.

Pastaraisiais metais dėl apsinuodijimo 
alkoholiu Lietuvoje mirdavo daugiau negu 
po 400 žmonių.

Per porą metų alkoholiui priskiriamas 
mirtingumas Rytų Europoje padidėjo apie 
15%. Tai yra du kartus daugiau nei pasau
lio šalių vidurkis. Alkoholio sąlygotas gyven
tojų sergamumas Rytų Europoje taip pat 
dvigubai viršija pasaulio šalių vidurkį.

40% pajamų
regioninės politikos problemas.

Būstas, vanduo, elektra, dujos bei kitas 
kuras pernai sudarė mažesnę gyventojų 
vartojimo išlaidų dalį-12.2% (2003 metais 
-12.7%).

Išlaidos laisvalaikiui ir kultūrai pernai 
šiek tiek ūgtelėjo - iki 4.4% visų vartojimo 
išlaidų, o išlaidų dalis, skirta apsilanky
mams viešbučiuose, kavinėse ir restora
nuose smuktelėjo iki 4.1 %.

Lėšų alkoholiui ir tabako gaminiams 
pernai skirta tiek pat, kaip ir 2003 metais - 
atitinkamai 2.3% ir 1.5% visų vartojimo 
išlaidų.

Pernai iki 8.2% visų išlaidų dalies iš
augo lėšos, skirtos drabužiams ir avalynei 
Daugiau dėmesio pernai žmonės skyrė ir 
būsto apstatymui kasdienei priežiūrai ir 
namų apyvokos įrangai - 4.2% visų savo 
išlaidų.

Brangstant sveikatos priežiūros paslau
goms, iki 5.2% išaugo ir vartotojų išlaidų 
dalis šiai sričiai. Švietimui gyventojai per
nai skyrė 0.9% savo išlaidų. i i - ■ □
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Bendruomenės baruose
Geelonge susirinko dirigentai

Konstantinui Ankui -103

2005 metų kovo 19 dieną Geelonge 
susirinko Australijos lietuvių chorų 
dirigentai, kad aptartų ir paruoštų se
kančios Lietuvių Dienų Šventės repertua
rą. Sekančios Australijos Lietuvių Dienos 
įvyks Geelong’e 2006 metais.

Pasitarime dalyvavo chorvedžiai: iš 
Sydnėjaus - Birutė Aleknaitė, iš Adelaidės
-Jonas Pocius, iš Melboumo - dvi naujos 
dirigentės - Rita Mačiulaitienė ir Gražina 

,j/|R om? o:

(9 Yaraan St., Bell Park, VIC. 3215 
Tel.: (03) 52785686

Nuotraukoje - Geelonge susirinkę chorvedžiai. Iš kairės stovi: Rita Mačiulaitienė, 
Birutė Aleknaitė, Aldona Scano, Birutė Prašmutaitė, Gražina Pranauskienė ir Jonas 
Pocius. Sėdi - Dana Levickienė.

Poetai Barossa Vynuogių Derliaus 
Festivalyje

(Barossa Vintage Festival: Poets and Platters)

Daug Pietų Australijos gyventojų bei 
iš kitur atvykusių yra aplankę šį žinomą 
vynuogynų slėnį, kuris yra 100 km nuo 
Adelaidės. Kas antri metai vietinių mies
telių bei apylinkių gyventojai ruošia ten 
Vynuogių Derliaus Festivalį

Neperseniausiai j Festivalį buvo įtrauk
ti poezijos skaitymai. Šį renginį remia 
“Langmeil” vyninė ir Pietų Australijos 
Rašytojų Centras. Šiais metais be keturių 
Pietų Australijos poetų - Aiden Coleman, 
Bob Magor, Patricia Irvine ir Stephen 
Lawrence - buvo pakviesta ir Lidija 
Šimkutė.

Festivalis vyko kovo 28 - balandžio 3 
dienomis, o poezijos skaitymai -”Poets & 
Platters”- kovo 29 ir 30 dienomis. Eilės 
buvo skaitomos, kaip ten pridera, medi
nių vyno statinių fone. Visi kviesti poetai 
pasižymėjo savitumu, individualumu - ne 
tik tematika bet ir savo kūrinių pristaty
mu. Kiekvieną vakarą susirinkdavo 100 
klausytojų. Ant baltom staltiesėm išklotų 
stalų laukė vaišės ir vyno taurė už sumo
kėtą sumą. Poetai buvo vaišinami nemo

Romas prie senoviškos karietos.

Pranauskienė, taip pat Dana Levickienė ir 
buvusi Melboumo dirigentė Birutė Praš- 
mutaitė.

Svečius priėmė Geelong’o choro 
dirigentė Aldona Scano kartu su Dainų 
Šventės koordinatore Stase Lipšiene.

Stasė Lipšiene
ALD Dainų Šventės koordinatorė

kamai, ir apdovanoti vynų buteliais (mums 
teko ragauti aksominio vyno, kurio butelis 
kainuoja $100).

Įdomi buvo pati kelionė iš mūsų 
Rostrevor priemiesčio. Važiavome vin
giuojančiu keliu tarp įspūdingų uolų per 
Adelaidės kalnus, apaugusius eukaliptais 
ir kita šio krašto augmenija.

Grožėjomės turtinga Australijos gam
ta. Pravažiavę unikalius šio krašto mies
telius - Cuddley Creek, Chain of Ponds, 
Kirsbrook ir Williamstown, atvykome į 
Barossa slėnio mietelį Lyndoch. Po to se
kė Tanunda. Vos suspėjau į radijo “triple 
B” sutartą interviu. Savo poezijos skaity
mo fonui parinkau kompozitoriaus Bro
niaus Kutavičiaus oratoriją: “Paskutinė 
pagonių apeiga“ (Sigito Gedos tekstas). 
Su vyru Romu buvome apgyvendinti pas 
poezijos vakaro organizatorius - Richard 
ir Shirley Lindner. Jie gyvena puikiame 
praėjusio šimtmečio pradžioje statytame 
name su nuostabiu gėlių ir vaismedžių 
sodu. Džiaugėmės puikia aplinka ir šei
mininkų vaišingumu. Prieš vakaro skai

tymus turėjome progos 
susipažinti su kitais jų 
svečiais iš Melboumo. 
Viena jų teta buvo su 
drauge, kuri pasirodė 
esanti garsaus daininin
ko Nick Cave motina.

Kitą dieną pavažinė- 
jome po Barossa apy
linkes. Nuo kalno išvy
dome vyninių ir vynuo
ginių peizažą ir skulp
tūras kalno pašlaitėje. 
Pakviesti skulptoriai iš 
Australijos, JAV, Euro
pos ir Japonijos iš vieti
nio akmens: balto ir

Sydnėjaus Ramovėnų 
skyriaus garbės narys 
Konstantinas Ankus ba
landžio 14 dieną atšventė 
103-jį gimtadienį.

Lietuvos kariuomenėje 
Konstantinas tarnavo 7- 
ame pulke, antrojo bata
liono raštvedžiu.

Konstantinas Ankus 
dabar yra Parramatta 
Nursing Home. Be nusil
pusių kojų, akių ir klausos, 
jis yra sveikas. Šalia lietu
vių, rusų ir vokiečių kal
bų, gerai kalba angliškai. 
Turi nepaprastą atmintį.

Susirinkusi šeima kuk
liai pasveikino solenizan- 
tą, padainuodami “Ilgiau
sių metų”. Solenizantas 
mums pagiedojo visą Tau- 
tos himną. Pats užvedė padainuoti keletą 
liaudies dainelių. Lietuviška patarlė sako: 
“kas dainuoja - nesensta, kas gieda - 
dvigubai meldžiasi.”

Paklaustas apie jaunystę, Konstantinas 
sakė: “Karštai meldžiausi į švenčiausią 
Mergelę Mariją, kad ji saugotų mano 
gyvenimą.”

Ramovėnų pirmininkas perskaitė 
gautus sveikinimus iš gubernatoriaus Major 
General Michael Jeffrey ir Lady Mar
lena, The Hon. John Howard Prime 
Minister ir Mrs. Janette, Hon. Bob Car

Iš kairės: S. Lawrence, L. Šimkutė, P. Irvine, B. Magor, A. Coleman.

juodo marmuro, iškalė paminklus, 
įamžindami savo kūrinius. Aplankėme 
"Barossa Heritage” parodą, kuri vaizdžiai 
priminė mūsų kūrimosi dienas Austra
lijoje. Kaip reikšmingas eksponatas lau
ke stovėjo medinė išvietė.

Moterys, senoviškai apsirengę, su 
baltom kepuraitėm ir prijuostėm, darba
vosi virtuvėje. Čia stovėjo “šaldytuvas” 
(ice-cupboard). Atsimenu tokį šaldytuvą 
-jam reikėdavo kas savaitę atvežti didelį 
gabalą ledo. Stovėjo ir senoviška spintelė 
maistui susidėti, tinklu aptrauktom du
relėmis, apginanti nuo musių.. Ant stalo 
stovėjo žibalinės lempos, kurias gerai 
prisimenu Peechelba East namelyje, 
lentpjūvės kaimelyje, netoli Wangaratta 
miestelio. Šioje lentpjūvėje Australijos 
valdžia, kaip tais laikais buvo įprasta, 
paskyrė tėvelį atlikti darbo sutartį už mū
sų atvežimą į Australiją 1949 m. Išvydome 
čia ir kitų atmintinių dalykų bei įrankių. 
Prie virtuvės stovėjo priemonės baltinių 
skalbimui ir lyginimui, toliau - senoviška 
karieta kuria (apgailestavome) negalėjome 
atvažiuoti. Toliau stovėjo vežimai ir kitos 
senienos. Salėje moterys demonstravę

Konstantinas Ankus (sėdi), šalia jo stovi sūnūs Kęstutis 
Ankus ir duktė Kedienė. Nuotr. Antano Kramiliaus.

