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Vakaras su “Daina” žvakių šviesoje

Penktadienį, gegužės 20 Sydnėjaus Lietuvių Klube su dideliu pasisekimu buvo išpil
dyta meninė programa, pavadinta “Kavinė”. Antano Kramiliaus nuotraukoje - meninės 
programos atlikėjai. Plačiau apie renginį skaitykite “M.P.” psl.3.

Prezidentas susirūpinęs - jau viešai
Pastaruoju metu Lietuvos vidaus politiką krečia nesiliaujantys skandalai. Iš vienos pu

sės - ūkio ministras ir svarbus ES paramos dalytojas Viktor Uspaskich, iš kitos pusės - 
Vilniaus meras ir liberalcentristų lyderis Artūras Zuokas sakoma esą įsivėlę į korupciją. Be to, 
šie politikai kaltina ir vienas kitą. Susirūpinęs Prezidentas Valdas Adamkus gegutės 30 
dienos vakare viešai kreipėsi į Lietuvos įmones, netiesiogiai sakydamas, kad susikompro
mitavę politikai pasitrauktų. Prezidento pareiškimą spausdiname pilnai. Red.

Kaltinimų 
santrauka 
(ELTA). LR 

Seimas yra sudaręs 
tris laikinąsias ko
misijas ūkio mi
nistro Viktor Us- 
paskich’o ir vieną 
komisiją Vilniaus 
miesto mero Ar
tūro Zuoko gali

mai sukeltiems interesų konfliktams tirti 
Darbo partijos lyderis V Uspaskich 

įtariamas galimai neteisėta veikla pro
teguojant kai kuriuos asmenis ir bendro
ves bei galimai neskaidriu Europos 
Sąjungos SAPARD lėšų skirstymu. Įtaria
mas su ministru susijusios bendrovės “Kre
kenavos agrofirma” ir jam artimų asmenų 
protegavimas svarstant valstybinės reikš
mės projektus su Rusija bei kuriant ten 
verslo informacijos centrus.

Savo ruožtu VUspaskich apkaltino 
Liberalų ir centro sąjungos vadovą A. 
Zuoką, esą jis be konkurso ir reikiamų 
valdžios institucijų sprendimų siekė, kad 
UAB “Eksimeta” galėtų statyti Lietuvos 
didmeninės prekybos bazę bei logistikos 
centrą Maskvoje ir kad jai būtų perre
gistruotas šiai bazei bei logistikos centrui 
statyti numatytas žemės sklypas.

Be to, teigiama, esą įmonių grupė 
“Rubicon Group” už jai naudingus Vil
niaus miesto savivaldybės sprendimus nuo 
2001 metų liepos iki 2003 metų birželio 
sumokėjo 2.4 mln. litų, dolerių arba eurų 
“abonentu” ar “kolega” vadinamam asme
niui. Žiniasklaidos paskelbti duomenys 
leidžia daryti prielaidą, kad šis asmuo ga
lėjo būti A Zuokas.

Padidins valdininkų skaičių
(ELTA). Vyriausybė sukurs 150 papil

domų etatų įvairiose įstaigose, taip pat 
nuolatiniam darbui priims 440pagal sutar

Lietuvos Įvykių apžvalga
tis jai dirbsiančių specialistų, tačiau su
mažins Muitinės departamento darbuo
tojų skaičių 50 žmonių.

Vadinasi, darbuotojų skaičius padidė- 
siąs 100 žmonių, pranešė Premjeras Al
girdas Brazauskas. Anot jo, pertvarką da
ryti privertė poreikis geriau administruo
ti Europos Sąjungos (ES) paramą.

Premjeras paaiškino, kad 89 nauji eta
tai bus sukurti Nacionalinėje mokėjimo 
agentūroje (NMA). Ši agentūra adminis
truoja paramą, gaunamą iš Europos Są
jungos. Šiuo metu agentūroje jau dirba 
apie 650 valdininkų.
Lietuva neteko dar 6000 gyventojų

Per pirmuosius tris šių metų mėnesius 
Lietuvoje gyventojų sumažėjo daugiau nei 
6000. Statistikos departamento duome
nimis, šių metų balandžio pradžioje Lie
tuvoje gyveno 3,418,000 gyventojų -6,400 
mažiau nei 2005 metų pradžioje.

Šių metų sausio-kovo mėnesiais gimė 
7,459 kūdikių - 77 mažiau negu per tą patį 
2004 metų laikotarpį.

Daugiausiai žmonių miršta dėl kraujo
takos sistemos ligų (per 3 šių metų mėnesius 
- 6,448), piktybinių navikų (2,026) bei dėl 
išorinių priežasčių (1,363).