Premier of NSW ir ponia Helen, Hon. 
Kim Beazley Federal Leader of Op
position, Julie Owens Federal Member 
for Parramatta, Tania Gadiel State Mem
ber for Parramatta.

Taip pat Konstantiną Ankų jubiliejaus 
proga pasveikino Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės pirmininkas Gabrielius Žem
kalnis iš Vilniaus, o Sydnėjaus Ramovė
nų vardu - Antanas Kramilius.

Ilgiausių metų, Konstantinai! Pasima
tysime 104-to gimtadienio šventėje.

Antanas Kramilius

dabar jau retai pasitaikančius, palaipsniui 
nykstančius rankdarbius (lace-making). 
Ant sienų kabėjo tos apylinkės istoriniai 
paveiksliai.

Vėliau patraukėme į Angaston mietelį. 
Tą dieną vyko įvairiausį pasirodymai, 
maisto ir vyno ragavimai. Sklido muzika 
iš restoranų, grojo muzikantai gatvėse. 
Įvairūs liaudies meistrų darbai krautuvė
lėse bei gatvių prekiautojai akivaizdžiai 
parodė “Cottage Industiy”(vietinių rank
darbių) populiarumą šiose apylinkėse.

O dar kitą dieną buvo Tanunda mies
telio šventė. Mus prajuokino “Ziegen- 
markt”, kur patyręs varžybininkas pagal 
seną tradiciją pardavinėjo ne tik daržoves, 
bet ir gyvulėlius: zuikius, kiaulytes, aveles. 
.... Galėjome nusipirkti Deutsche Kuchen, 
Bratwurst ir kitų gėrybių. Pirmųjų vokie
čių gyventojų tradicijas išsaugojo ne tik 
maisto gamintojai, bet ir žemdirbiai lau
ko darbuose ir miestelių amatininkai: čia 
pamatysi įdomias žmogaus dydžio sku
durines lėlės, vaizduojančias įvairiausius 
anų ir šių laikų gyventojų tipus. Grįžome 
įspūdžių ir gėrybių kupini L.Š.
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Kardinolų tarpe - ir lietuviai
Vytautas Patašius

Balandžio 18 d. Vatikane konklavoje 
užsidarę 115 kardinolų stebėtinai greitai, 
per ketvirtąjį balsavimą, balandžio 19 d. 
išrinko naująjį popiežių. Habemus papam! 
Išrinktas vokiečių kilmės kardinolas Jo
seph Alois Ratzinger, kardinolų kolegijos 
dekanas, šventosios kongregacijos Tikėjimo 
Doktrinai prefektas, pasirinkęs Benedikto 
XVI vardą.

Naujasis popiežius gimė 1927 m. 
balandžio 16 d. Marktl am Inn, mažame 
Bavarijos miestelyje, nepertoliausiai nuo 
Austrijos sienos. Jo tėvas, vietos policijos 
viršininkas, buvo griežtai nusistatęs prieš 
krašte įsigalinčius nacionalsocialistus. 1929 
-32 ėjęs policijos viršininko pareigas Tit- 
moning miestelyje prie Sulzach upės, ski
riančios Bavariją nuo Austrijos, jis buvo pri
verstas išsikelti dėl konflikto su vietiniais 
naciais. Nusikėlė į Traunstein miestą, netoli 
nuo žaviojo Chiem ežero. Jo sūnus Joseph 
jau anksti apsisprendė būti kunigu. Semi
narija neapsaugojo jo nuo karinės tarnybos 
Antrojo pasaulinio karo metu. Kartu su ki
tais klierikais, 1943-44 m jis turėjo tarnauti 
priešlėktuvinėje baterijoje, saugusioje BMW 
autofabriką Muncheno kaimynystėje. 1944 
m pervestas j darbo tarnybą, jis kasė prieš
tankinius griovius. 1944 lapkričio 20 d. vėl 
paimtas j kariuomenę, jis apie mėnesį iš
buvo amerikiečių karo belaisvių stovykloje. 
1945 m. tik nuo lapkričio mėnesio grįžo į 
Freising kunigų seminariją.

Kartu su broliu Georg, Joseph Ratzin
ger priėmė kunigo šventimus 1951 m. Gi 
1953 m apgynęs disertaciją apie šv. Augus
tiną, jis įgijo teologijos daktaro laipsnį 
Muncheno Universitete. Vėliau jis dėstė te
ologiją įvairiuose Vakarų Vokietijos univer
sitetuose: Bonn nuo 1958m, Munster nuo 
1963m, Tubingen nuo 1966m., Regensburg 
nuo 1969m. Vėliau jis pasidarė Kolno kar
dinolo Joseph Fringe teologijos pagalbininku.

Savo profesoriavimo pradžioje Joseph 
Ratzinger buvo aktyvus bažnyčios reformų 
šalininkas. Jis paruošė svarbų diskusinį pro
jektą, svarstytą Antrajame Vatikano bažny

Kaip Vilnius sutiko aukštus NATO svečius
Prieš kelias dienas Vilniui teko didelė garbė — bet kartu reikėjo ir “pasitempti”. Juk į šį 

miestą susitikimui suvažiavo aukšti svečiai - NATO valstybių užsienio reikalų ministrai. 
Kaip tuo metu atrodė Vilnius, rašo “L.r.” žurnalistai Birutė Vyšniauskaitė ir 
Liudas Dapkus. Red.

Dar gerokai prieš ministrų susitikimą 
NATO atstovai apsilankė Vilniuje, apžiū
rėjo visus viešbučius, sales bei įstaigas, ku
riose lankysis NATO šalių užsienio reikalų 
ministrai, kariškiai, juos lydinčių delegacijų 
nariai. Pagrindiniai šio renginio asmenys 
NATO gen. sekretorius Jaap de Hoop 
Scheffer bei JAV valstybės sekretorė Con
doleezza Rice apsistojo skirtinguose vieš
bučiuose - „Stikliuose“ bei „Radisson SAS 
Astorija“. Tačiau tą patį vakarą jų keliai 
susikirto „Stikliuose“ - čia jie susitiko pa
sikalbėti prie židinio.

Su gausia palyda iš Maskvos atskridusi 
JAV valstybės sekretorė Condoleezza Rice 
iškart atvyko į Prezidentūrą. Nors JAV vals
tybės sekretorės vizito Rusijos sostinėje 
darbotvarkė buvo labai intensyvi, j Vilnių 
aukšta pareigūnė atvyko žvali ir puikiai 
nusiteikusi. Griežto kirpimo rožinės spal
vos kostiumėliu apsivilkusią Condoleeza 
Rice prie Prezidentūros durų pasitiko LR 
Prez. Valdas Adamkus.

C.Rice lėktuvas vėlavo keliolika minu
čių, todėl jos susitikimas su V. Adamkumi 
bei spaudos konferencija truko trumpiau, 
nei buvo planuota. Bet C.Rice ir V Adam
kus spėjo aptarti nemažai svarbių abiem 
šalims reikalų. Viešnia patikino Preziden
tą, kad Washington’as parems Lietuvos 
misiją Afganistane.
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tiniame susirinkime. Vėliau jam didelį rū
pestį kėlė marksistinių idėjų plitimas Va
karų Vokietijos universitetuose. Jis dėjo 
visas galimas pastangas, kad Bažnyčios 
reformos neįgautų klaidingos krypties.

1977 kovo mėn. Joseph Ratzinger buvo 
paskirtas Munchen -Freising arkivyskupu, 
o tų pačių metų birželio mėnesį popiežius 
Paulius VI pakėlė jį į kardinolus. Tais pat 
metais jis susipažino ir susidraugavo su 
kardinolu Karoliu Wojtyla, sekančiais me
tais išrinktu popiežium Jonu Paulium II. 
1981 m. popiežius, besveikstąs po pasikė
sinimo į jo gyvybę gegužės 13 d., pasikvietė 
kardinolą Ratzinger į Vatikaną ir 1981 m. 
lapkričio mėn. paskyrė jį Šventosios Kon
gregacijos Tikėjimo Doktrinai prefektu. 
Per ištisus 21 metus kardinolas Ratzinger 
stovėjo tikėjimo dogmų sargyboje, kiek
vieną trečiadienį susitikdamas pasitari
mams su popiežium Jonu Paulium II.

Popiežius Benediktas XVI laisvai kalba 
angliškai, prancūziškai, ispaniškai, itališkai, 
lotyniškai, ir, žinoma, vokiškai. Žurnalistai 
bando įspėti, ką simbolizuoja jo pasirinktas 
Benedikto vardas. Paskutinis šio vardo po
piežius (Benediktas XV), vadovavęs Baž
nyčiai nuo 1914.9.2 iki 1922.1.22, globojo 
Pirmojo pasaulinio karo nuniokotą Euro
pą. Jis buvo paskyręs 1917 m. gegužės 20 
d. “Lietuvių Diena”, liepdamas viso pa
saulio katalikų bažnyčioms tą dieną praves
ti rinkliavas nuo karo nukentėjusiai Lietu
vai šelpti.

PopiežiųBenediktą XVI renkant, vienas 
iš 115 kardinolų konklavoje buvo Vilniaus 
arkivyskupas Audrys Bačkis, tuo pačiu, 
bent teoriškai pats būdamas kandidatu į po
piežius. Tai trečias atvejis istorijoje, kai 
popiežiaus rinkimuose dalyvauja lietuvis 
kardinolas. XVI a. kardinolas Jurgis Rad
vila dalyvavo išrenkant Jeruzalės patriar
chą Giovani Fachinetti popiežium Inocen
tu IX1591 m. spalio 29 d., gi šiam popiežiui 
mirus gruodžio 30 d., jis vėl dalyvavo 1592 
m sausio 30 d. išrenkant kardinolą Ippolito 
Aldobrandini popiežium Klemensu VIII. 
Istorikai pažymi, kad per šiuos antruosius 
rinkimus dalis kardinolų rėmė ir Jurgio

JAV gynybos sekretorius Donald Rums
feld neseniai Lietuvos atstovams pažadėjo, 
kad Washington’as šios misijos veiklai yra 
numatęs skirti 10 milijonų dolerių.

C.Rice puikiai įvertino Lietuvos Prezi
dento veiksmus Ukrainos politinės krizės 
metu. Viešnia daugiausia dėmesio paskyrė 
padėčiai buvusiose sovietinėse respubli
kose, per kurias ritasi demokratinių revo
liucijų banga. Pabrėždama, kad Lietuva yra 
svarbi ir patikima politinė partnerė, JAV 
valstybės sekretorė iš peties kirto rytinės 
Lietuvos kaimynės Baltarusijos valdžiai: 
„Tai - paskutinis diktatoriaus režimas Eu
ropoje. Manau,jog jau atėjo laikas didelėms 
permainoms šioje šalyje“.

Trečiadienį, balandžio 20 d., popiet Vil
niaus oro uoste vienas po kito nusileido 
užsienio svečius atskraidinę net 24 lėktuvai. 
JAV valstybės sekretorės Condoleezza Ri
ce vadovaujama delegacija iš Maskvos 
atskrido net keturiais lėktuvais.

C.Rice oro uoste laukė staigmena - ją 
pasitiko ne tik užsienio reikalų ministras 
Antanas Valionis, bet ir tarptautinėse mi
sijose tarnaujantys Lietuvos kariai bei jau
nieji krepšininkai. Garbingai viešniai buvo 
padovanoti žali krepšinio marškinėliai su 
pirmu numeriu ir užrašu „Rice“.

C.Rice apsistojo „Radisson SAS Asto
rija“ apartamentuose. Ji pageidavo, kad jos 

-kambaryje būtų vaisių, tarp jų būtinai - 
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Radvilos kandidatūrą.
Kyla klausimas, kiek iš viso yra buvę 

lietuvių kilmės kardinolų? Trys iš jų buvo 
neabejotini lietuviai. Tai Vilniaus arkivys
kupas Audrys Bačkis, Kauno arkivyskupas 
Vincas Sladkevičius bei XVI a. Vilniaus 
vyskupas Jurgis Radvila. Prie jų būtų galima 
priskirti dar tris nors šiek tiek lietuviško 
kraujo turėjusius kardinolus, gimusius ir 
augusius Lenkijoje, kurie turėjo vieną ben
drą savybę: jų tėvai buvo didieji Lietuvos 
kunigaikščiai. Tad iš viso susidarytų šeši lie
tuvių kilmės kardinolai. Kas jie?

Pirmasis iš jų, tai Fridrichas Jogailaitis, 
gimęs 1468 m., miręs 1505 m., DLK Kazi
miero ir Elžbietos Flabsburgaitės sūnus, 
Lietuvos globėjo šv. Kazimiero brolis. Du 
jo broliai, Aleksandras ir Žigmantas Se
nasis, valdė Lietuvą nuo 1492 m. iki 1548 
m. Į kardinolus 1493 m. rugsėjo 20 d. jį pa
kėlė popiežius Aleksandras VI (Rodrigo 
Borgia), o tų pat metų spalio 2 d. jis buvo 
paskirtas ir Gniezno arkivyskupu (Lenkijos 
primų). 1495 m. jis dalyvavo Vilniuje savo 
brolio DLK Aleksandro vestuvių iškilmėse, 
šiam vedant Eleną, Maskvos D.K. Ivano III 
dukrą, gi 1501 m. jis vainikavo tą patį brolį 
Lenkijos karaliumi. Jis valdė Lenkiją už 
brolį, jam išvykus į Lietuvą ir vadovavo ka
ro žygiui prieš įsibrovusius totorius.

Antrasis iš šių kardinolų, tai jau minėtas 
Jurgis Radvila, Vilniaus vaivados kunigaikš
čio Mikalojaus Radvilos Juodojo sūnus, 
gimęs 1556 gegužės 31 d., miręs Romoje 
1600 sausio 21 d. Jo motina Elžbieta buvo 
Lenkijos kanclerio Kristupo Szydlowiecki 
duktė. Jaunystėje jis buvo tėvo augintas 
kalvinu, gi vėliau, jėzuitų įtakoje, 1572 m. 
jis perėjo į katalikų tikėjimą. 1574 gruodžio 
18 d. popiežius Grigalius XIII paskyrė jį 
Vilniaus vyskupo koadjutorium su pavel
dėjimo teise. Studijavęs teologiją Romoje, 
1575 m. jis perėmė Vilniaus vyskupijos 
valdymą 1581 m, nors Vilniaus vyskupu 
buvo konsekruotas tik 1583 m. gruodžio 
26 d., prieš tai gruodžio 12 d. popiežiaus 
Grigaliaus XIII paskirtas kardinolu. Li
vonijos ambasadorius 1582-86, jis daugpa- 
dėjo Steponui Batorui ir vėliau Zigmantui 
Vazai kaip diplomatas ir administratorius. 
1591 Vilniaus Vyskupija liko “našlaite”, kai 

bananų. Be to, ji norėjo po ranka turėti du 
kavos aparatus: vieną - espreso, kitą - 
amerikinei kavai virti.

Pastarosiomis dienomis sirguliuojantis 
premjeras Algirdas Brazauskas iš visų už
sienio reikalų ministrų dėmesį parodė Ru
sijos užsienio reikalų ministrui Sergej Lav- 
rovui ir jį pasikvietė pavakarieniauti į savo 
žmonai Kristinai Brazauskienei priklau
santį viešbutį „Crowne Plaza Vilnius“. 
(Privatizuotas buvęs valstybinio lygio vieš
butis “Draugystė”.)

Po Vilnių delegacijos judėjo 80 įvairių 
maršrutų, todėl dalyje gatvių buvo riboja
mas arba iš viso uždraustas eismas. Aukštų 
svečių saugumui Vilniuje garantuoti buvo 
pasitelktos policijos, Vadovybės apsaugos 
departamento, kariuomenės pajėgos. Nuo 
antradienio iki penktadienio Vilniuje ir 
dieną ir naktį budėjo apie 1000 policinin
kų, 250 kareivių bei daugybė specialiųjų 
tarnybų pareigūnų. Dalis jų vilkėjo civili
niais drabužiais. Kareiviai saugojo oro 
uostą, rūpinosi aukštų NATO kariškių 
saugumu. Išminuotojai nuolatos tikrino 
visus sostinės tiltus bei viadukus.

Be aukštų NATO pareigūnų bei užsie
nio reikalų ministrų, į Vilnių suvažiavo ir 
maždaug400 užsienio žurnalistų.

NATO pareigūnus j Vilnių atlydėjo ir jų 
žmonos. 24 ponioms sudaryta atskira 
programa. Jos „Žemaičių smuklėje“ mokė
si gaminti cepelinus, susipažino su kitais 
lietuviškais patiekalais, jų paragavo. Taip 
pat susipažino su Vilniaus senamiesčiu, 
apsilankė dizainerių Juozo Statkevičiaus 
bei Julijos Žilėnienės salonuose, gintaro 
galerijoje. Vėliau išvyko apžiūrėti ir Trakus. 

Zigmantas Vaza išreikalavo jo perkėlimą 
Krokuvos vyskupu, o lietuviai iki Jurgio 
Radvilos mirties nepriėmė karaliaus siūlo
mų lenkų kandidatųVilniaus vyskupo pos
tui. 1599 m. kardinolas Jurgis Radvila nu
vyko į Romą ir dalyvavo Šventųjų Metų iš
kilmėse 1600, asistuodamas popiežiui Kle
mensui VIII atidarant “šventuosius vartus”, 
persišaldęs susirgo ir mirė 1600 sausio 21 
d., palaidotas Romoje.

Trečiasis iš lietuvių kilmės kardinolų, 
tai Jonas Albertas Vaza, DLK ir Lenkijos 
karaliaus Zigmanto Vazos ir Konstancijos 
Habsburgaitės sūnus. Jis gimė 1612gegužės 
25 d. Varšuvoje, mirė 1634 gruodžio 29 d. 
Paduvoje. Dar vaiką 1621 m jį tėvas no
minavo Varmės vyskupu. Popiežius Griga
lius XV šią nominaciją patvirtino, nors už 
vaiką vyskupiją administravo kiti. Popiežius 
Urbonas VIII Joną Albertą paskyrė Kro
kuvos vyskupu 1632 m. ir pakėlė kardinolu. 
1634 m pabaigoje į Italiją išvykęs jaunutis 
kardinolas persišaldė ir mirė Paduvoje. Jo 
kūnas palaidotas Krokuvoje. Kiek lietuviš
ko kraujo tekėjo Jono Alberto gyslose? 
Habsburgams nuolat besigiminiuojant su 
Gediminaičiais, jo motina turėjo 6.20% lie
tuviško kraujo. Tad kardinolas Jonas Alber
tas galėjo pasigirti 6.42 % lietuviško kraujo 
priemaiša (palyginimui, Jogaila Algirdaitis 
50%, DLK Kazimieras 50%, jo sūnus kar
dinolas Fridrichas 26.56%, DLK Zigmantas 
Augustas 13.28%).

Ketvirtasis lietuvių kilmės kardinolas - 
Jonas Kazimieras Vaza - tikras kardinolo 
Jono Alberto brolis, būsimas Lietuvos val
dovas. Jis gimė 1609 gruodžio 25 d. Kro
kuvoje, mirė 1672 gruodžio 16 d. Nevers, 
Prancūzijoje, atsisakęs Lietuvos-Lenkijos 
sosto. 1643 m jis nuvyko į Italiją, kandida
tavo į jėzuitų vienuolius, bet brolio karaliaus 
Vladislovo Vazos atkalbėtas nutraukė no
viciatą. Popiežius Inocentas X jį pakėlė 
kardinolu 1646 m. kovo 26 d. Grįžęs į Len
kiją 1647 sausio mėn., jis atsisakė kardinolo 
poaukščio tų pat metų gruodžio mėnesį, o 
sekančiais metais buvo išrinktas Lietuvos - 
Lenkijos valdovu po brolio Vladislovo Va
zos mirties.