Ir toliau daugėja išvykstančių iš Lietu
vos žmonių. Per tris šių metų mėnesius 
2,440 žmonių daugiau išvyko iš Lietuvos 
negu atvyko. Iš viso per tris 2005 metų 
mėnesius išvyko 3,730žmonių (2004 metų 
tą patį laikotarpį - 3,023), atvyko 1,290 
(2004 metais tą patį laikotarpį -1,218) 
žmonių. (Pagal BNS).

Lietuvoje sumažėjo vaikų
Statistikos departamento duomeni

mis, 2005 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 
746,300 vaikų, t.y. penktadalis visų gy
ventojų. Lietuvoje vaikų nuolat mažėja. 
Per dešimtmetį nuo 1990 m. iki 2000 m. 
vaikų sumažėjo 125,400, arba 12.6%, o

Nukelta į 2 psL

„Brangūs Lietuvos žmonės,
Manau, atėjo laikas kreip

tis į jus ir išdėstyti savo požiūrį 
dėl to, kas vyksta Lietuvoje. 
Turiu galvoje savotišką mūsų 
politinio gyvenimo pakrikimą, 
kuris darosi pavojingas. Pa
vojingas, nes pakerta pasiti
kėjimą valstybės institucijomis 
ir demokratinio gyvenimo 
vertybėmis. Todėl kyla pavojus 
mūsų laisvei ir Konstitucijoje įtvirtintam 
valstybingumui

Šiandieniniuose politikų ginčuose jau 
nebesusigaudoma, kas yra svarbiausios 
vertybės. Vis labiau įsigali nuo bet kokio 
valstybinio intereso atsietos tarpusavio 
kovos. Jeigu paminama žmogiškoji mo
ralė, politikos etika ir valstybės interesai, 
netenka prasmės bet kokios kalbos apie 
vyriausybių ar koalicijų stabilumą.

Ilgąlaiką stebėjau naujo Seimo veiklą 
ir pasisakiau už daugumos sudarytos 
Vyriausybės stabilumą, nors ne visada 
pritariau jos veiksmams. Mano bandymas 
atkreipti dėmesį į tai, kad Seimo narių dar
be stinga damos ir atsakingumo, sulaukė 
nedviprasmiško Seimo vadovybės atsako - 
siūlymo patylėti Tylėti neketinu.

Suvokdamas savo, kaip Valstybės va
dovo, atsakomybę, ir kartu aiškiai supras
damas savo įgaliojimų ribas, noriu pareikš
ti, kad tokia padėtis valstybiniu požiūriu 
yra nepriimtina.

Negali būti toleruojami jokie dvigubi 
moraliniai ar teisiniai standartai Seimas 
negali tapti priemone, apsaugančia nuo 
teisinės atsakomybės. Į aukštus valdžios

Atstatydinti VUspaskich’ą ir A.Zuoką?
Ūkio ministras Viktor Uspaskich ir Vil

niaus miesto meras Artūras Zuokas pa
vėlavo paklausyti Prezidento Valdo Adam
kaus raginimo pasitraukti iš postų - dabar 
jau reikia kalbėti apie jų atstatydinimą. 
Taip birželio 5 d. per Lietuvos radiją pa
reiškė Seimo Pirm. Artūras Paulauskas.

“Prezidento raginimas buvo praleistas. 
Šiandien, manau, kalbėti apie atsistaty
dinimą per vėlu, nes politikai to nepa
darė. Galima kalbėti jau apie kitą etapą, 
kada šitie pareigūnai gali būti atstaty
dinti Tam reikalingos patikrinimo medžia
gos, argumentai, Seimo komisijų išvados. 
Matyt, be komisijų tyrimo rezultatų var
gu ar bus galima daryti sprendimus”, - 
kalbėjo parlamento vadovas.

Seimo Pirmininkui keistai nuskambė
jo pamąstymai, esą reikalavimas laikytis 
moralios politikos mūsų visuomenei ne
priimtinas. Tai esą panašu į norą susitarti, 
“kokio dydžio kyšius galime imti, nes 
mūsų visuomenė šiandien nėra pasiruošu
si pareikalauti neimti kyšio, nepiktnau
džiauti ir neįsivelti j korupcinius santy

postus išrinkti žmonės turi 
suvokti ir prisiimti jiems 
tenkančią moralinę bei poli
tinę atsakomybę. Viešai man 
primetami asmeniniai ryšiai 
su vienu ar kitu politiku nesu
laikys manęs principingai 
įvertinti jų poelgius.

Manau, kad kasdien 
kuriamos Seimo komisijos 
nebekelia pasitikėjimo ne tik 

visuomenei, bet ir patiems politikams. 
Netikiu, kad kurdami vis naujas komisi
jas, sugebėsime užlopyti esamas politinės 
kultūros spragas. Tai atitraukia Seimą nuo 
jo tiesioginės veiklos - įstatymų leidybos, 
paralyžiuoja Seimo, Vyriausybės ir kitų 
valstybės institucijų darbą.