Penktasis kardinolas - Vincentas Slad
kevičius, gimęs 1920 m rugpjūčio 20 d. 
Žąslių vis., Kaišiadorių apskrityje, miręs 
Kaune 2000 m gegužės 28 d. Įšventintas 
kunigu 1944 m kovo 25 d. ir paskirtas Kai
šiadorių vyskupo pagalbininku ir tituliniu 
Aboros vysk. 1957 gruodžio 25 d., jis buvo 
sovietinės valdžios tuoj ištremtas į Nemu
nėlio Radviliškį, neleidžiant eiti pareigų. 
Tik popiežiaus Jono Pauliaus II diploma
tinių pastangų dėka jis perėmė Kaišiadorių 
vyskupijos administraciją 1982m Popiežius 
jį pakėlė į kardinolus 1988 m gegužės 29 d. 
ir paskyrė Kauno arkivyskupu 1989 m va
sario 7 d. Kaip Lietuvos vyskupų konferen
cijos pirmininkas, 1993 rugsėjo mėn. jis pri
ėmė Lietuvoje besilankantį popiežių Joną 
Paulių II. Iš Kauno arkivyskupo pareigų jis 
atsistatydino 1995 m, sulaukęs 75 metus 
amžiaus.

Šeštasis lietuvių kilmės kardinolas Au
drys Juozas Bačkis gimė Kaune 1937 va
sario 1 d. Jo tėvas - diplomatas Stasys Bač
kis, ilgametis Lietuvos atstovas Paryžiuje, 
vėliau diplomatijos šefas Washingtone po 
Stasio Lozoraičio mirties (mirė Vilniuje 
1999 m. lapkričio 10 d.).

Audrys Bačkis buvo įšventintas kunigu 
Romoje 1961 kovo 18 d. Jis įsigijo bažnyti
nės teisės doktoratą 1964 m Laterano Uni
versitete. Nuo 1964jis dirbo apaštališkose 
nunciatūrose Filipinuose, Costa Rica, Tur
kijoje, Nigerijoje, o nuo 1973 pačiame Vati
kane. 1988 m. jis buvo paskirtas nunciatū
ros vadovu Olandijoje, tais pat metais įšven
tintas vyskupu. 1991 m. gruodžio 24 d. po
piežius Jonas Paulius II atkūrė bažnytinę 
Vilniaus provinciją, paskirdamas Audrį 
Bačkį pirmuoju Vilniaus arkivyskupu me
tropolitu. 2001 m. sausio 21 d. popiežius 
Jonas Paulius II paskelbė Audrį Bačkį 
kardinolu. □
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Balio Barkaus” skautų stovyklaii

“Aušros” tunto 2005 metų rudens 
stovykla įvyko balandžio 10-16 dienomis 
Camp Kariong stovyklavietėje. Tunto 
vadovai stovyklą pavadino Balio Barkaus 
vardu - prisimindami ir pagerbdami šį vi
siems mielą vadovą. Stovykla veikė dvi
guba tema: šliužai bei vandens gyvūnai 
(skiltys pasivadino pvz. amebom, varlėm, 
krokodilais) ir skautiškas patyrimas.

Pirmą dieną vyko įsikūrimas ir At
velykis. Margučiai, viens už kitą gražes
ni, riedėjo tilteliais, viens kitą pralenkda
mi, viens kitą dauždami. Kiaušinių gau
dymo varžybų metu kiaušiniai skrido per 
orą: kai kurie mandriai sugauti, bet, deja, 
mažai išliko nesudužę - reiškia, darbas 
buvo atliktas.

Kadangi „Aušros“ tuntas praėjusiais 
metais prisijungė prie Australijos skautų 
(dėl apsidraudimo galimybių), dabar rei
kėjo atlikti ir Australų skautų reikalavi
mus. Prityrę skautai ir skautės dvi dienas 
intensyviai mokėsi pirmos pagalbos Aus
tralijos „Red Cross” organizacijos kursuo
se. Vieno pratimo metu sesė Kristina 
pasisiūlė būti sužeistąja, kuriai skautai tu
rėjo suteikti pirmąją pagalbą. Vargšė sesė 
po suteiktos pagalbos negalėjo pajudėti, 
nes kojos, rankos buvo surištos, tvirtai 
subintuotos pagal oficialius pirmos pa
galbos reikalavimus. Visi dalyvavusieji 
sėkmingai išlaikė egzaminus ir gavo pa
žymėjimus. Tai - pirmas žingsnis norint 
tapti Australijos skautų vadovu bei didelis 
ir svarbus asmeniškas pasiekimas mūsų 
būsimiems jauniems vadovams.

Savaitės bėgyje sesė Margarita Kava
liauskienė atvažiavo į stovyklą ir pamo
kino skautus kaip daryti šiaudinukus. Po 
sesės Margaritos apsilankymo, stovyklą 
puošė vaikų gaminti šiaudinukai, kurie 
kabėjo kur tik buvo vietos: prie palapi
nių, nuo drabužių džiovinimo virvių, sa

Tomas Kapočius ant tėvo s.v. Petro Kapočiaus pečių per 
Atvelykio žaidimus. Nuotr. Arvid Zduobos

Iš kairės: stovyklos viršininkas ps. Edis Karpavičius ir tau
tininkas ps. Arvyd Zduoba. Nuotr. A. Markowskei.

lėje, net aplink skautų kaklus.
Stovyklos metu sveikinom sekančius 

davusius Įžodįs: skautų įžodį - Žaibą 
Stašionį ir Ievą Petraitytę; prityrusių skau
tų įžodį - Luke Kains ir Alana Rountree; 
ir net vieną naują vyresnę skautę-Nata
lie Karpavičienę. Bravo sesės, broliai!

Pagal stovyklos šliužų temą, skautai 
nukeliavo į šliužų gamtosaugos parką. Ten 
jie susipažino (iš tolo) su žiauriuoju kro
kodilu „Erie”, kuris aptvare dabar gyvena 
vienas, nes anksčiau tris kitus kaimynus 
krokodilus jau papjovė. Bet smalsūs sve
čiai skautai buvo leidžiami glostyti tik 
kengūras...

Skautiškas patyrimas tęsėsi su gamto
saugos specialybe. Sesė Belinda pravedė 
gamtosaugos pratimus, kuriuose skautai 
išmoko, kaip vandenį tirti, suprato, kaip jie 
patys nežinodami gali gamtai pakenkti, ir, 
kodėl ir kaip ją išlaikyti.

Kas vakarą visi nekantriai laukė laužo, 
kad pamatytų, ką brolis Ray (Jurkšaitis) šį 
kartą sugalvojo... Vieną vakarą liepsna lė
kė žemyn nuo aukščiausio medžio pakur
ti laužą, kitą vakarą visi stebėjo kliūčių 
sustatytą taką, kuriuo kaip krentantys do
mino vienas kitą paliesdami daiktai pra
tęsė įvykių grandinę, kuri pagaliau uždegė 
laužą. Dar kitą kartą - liepsnojanti strėlė! 
O brolis Jeronimas vėl šiai stovyklai su
ruošė visų mėgiamas stotis. Jose skautai 
pildė kryžiažodžius, aprištom akim lipo 
per kliūtis, taikė sviedinius, ir t.t.

Iškylaudami vyresnieji skautai susitiko 
su draugovės „Duke of Edinburgh“ išky
laujančiais jaunuoliais (jų tarpe - lietuviš
kos radijo vedėjos Rimantės Geli anūkas 
-koks mažas pasaulis!). Jie drauge sukūrė 
laužą ir nakvojo miške. „Duke of Edin
burgh“ grupės vadovas neatsistebėjo 
išgirdęs mūsų skautus lietuviškai dainuo
jančius laužo metu. Jis gyrė jų entuziazmą, 

draugiškumą ir gražų 
dainavimą.

Skaitytojai jau turbūt 
pripratę skaityti apie 
stovyklas mano žo
džiais. Todėl norėjau 
pasidalinti pačių vaikų 
mintimis. Paskutinę 
stovyklos dieną jiems 
buvo duoti klausimai: 
“Kas man geriausiai pa
tiko stovykloje? Ką aš 
išmokau stovykloje? 
Kuris užsiėmimas buvo 
smagiausias?” Štai jų 
atsakymai:

„ I learnt (sic) about 
(the) environment. I 
learnt (sic) how the little 
things we do daily can 
affect the environment for 
the worse in a big way. I 
also got to experience 
how water gets tested for 
ph.” (Kate, 13 m.)

„Painiausias užsi
ėmimas buvo stotys ir 
Reptile parkas ir lau
žas.” (Ieva, 13 m.)

„I liked the people at 
stovykla because it’s the 
people your (sic) with 
(that) determine how 
much fun your (sic) 
going to have.” (Andrius, 
15 m.)

„The activity that was 
the most fun was 
pioneering... we made 
an umpire highchair that 
was 2-3 metres tall.

Su kengūra. Iš kairės: Emilija Rupšytė, Giorgia Gakaitė, (pasilenkęs) Dominic Gakas, 
Mattias Braach-Maksvytis. Nuotr. Arvid Zduobos.

Thanks B(roli) Ray!” 
(Giorgia, 13 m)

„The stations were 
a lot of fun and I 
especially liked being 
blindfolded and trying 
to pick up objects. The 
food was great.” (Ne
rija, 11 m.)

„The most fun 
activity was the puzzle 
stations...! really like 
jigsaw puzzles.” (Sa
rah, 13 m.)

„I liked the stations 
and building the 
umpire chair... 
working as a team was 
great. Friends is the 
best thing at camp.” 
(Magdalena, 13 m)

„Swiming (sic), 
werds—uchoo(sic) 
(ačių), swiming (sic).“ 
(Miglutė, 6 m.)

“The most fun 
activity was the
stations... I had a great time participating... 
this stovykla was one of the best I’ve 
been to.
P.S. The food was the best food ever made

V

Dar apie Šeštadieninės mokyklos 
lietuvių kalbos kursus

Širdingai dėkoju “Mūsų Pastogės” 
Redakcijai už pagalbą sukviesti daugiau 
mokinių į Šeštadieninės mokyklos lietu
vių kalbos kursus. Jūsų atspausdinti 
pranešimai/pakvietimai pasirodė labai 
kritišku laikotarpiu, kai NSW Švietimo 
Ministerija ruošėsi sumažinti klasių skai
čių. Tuo pačiu, nuoširdžiai dėkoju SBS 
radijo lietuviškos valandėlės pranešėjams 
p.p. Rymantei Geli ir Pauliui Jokūbaičiui 
už jų paramą.

Šia proga taip pat reiškiu padėką p. Elei 
Kains, kuri atsidėjusi skambino telefonu 
kartu su manimi ieškodama mokinių. Taip 
pat labai ačiū ir visiems tėveliams, kurie, 
susirūpinę lietuvių kalbos kursų ateitimi, 
tuojau suvežė savo vaikus registruotis. Tai 
- Anne Kavaliauskienė, Ugnė Kazokienė, 
Kajus Kazokas ir Kristina Rupšienė. Ačiū 
ir kitiems tėveliams bei seneliams, kurie 
pareiškė gerus norus. Deja, jų vaikai ir 
vaikaičiai šeštadienio rytais seniai užsi

Skaityk “Musų Pastogę” — viską žinosi!

Musų Pastogė Nr. 16, 2005.04.27, psl. 5

Didelis voras - pionerijos darbas. Prie jo stovi Miglutė
Stašionytė. Nuotr. Arvid Zduobos.

in stovykla.
GO SYDNEY!!!”(Julian, 12m.)

Daugiau nėr ką sakyti
sesė Dovilė

ėmę sportu, šokiais ir t.t. Dėkoju moki
niams, šiuo metu besimokantiems, jų 
tėveliams už ištvermę, kai mokymo laikas 
buvo sugaištas klasių persitvarkymo 
reikalais.

Jūsų žiniai, šiuo metu kursuose iš viso 
yra užsiregistravę 9 mokiniai nuo 7 iki 12 
klasės. Visi vienoje klasėje. Liko viena 
pagrindinė mokytoja p. Violeta Kondro- 
tienė, o antra mokytoja - dr. Liuda Po- 
penhagen - pavaduoja esant reikalui. Šie 
2005 metai yra paskutinieji, kai egzaminų 
rezultatai įskaitomi į abiturientų surink
tus taškus.

Sekančiais metais lietuvių kalbos kur
sai išliks tik valdiškose ir nemokamose 
patalpose, jei mokinių skaičius bus 
pakankamas. NSW Švietimo ministerija 
dar nepranešė, koks mokinių skaičius bus 
priimtinas.

Su pagarba
dr. Liuda Popenhagen
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Kas - kur - kaip?
Antanai 
Laukaitis

Kurčiųjų 
pasaulyje

Šių metų pradžio-
je Melbourne vyko 20-oji Pasaulio Kur
čiųjų Olimpiada. Joje dalyvavo nemažas 
skaičius Lietuvos kurčiųjų sportininkų, 
kurie laimėjo aukso, sidabro ir bronzos 
medalius. Pagal procentus jie net geriau
pasirodė už lietuvius sportininkus, daly
vavusius Atėnų olimpiadoje.

Jau kuris laikas Lietuvos kurčiųjų 
federacija veikia savarankiškai ir yra 
atsiskyrusi nuo Lietuvos neįgaliųjų sąjun
gos. Lietuvoje gyvena apie 9000 kurčių 
žmonių, kurie su kita bendruomene gali 
bendrauti tik gestų sistema. Bendravimas 
gana sudėtingas, nes Lietuvoje gestų ver
tėjų yra labai mažai. Vilniuje yra kurčiųjų 
darželis. Jame vaikai jau nuo pusantrų 
metų padedami auklėtojų pradeda ben
drauti tarpusavyje gestų pagalba, pradžio
je nužiūrėdami ką daro kiti jau vyresni 
vaikai. Kurčiųjų specialistai mano, kad 
gestų kalbos turėtų mokytis ir kurčiųjų 
tėvai. Vidurinės mokyklos programą kur
tieji baigia per 15 metų. Tuomet daugelis 
iš jų dar trejus metus mokosi reabili
taciniame profesinio mokymo centre ir 
gyvena bendrabutyje. Įgiję specialybę, jie 
pradeda gyventi savarankiškai, nors 
gyvendami internatuose jie neįgyja pa
kankamo gyvenimo pažinimo, todėl ir 
savarankiškumas pradžioje jiems yra 
sunkus.

Tuo tarpu Lietuvos aukštosiose mo-
kyklose jau dabar studijuoja daugiau nei 
50 kurčiųjų. Jiems padeda vertėjai, 
talkindami tik svarbiausiose paskaitose.

Dabar išvykę: grižti? negrįžti?
Klaipėdoje atsiranda vis daugiau šei

mų, kuriose nėra suaugusiųjų. Nebema- 
tantys prasmės gyventi tėvynėje klaipė
diečiai išvažiavo uždarbiauti į užsienį, o 
savo vaikus paliko namie. Vaikai auga savo 
gimdytojus matydami tik du kartus per 
metus, kai Anglijos, Airijos, JAV darbdaviai 
per didžiąsias šventes išleidžia atostogų.

Kai kurie uždarbiauti išvykę klaipė
diečiai neparvažiuoja po kelerius metus. 
Jie tik rašo laiškus, skambina ir siunčia 
pinigus artimiesiems, tačiau grįžti gyventi 
į tėvynę nebežada.

Klaipėdietė Vilma Labanauskienė ne
bemato prasmės gyventi Lietuvoje. Tris 
vaikus auginanti keturiasdešimtmetė ke
tina išvažiuoti į Airiją visam laikui. Vilma 
mano, kad jai per vėlu mokytis, įgyti kitą 
profesiją. Šiuo metu ji verčiasi siūdama.

Jau metai Vilmos vyras Robertas, buvęs 
barmenas, dirba Airijoje žuvies fabrike. 
Iki išvykimo jis dirbo viename Klaipėdos 
restoranų, tačiau buvo atleistas dėl etatų 
mažinimo. Robertui -taip pat per 40. Jam 
buvo sunku Klaipėdoje susirasti darbą. 
Šeima butą nuomojasi. Paklausta, kodėl 
nesiekia ieškoti bet kokio darbo, Vilma 
sakė, kad bandė, tačiau jai siūlė ne daugiau 
kaip 500 litų.

„Kokia prasmė už tokius pinigus lenk
ti nugarą čia, kai už tą patį darbą Airijo
je gausiu keliskart daugiau? Jokio 
skirtumo, kur butą nuomotis - Lietuvoje 
ar Airijoje“,- neslėpdama apmaudo sakė 
moteris.

Vilma neturi jokios vilties nusipirkti 
butą Klaipėdoje, gražiau aprengti vaikus ir 
nebesiskolinti pinigų. Moteris mano, kad 
nesuteikianti galimybės užsidirbti tėvy
nėje valdžia niekina darbščius, tačiau ne
turinčius aukštojo išsilavinimo, vidutinio
______________________________________ kas išvažiuoja šeimomis. Edita mano, kad,
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Suprantama, kad be vertėjų studijuoti 
sunku. Tik stipri valia ir didelis noras 
mokytis tuos sunkumus, nors ir sunkiai,
nugali. Lietuvoje gestų vertėjų labai trūks
ta. Vien Vilniuje gyvena virš 1500 kur
čiųjų, o yra tik 12 vertėjų. Iš viso Lietuvoje 
yra tik 50 gestų vertėjų. Suomijoje, kur 
kurčiųjų yra maždaug kaip ir Lietuvoje, 
gestų vertėjų yra 400.

Prieš penkerius metus kurtiesiems, kaip 
kompensacinė technika, buvo skirti mo
bilieji telefonai, kuriais su artimaisiais
kurtieji gali bendrauti SMS žinutėmis. 
Tai jiems buvo labai patogu ir ryšys su 
išoriniu pasauliu palengvėjo. Tačiau yra ir 
daug sunkumų su šiais telefonais. Nei 
gydytoją, nei medicininę pagalbą, nei 
norėdamas gauti darbą ar ką nors kitą be 
kalbos, nežinant siunčiamojo adreso, su 
tokia žinute neprisišauksi ir nepasieksi.

Kurčias žmogus iš pažiūros atrodo 
sveikas, bet ta jo negalia kelia jam daug 
sveikatos ir psichologinių problemų. Ver
tėjų pagalbos jiems reikia visur, kadangi 
vertėjų neužtenka, jie patiria daug ne
malonumų.

Gestų kalbos vertėjai yra rengiami 
vienintelėje Lietuvos mokymo įstaigoje - 
Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulte
te. Dabar čia yra trys grupės studentų. 
Paskaitos vyksta dvi dienas per savaitę. 
Jas veda du dėstytojai - kurtysis ir girdin
tis. Mokoma lietuvių gestų kalbos, nors 
kaip sako vienas iš vadovų M. Danielius, 
skirtingų tautų kalbose gestai taip pat 
skiriasi Skirtumai nėra ryškūs ir, nuva
žiavęs į kitą šalį, lietuvis kurtysis gali ga
na greitai prisitaikyti prie kitos gestų 
struktūros.

Mokytis gestų kalbą, kaip sako stu
dentai, yra gana sunku, nes neužtenka 
išmokti gestą ir jo reikšmę, bet reikia jį 

ir vyresnio amžiaus žmones.
Klaipėdietė Edita neseniai grįžo iš 

Airijos, kur aplankė savo vyrą. Jis į šią šalį 
išvyko prieš pusę metų. „Niekas į Airiją 
nevažiuotų, jeigu normaliai uždirbtų čia“, 
- taip vyro išvykimą į mūsiškių itin pamėg
tą kraštą komentavo Edita. Anot jos, vienas 
žmogus turėtų Lietuvoje uždirbti 2-3000 
litų, kad normaliai gyventų.

Editos vyras Albertas Airijoje darbą 
susirado greitai Jis darbuojasi įmonėje, kuri 
gamina paminklus, akmens masės stal- 
viršius. Klaipėdietis nebejaučia Lietuvoje 
kankinusio nerimo dėl rytdienos. Jis žino, 
kad dirbs ir uždirbs. Airijoje gyvenimas 
stabilesnis, todėl ten jis sau gali leisti kur 
kas daugiau negu Lietuvoje. Vienintelis 
minusas - šalia nėra žmonos ir sūnaus.

Editos teigimu, darbą Airijoje galima 
iš karto susirasti, jeigu moki anglų kalbą. 
Dabar - kiek sunkiau, nei prasidėjus pir
majai išvažiavimo bangai. Šalyje atsirado 
ir dar pigesnės darbo jėgos: atvyko lenkai, 
rusai ukrainiečiai.

Editos teigimu, pragyvenimo minimu
mas Airijoje -1 200 eurų, Lietuvoje - 550 
litų. Tačiau dauguma lietuvių Airijoje 
uždirba daugiau negu minimumą. Atlygi
nimai mokami kas savaitę. Editos vyras su 
trimis kitais lietuviais nuomojasi namą už 
750 eurų per mėnesį. Prasimaitinti savai
tei pakanka 40 eurų. Visi kiti pinigai - pa
gal poreikius. Anot moters, už 400-500 
eurų Airijoje galima nusipirkti visai neblo
gą mašiną.

Vaikams iki 12 metų Airijos vyriausybė 
skiria pašalpas. Jas gauna ir imigrantų 
vaikai jeigu tėvai pristato reikiamus doku
mentus. Susitaupyti dirbant vienam įmano
ma, tačiau sunku. Kur kas daugiau atsidė
ti pinigų galima dirbant dviese. Todėl daug 

nuolat kartoti ir demonstruoti. Kitaip jį 
greitai pamirši.

Studijos kolegijoje trunka trejus metus, 
tačiau įgyjamas tik aukštasis neuniver
sitetinis išsilavinimas ir tai turi įtakos 
atlyginimams. Daugumas studentų norė
tų, kad baigę šią kolegiją galėtų siekti 
universitetinio išsilavinimo.

Vilniuje ir Kaune jau yra įsteigti gestų 
vertėjų centrai. Jie bus steigiami ir ki
tuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose. 
Lietuvos kurčiųjų draugijos pirmininkas 
P. Gasiūnas mano , kad gestų vertėjai tu
rėtų būti atskirti nuo socialinių darbuo
tojų, dirbančių su kurčiaisiais, o ir etatų 
šiems darbams šiuo mėtų per mažai.KJfiįnufU m?.\n ūnaiHriv.azoĮrnojnsh/iTačiau, nors ir su daugeliu sunkumų 
susiduriama, kurtieji dirba, turi atskiras 
sporto sekcijas, o dabar labai gražiai 
pasirodė 20-oje Pasaulio Kurčiųjų Olim
piadoje.

Pomidorai nuo vėžio
Moksliniais tyrimais yra įrodyta, kad 

pomidoruose ir jų produktuose esantieji 
mikroelementai ne tik mažina susirgimo 
širdies ir kraujagyslių ligomis riziką, bet ir 
saugo nuo vėžio. Harvard’o Universiteto 
mokslininkų atliktas tyrimas parodė, kad 
pomidoruose esantis likopenas, kuris bu
vo atrastas prieš dešimtmetį, yra natūra
lus antioksidantas, kuris skatina ląstelių 
atsinaujinimą ir neutralizuoja medžiagas, 
kurios pažeidžia ląsteles. Mokslininkai 
Universitete šešerius metus tyrė daugiau 
nei 47,000 vyrų tarp 40 ir 75 metų amžiaus 
maitinimosi įpročius. Per tyrimą buvo at
rasta, kad likopenas, kurio yra ir pomido
rų sultyse, pomidoruose ir pomidorų 
padaže, mažina galimybę susirgti vėžiu. 
Nustatyta, kad 10 kartų per savaitę varto
jant pomidorų produktus, rizika susirgti 
vėžiu yra sumažėjusi net 34%.

Vokietijos mokslininkai per tyrimus

norint susitaupyti pinigų, Airijoje reikėtų 
praleisti dvejus, trejus metus.

Anglijoje gyvenanti ir dirbanti 22 metų 
Milda Lukoševičiūtė nesiskundžia gyve
nimu svetimoje šalyje. Tačiau rudenį pla
nuoja grįžti į Lietuvą ir toliau studijuoti.

„Jei tėvynė duos šansų užsidirbti ir 
normaliai gyventi, tikrai pasiliksiu Lie
tuvoje, jei ne - gal po metų vėl išvažiuosiu“, 
- sakė Milda. Vilniaus universitetą baigusi 
mergina gyvena 30 mylių už Londono. Klai
pėdietė dirba vienoje bendrovėje konsul
tante. Šį darbą ji „paveldėjo“ iš draugės, 
kuri sugrįžo į Klaipėdą.

Mergina įsitikinusi, kad norint Angli
joje susirasti normalų darbą, būtina mo
kėti kalbą. Išsilavinimas nėra svarbus, ta
čiau anglams padaro įspūdį, kai išgirsta, 
kad baigė aukštąjį mokslą. Milda pasa
kojo, kad lyginant su Lietuva, Anglijoje 
jauni žmonės uždirba nemažai. Tačiau čia 
brangesnė buto nuoma, transportas. Maisto 
ir drabužių kainos panašios, o gal net šiek 
tiek mažesnės.

Net mažiausiame miestelyje įsteigti 
darbo centrai, kur stovi kompiuteriai, o 
juose - visa informacija apie apylinkėse 
esančias darbo vietas: su aprašymais, rei
kalavimais, adresais irtele fonais.Paslauga 
nemokama, pasiūlymų nemažai. Daug 
informacijos apie darbus laikraščiuose. 
Galima užsiregistruoti ir agentūrose. Už 
paslaugą moka darbdavys, o ieškančiam ji 
nemokama.

Dirbdama Anglijoje, Milda gali sau 
leisti su keturiais draugais nuomotis pen
kių miegamųjų namą. Visi turi mašinas. 
Valgo ką nori, nemažai keliauja po Ang
liją.

Milda pateikė pavyzdį. Lietuvoje žmo
gus uždirba 1000 litų, o Anglijoje - tiek 
pat svarų sterlingų. Lietuvoje batų pora 
kainuoja maždaug 200 litų, o Anglijoje 40 
svarų. Kainos tarsi panašios, tačiau Ang- 

nustatė, kad žmonės, kurie organizme turi 
daugiau likopeno, du kartus rečiau patiria 
širdies smūgį, mažina prostatos, plaučių, 
krūties ir skrandžio vėžio riziką.

Likopenas, kaip sako mokslininkai, yra 
ir pigmentas, kuris suteikia natūralią spal
vą vaisiams ir daržovėms. Natūraliai šio 
elemento žmogaus organizme nėra. Dau
giausiai jo yra raudonos spalvos vaisiuose 
ir daržovėse. Geriau likopeną gauti iš 
pomidorų sulčių ir pomidorų padažų, mat 
kaitinant aukštoje temperatūroje, jis visiš
kai išsiskiria ir organizmas gali jį daug 
geriau pasisavinti Pvz. Stiklinėje pomido
rų sulčių yra 20mg likopeno, o 125 gra
mai šviežių pomidorų turi tik 4 mg. Taigi, 
gerkime pomidorų sultis ir valgykime 
pomidorus, kaip pataria pasaulio moks
lininkai.

Linksmiau
• Ant suolelio sėdi vyras su labai liūd

na fizionomija. Prie jo prieina kitas 
linksmas ir laimingas ir klausia:”Ko, 
brolyti, taip liūdnas?” “Sėskis, papasako
siu,” - sako liūdnasis. Šis sėdasi ant suole
lio ir tada liūdnasis sako: "Supranti, drau
ge, suolelis yra dažytas.”

• Fotografas ruošiasi fotografuoti 
pagyvenusį vyrą ir jo suaugusį sūnų ir siū
lo taip susėsti: tėvas sėdi, o sūnus stovi ša
lia, padėjęs ranką tėvui ant peties. Tačiau 
tėvas pataiso fotografą sakydamas, kad 
bus tikrai geriau ir gražiau, jei sūnus sto
vės įkišęs ranką jam į kišenę.

• Sužinojęs, kad ligonis pats gydosi 
vadovaudamasis knygomis, kur susiranda 
daug tinkamų receptų, gydytojas ir sako 
ligoniui: “Aš žinau nuo ko jūs mirsite; ogi 
nuo korektūros klaidos.

• Iki vestuvių aš taip mylėjau savo 
žmoną, kad norėjau ją suvalgyti. “O dabar? 
O dabar gailiuosi, kad nesuvalgiau.” □
lijoje pinigai „stipresni“.

Mergina pripažįsta, kad, leidžiant sau 
pramogauti, labai sunku sutaupyti. Tačiau 
gyvenant ramiai ir netgi per daug savęs 
neribojant, įmanoma. Prieš keletą metų 
Milda buvo išvykusi padirbėti į JAV. Anot 
merginos, Amerikoje paprasčiau. Net ir 
pusę etato dirbdamas paprasčiausią darbą 
gali normaliai gyventi

Ir į indų plovėją, ir į direktorių JAV 
žiūrima vienodai. O Anglijoje labiau 
žmogų vertina pagal tai, kiek jis pasiekęs, 
kiek uždirba. Pragyvenimo prasme Ang
lijoje dirbantys lietuviai negali sau leisti 
tiek, kiek Amerikoje. Milda mano, kad 
dabar, smuktelėjus dolerio kursui, finan
sine prasme labiau apsimoka važiuoti į 
Angliją, o ne JAV.

Lietuvos statistikos departamento 
duomenimis, per 15 nepriklausomybės 
metų iš Lietuvos išvyko maždaug 300,000 
žmonių. Kasmet Lietuva praranda per 
20,000 gyventojų.

Lietuvos statistikos departamento Klai
pėdos skyriaus duomenimis, 2004 metais 
apie išvykimą į užsienį pranešė 2,079 
Klaipėdos apskrities gyventojai

Pernai iš Lietuvos į kitas šalis išvyko 
4,000 žmonių daugiau nei 2003-iajsiais. 
Daugiausiai žmonių išvyko į Jungtinę 
Karalystę (3,525), JAV (2,980), Vokietiją 
(1,727), Rusijos Federaciją (1,228), Airiją 
(1,009), Ispaniją (730). Nuo 1990 metų 
kasmet daugiau žmonių išvyksta į užsienio 
šalis, negu atvyksta j Lietuvą.

Iš Lietuvos išvykti šiuo metu nori 40- 
60% žmonių. Daugiausia to siekia 14-24 
metų jaunuoliai. Tyrimai byloja, kad 75 % 
žmonių važiuoja dirbti 8% - pamatyti, 7% 
- mokytis, 6% - gyventi.

Lietuvoje nematoma perspektyvos, tad 
norima įsitvirtinti užsienyje.

Rolanda Lukoševičiūtė
“Klaipėda”
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Prisimenant gen. Povilą Plechavičių
A+A Gen. Povilui Plechavičiui š. m. vasario 1 d. -115 metų nuo gimimo dienos

Stasys Gvildys
LVRKS tarybos sekretorius

Baigęs Orenburgo kavalerijos mokyk
lą, Povilas Plechavičius tapo karininku. 
Pirmojo pasaulinio karo metais vadovavo 
kavalerijos pulkui. Nuolat būdamas fron
te, daug kartų buvo sužeistas ir už kovi
nius nuopelnus apdovanotas carinės Ru
sijos ordinais bei medaliais.

1919 metais grįžo Lietuvon, vadovavo 
Žemaitijos išsilaisvinimui iš įsiveržusių 
Raudonosios armijos ir bermontininkų 
dalinių, dalyvavo kovose su Lenkijos 
kariuomene. Apdovanotas Vyčio kryžiu
mi. Iki 1924 metų vadovavo gusarų pul
kui, baigė Aukštuosius karininkų kursus. 
Po to studijavo Čekoslovakijos Genera
linio Štabo Akademijoje ir, ją baigęs, 1926 
metais vadovavo kariniam perversmui 
Lietuvoje, kurio dėka Lietuvos prezidentu 
tapo Antanas Smetona. Po perversmo iki 
1929 metų pik. Povilas Plechavičius bu
vo Lietuvos Kariuomenės Generalinio 
Štabo viršininku.

Užsitarnavęs generolo laipsnį 1929 
metais išėjo į atsargą ir ūkininkavo. Dėl 
sovietinės okupacijos, gen. P. Plechavičius 
su šeima pasitraukė Vokietijon, Tiro laiku 
generolo šeimą sudarė: žmona Irena, gim. 
1897m., duktė Irena, gim. 1923 m., sūnus 
Povilas, gim. 1924 m., ir sūnus Norbertas, 
gim. 1926 m.

1941 m. birželio 22 d.,prasidėjus karui 
tarp Vokietijos ir Sovietų Sąjungos, Lietu
vą okupavo vokiečiai Vokietija neleido 
veikti sudarytai Lietuvos laikinajai vy
riausybei, o krašto valdymą perėmė civi
linė vokiečių valdžia. Tai iššaukė lietuvių 
pasyvų pasipriešinimą, kuris vėliau pe
raugo į ginkluotą pasipriešinimą. Lietuvos 
pogrindis neleido lietuviams stoti į 1943 
metais vokiečių organizuojamą “SS le
gioną”, siekė išsaugoti tautos jėgas. Vo
kiečiai siuto ir ėmėsi represijų (uždarinėjo 
lietuviškas aukštąsias mokyklas, inte
lektualus uždarinėjo Stutthofo koncen
tracijos sovykloje, didėjo priverstinis 
išvežimas darbams į Vokietiją). Jaunimas 
slapstėsi nuo vokiečių, gaudančių juos į 
priverstinę karinę tarnybą vokiečių 
daliniuose. Vokiečiai neleido Lietuvai 
sudaryti savo reguliarią kariuomenę, 
vadovaujamą lietuvių karininkų, nors pa
tys nepajėgė sutramdyti Lietuvoje siautė
jančių bolševikinių partizanų. Miškuose 
gausėjo sovietinių desantininkų, drums
čiančių rimtį kaimuose ir miestuose. Plito 
plėšikavimai ir žudymai.

Raudonosios armijos daliniai su rytų 
frontu artėjo prie Lietuvos, grėsė antroji 
sovietinė okupacija. Lietuva buvo suin
teresuota neįsileisti sovietinės kariuo
menės. Todėl, gen. S. Raštikiui pasiūlius, 
1943 m. lapkričio 23 d. lietuvių civilių ir 
karinių veikėjų konferencijoje buvo pri
imta rezoliucija, kurioje siūlyta mobiliza
cijos būdu sukurti visų ginklo rūšių lietu
viškas karines pajėgas, vadovaujamas 
lietuvių karininkų. Siekta, kad kariuome
nė jungtų'visus tuo laiku buvusius lietu
viškus batalionus, kad pradžioje ji būtų 
bent vieno korpo (apie 60.000 vyrų) di
dumo, o paruošus karininkų ir puskarinin
kių kadrus Lietuva turėtų dviejų korpų 
kariuomenę -150.000 vyrų.

Vokiečių pareigūnai prieštaravo, nors 
suprato, kad lietuviai stotų tik į tokią ka
riuomenę. Vėliau, po ilgų derybų, gen. 
Povilas Plechavičius pasirašė su vokie
čiais sutartį organizuoti Vietinę Rinktinę 
tiesioginėje gen. P. Plechacičiaus žinioje 
su sąlyga, kad ji, be jo sutikimo, nebūtų 
naudojama už Lietuvos ribų, kad kariuo
menės uniforma būtų su Lietuvos em
blemomis, kad ginklais, maistu ir kitais 
reikmenimis aprūpintų kaip ir vokiečių 
karius tomis pačiomis normomis, kad 
batalionuose vokiečių ryšių karininkai 
nesikištų j bataliono vado veiklą, kad Rink
tinės vadas gali steigti karininkų ir pus
karininkių mokyklas bei miestų ir apskri
čių karo komendantūras su reikalingo
mis įgulomis, kad vokiečių civilinė val
džia nutrauktų priverstinį lietuvių gabe
nimą darbams į Vokietiją.

Gen. P. Plechavičiaus 1944 m. vasario 
16 dieną per radiją pakviesti karininkai, 
atsargos kariai ir nekarinis jaunimas su 
didžiuliu entuziazmu savanoriais stojo į 
gen. Povilo Plechavičiaus organizuojamą 
Vietinę Rinktinę. Visas kraštas sujudo kur
ti ir aprūpinti Lietuvos kariuomenę. Tuoj 
visose apskrityse veikė lietuvių karinės 
komendantūros. Skubiai sutelkti batalio
nai buvo ruošiami kovai.

Tačiau Rytų Lietuvoje, kur veikė gau
sūs sovietų partizanų ir lenkų Armijos 
krajovos daliniai, mūsų savanorių laukė 
sunkūs išmėginimai. Ypač tokia grėsmė 
buvo dėl skuboto menko karių apmoky
mo ir dėl sąmoningai vokiečių uždelsto 
menko apginklavimo. Dėl to kentėjo 
Vietinės Rinktinės daliniai, susirėmę su 
priešais. Vietinės Rinktinės batalionai dau
geliu atvejų neatsilaikė prieš gausesnes ir 
gerai apginkluotas užpuolusias priešo 
pajėgas, neišvengė gausių aukų Graužiš- 
kių ir Mūro Ašmenos kautynėse bei ki
tuose susidūrimuose su priešu. Dar ir da
bar nėra galutinio sprendimo dėl Vietinės 
Rinktinės žuvusių karių broliško kapo 
Ašmenoje, dabartinėje Gudijoje. Pastatyti 
ten vertingą paminklą nėra sąlygų nei 
reikalingų lėšų.

Tokia situacija ir Vietinės Rinktinės 
patirta tragedija įvyko ne dėl jos vado ge
nerolo Povilo Plachavičiaus kaltės. Tą 
nulėmė vokiečių neįvykdyta sutartis. 
Rinktinės likvidavimą vokiečiai pradėjo 
1944 m. gegužės 15 d. jos vado - gen. P. 
Plechavičiaus ir jo štabo karininkų su
ėmimu: uždarė juos į Salaspilio (Latvija) 
koncentracijos stovyklą, laikė juos ir kai 
kurių batalionų karininkus bei karius 
belaisviais. Vėliau nuginklavo ir visus 
išvežė Vokietijon.

Antrajam pasauliniam karui pasibai
gus generolas P. Plechavičius Vokietijoje 
pateko anglų zonon, važinėjo po lietuvių 
pabėgėlių bei belaisvių stovyklas, palaikė 
ryšius su Anglijos ir Prancūzijos karinė
mis vadovybėmis, siekdamas padėti pa
bėgėliams ir belaisviams sudaryti tinka
mesnes sąlygas ir ruoštis kartu su sąjun
gininkių kariuomenėmis karo su SSSR 
atveju dalyvauti Lietuvos išlaisvinime iš 
sovietinės okupacijos.

Generolas Povilas Plechavičius mirė 
1973 metais Čikagoje, JAV. Jo palaikus 
parvežti palaidojimui į Lietuvą jo artimųjų 
sutikimo negauta. □

Aukos “Mūsų Pastogei”
P. Kazlauskas WA $ 15.00
Mrs. A Sadauskas VIC $ 5.00
A.P. Šimkus VIC $ 10.00
R.Lokienė NSW $ 10.00
S. Starinskienė SA $ 20.00
K. Sasnauskas QLD $ 10.00
Mrs. D. Umevičius SA $ 5.00

P. Morkūnas VIC $ 15.00
A. Kudžius QLD $ 15.00
A. Bieliūnas NSW $ 10.00
J. Karpavičius NSW $ 35.00

Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
“Mūsų Pastogės” administracija.

In memoriam
A'ū’A Irena Jurevičienė

2005 m. balandžio 1 d. Hobarte mirė 
Irena Jurevičienė.

Irena gimė 1917 metų kovo 25 dieną. 
Augo ir dirbo Žemaitijoje. Karo metu 
pasitraukė į Vokietiją ir iš ten 1947 metais 
pirmu transportu atvyko į Australiją. 
Sukūrė šeimą su Antanu, užaugino dvi 
dukras ir du sūnus.

Antanui mirus 1992 metais, gyveno 
viena valdiškame bute. Mėgo su kitomis 
moterimis pasikalbėti, retkarčiais apsi
lankydavo į lietuvių renginius.

Irena susirgo džiova. Jai prireikė prie-

s

žiūros ir ji persikėlė gyventi pas dukrą 
Laimą. Sveikatai smarkiai pablogėjus, bu
vo nuvežta į ligoninę, kur ir mirė.

Gedulingos pamaldos vyko St. John’s 
Catholic Church Glenorchy. Šv. Mišias 
atnašavo Father Elio Proietto. Su Velione 
atsisveikino sūnus Jonas, atvykęs iš Bris- 
banės, Mrs. D. Kaitys. Anūkės skaitė mal
das. Po pamaldų tik šeimos nariai paly
dėjo į kapines.

Liūdesyje liko Jonas, Petras, Genovaitė, 
Laima ir jų šeimos. Ilsėkis ramybėje.

J. Paškevičius

A4?A Marijai Cibienei
mirus, gilią užuojautą reiškiame sūnui Romui, marčiai Maritsai, anūkėms 

Natalijai, Larissaį Veronikai, jų šeimoms ir artimiesiems
Ramona ir Ramutis Zakarevičiai

člilį Aukojame “Mūsų Pastogei $50.

A4rA Marijai Cibienei
mirus, mūsų giliausia užuojauta sūnui Romui, marčiai Maritsai ir anūkėms - 

Natalijai, Larissai ir Veronikai
Laima ir Vytenis Šliogeriai

Mieloji Irta, pasigesime Tavo draugystės ir balso. Reiškiame 
nuoširdžią užuojautą Rimui, Editai, Grejui bei jų šeimoms.

Geelongo “Aidai”

A^A Irtai Mikėnienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame vyrą Rimą, dukrą Editą, sūnų Grejų bei jų 

šeimas.
Geelongo choras “Viltis”

A*u* A Jurgiui Reisgiui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame brolį Anskį, dukteris Gražiną ir Jūratę, sūnų 

Rimantą ir visus artimuosius.
Irena ir Algis Dudaičiai

Pagerbiant

AHhA Kastutės Jurskienės
prisiminimą, aukoju “Mūsų Pastogei” $25.

Cecilija Protienė

Artėjant Gedulo Dienai
Choro “Daina” dirigentė Birutė Aleknaitė ruošia dainas, kurias girdėsite Gedulo 

Dienos minėjime Latvių Namų salėje sekmadienį, birželio 12 dieną. Tai tąsa išvežtųjų 
minėjimo. Lietuvių choras ten yra labai laukiamas ir aukštai vertinamas. Neapsivilsite ir 
šiais metais. Kartu su Lietuva ir pabaltiečių bendruomene minėsime šią skaudžiausią 
dieną mūsų tautų istorijoje.

Prieš šį renginį kviečiame susidomėjusius pabendrauti su choristais jų ruošiamoje 
“Kavinėje” gegužės 20 dieną. Nesigailėsite atėję, o gal po to ir įsijungsite į choristų eiles. 
Maloniai kviečiame ir laukiame.

Choro “Daina” kor.

Rašydami testamentų, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudq!
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Grants for community organizations 
to preserve their cultural heritage

The National Library of Australia is calling for applications for the 2005 
Community Heritage Grants (CHG).

Grants of up to $10,000 are provided to community groups around the country 
to preserve their nationally significant cultural heritage collections.

Community organisations from culturally and linguistically diverse and 
indigenous backgrounds, historical societies, museums, public libraries, and 
community archives are encouraged to apply. Applications close on Friday 10 June 
2005.

Over the past 12 years the program has provided over $ 1.2 million in funding to 
350 projects. These have included: preservation surveys; rehousing of collection 
items in archival storage containers; reformatting through microfilming or digitising; 
conservation treatment and environmental control, for items such as business 
records, journals, letters, photographs, drawings, sketchbooks, maps, sound 
recordings and films. This year organisations can also include the preservation of 
artefacts and objects in their project proposals.

The 2005 Community Heritage Grants Program is funded by the Australian 
Government through the National Library of Australia; the Department of 
Communications, Information Technology and the Arts; the National Archives of 
Australia; the Australian Film Commission and the National Museum of Australia. 
Information, guidelines and application forms are available at www.nla.gov.au/chg/

Media enquiries: James Halligan (Communications and Marketing 
Coordinator) Ph.: (02) 62621160 or jhalligan@nla.gov.au

Motinos Diena Sydnėjuje
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba rengia Motinos Dienos minėjimą sekmadienį, 

gegužės 8 dieną, Sydnėjaus Lietuvių Klube, Bankstowne.
Lietuvos Baleto Bičiuliai parodys video filmą - Lietuvos operos ir baleto 

pastatymą “Vienos kraujas”
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

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

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. <-

Darijai išvykus atostogauti, iki (jeiJllZBS 1 5 dienos 
Lietuvių Klubo virtuvės šeimininke bus Regina.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Motinos Diena Hobarte
Motinos Dienos minėjimas įvyks šeštadienį, gegužės 7 d., 3 vai. po pietų, p. 

Šikšniaus namuose, 43 Easton Ave, Moonah West. Tel. (03) 62724628.
Po minėjimo - vaišės. (Kavutę ir maistą parūpins Valdyba.)

ALB Hobarto Apylinkės Valdyba

Australijos lietuvių literatų dėmesiui
Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga į savo poezijos almanacho TEN, SIDAB

RO VINGY... (2000-2009) VI tomą priims ir jų kūrybą.
5-7 eilėraščius, vizitinę savo nuotrauką ir trumpą kūrybinę biografiją skubiai siųs

kite adresu: Vladas Buragas, Taikos pr. 73 - 69,
LT - 50437 Kaunas - 41, LITHUANIA.

Pasiteirauti: vlabur@one.lt
Pagarbiai, Vladas BURAGAS

Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos valdybos pirmininkas

Choras “Daina” ruošiasi specialiam renginiui

“Kavinė”
kuris įvyks penktadienį, gegužės 20 d., 730 vai. Lietuvių Klube, Bankstowne.

Vietoje repeticijos, choras kviečia bendruomenės narius pabendrauti prie 
kavutės ir pasiklausyti iki šiol dar negirdėtos meninės programos.

Stalus užsisakyti iki gegužės 13 dienos pas Danutę Ankienę tel: 98712524 
arba pas Jadvygą Burokienę tel.: 9522 8275.

Choro “Daina” Valdyba

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Įvyks sekmadienį, gegužės 1 dieną, 1130 vai. ryto St Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe. 

Kartu prisiminsime ir Motinos Dieną. Po pamaldų lankysime lietuvių kapuose mūsų mi
rusius. Giminės ir draugai prašomi aptvarkyti savo artimųjų kapus.

Sekančios pamaldos lietuviams - sekmadienį, gegužės 15 d.
Parapijos Taryba

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

^LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

Jurisdiction:...... New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras Šliteris, Honorary Consul-General
40 B j^ddens Wharf Road Tel.: (02) 9498 2571
KillaifcNSW 2071 Fax: (02)9498 2571
Houn&f Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

JurisMBtion:...... South Australia, Western Australia and Northern Territory-------
Ms J&ina Vabolis, Honorary Consul
25 McLachlan Avenue Tel.: (08) 8294 3792
Glenfijt North, SA 5045 e-mail: jvabolis@senet.com.au
Hoursof Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:..... .Victoria and Tasmania.................................................................
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul-General
56 Somers Street Tel.: (03) 9819 5515
Burwood, VIC 3125 Fax: (03)9808 8300
Hours of Business: Fridays: 9.00 a.m. - 5.00 p.m. e-mail: litconmelb@bigpond.com 

Skelbimai, užuojautos ir pan. priimami ne vėliau 
pirmadienio 10 vai. ryto.

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

AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 

Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga
Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: PO. Box 550, Bankstown, NSW 1885. 
Tel.: (02) 9790 2319, Faksas: (02) 9790 3233, E-mail: mpastoge@bigpond.com

Tinklapis: www.usersJiigpond.com/mpastoge
Redaktorė Dalia Doniela

Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Kęstutis Protas, Vytenis Šliogeris 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos 

ir leidėjų nuomone
Prenumerata metams $65.

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

Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 (įskaitant GST) už 1 an 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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