Pastaruoju metu ypač plačiai aptari
nėjami dviejų parlamentinių partijų va
dovų tarpusavio kaltinimai Toks politi
kų santykių aiškinimasis kenkia valstybės 
ir savivaldos interesams, diskredituoja jas 
visuomenės akyse. Tai matydamas, krei
piuosi į valstybės teisėsaugos institucijas ir 
raginu jas sutelktomis jėgomis nedelsiant 
ištirti visuomenei nerimą keliančius įta
rimus ir pateikti teisinį jų įvertinimą.

Savo ruožtu, remdamasis demokrati
nio pasaulio politinės etikos normomis, 
pabrėžiu, kad iškilę bei viešai svarstomi 
įtarimai netgi be teisinio jų įvertinimo pa
kerta visuomenės ir mano pasitikėjimą 
konflikte dalyvaujančiais politikais. Dėl 
to kviečiu ir raginu juos nevengti politi
nės atsakomybės bei moralios politikos 
vardan padaryti išvadas ir priimti atitin
kamus sprendimus.” □ 

kius”. Pasak jo, raginimas surasti politi
kams žemesnę kartelę yra labai pavojingas. 
Kaip pabrėžė A Paulauskas, Prez. VAdam- 
kaus iškelti reikalavimai politikams ati
tinka šiandienos situaciją: “Jei mes ne
kelsime tokių aukštų standartų, galime 
nusiristi labai žemai”.

Po Prezidento kalbos V. Uspaskich pa
reiškė neatsistatydinsiąs, nes nori sulauk
ti jo veiklą tiriančių trijų Seimo komisijų 
išvadų. Anot jo, Lietuva yra parlamentinė 
respublika, todėl lemiantis turėtų būti 
Seimo, o ne Prezidento žodis. Savo ruožtu 
A. Zuokas, pradžioje patikinęs, jog Prezi
dento kalboje neišgirdo jam adresuoto ra
ginimo pasitraukti iš posto, vėliau prisipa
žino svarstąs tokią galimybę. Tačiau prieš 
priimdamas sprendimą dar žada tartis su 
partijos kolegomis.

VUspaskich įtariamas galimai netei
sėtu protegavimu skirstant ES paramą, 
svarstant aukšto lygio projektus su Rusija 
bei kuriant verslo informacijos centrus. 
A.Zuokas taip pat įtariamas privačios 
bendrovės protegavimu. □
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patašius Trumpai iš visur Lietuvos kariai Irake įtemptoje padėtyje
♦ Gegužės 29 d. 
Afganistane su
kilėliai nužudė 
svarbų dvasiškį, 
mulą Abdullah 
Fayaz. Per jo lai
dotuves Kandahar 
mieste, pamaldų 
metu mečetėje su
sisprogdino savi- 
žudys sukilėlis, už

mušdamas 24 žmones, jų tarpe Kabulo 
policijos viršininką generolą Mohammad 
Khakrezwal.
♦ Gegužės 30 d. Rusijos vyriausybė pa
skelbė, jog susitarta su Gruzija, kad rusų 
kariniai daliniai bus išvesti iš Gruzijos 
teritorijos 2008 metais. Rusija ten turi dvi 
karines bazes Turkijos pasienyje.
♦ Gegužės 31d. rusų teismas paskyrė 9 
metų kalėjimo bausmę naftos bendrovės 
“Jukos” steigėjui Michail Chodorkovski, 
pripažintam kaltu sukčiavimo ir mokes
čių vengimo byloje, iškeltoje 2004 metų 
birželio mėnesį. Pats Michail Chodor
kovski yra kalinamas nuo 2003 m spalio 
mėnesio. Žiniasklaidos nuomone ši byla 
buvo politinio pobūdžio, tikslu sunaikinti 
Vladimir Putin oponentą.
♦ Gegužės 31d. Prancūzijos prezidentas 
Jacques Chirac atleido iš pareigų ministrą 
pirmininką Jean-Pierre Raffarin, laikyda
mas jo vyriausybės nepopuliarumą Euro
pos Sąjungos konstitucijos projekto atmeti
mo priežastimi gegužės 29 d. referendume. 
Naujuoju min. pirmininku paskirtas Do
minique de Villepin, buvęs Vidaus reikalų 
ministras.
♦ Nuo 1974 m JAV prezidentui Richard 
Nixon atsistatydinus dėl Watergate skan
dalo, buvo spėliojama, kas buvo paslap
tingas artimas vyriausybei asmuo, teikęs 
žinias žurnalistams, iškėlusiems prezidento

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL
šiame tūkstantmetyje per penkerius me
tus jų sumažėjo 125,000, arba 14.4%. Per 
pastaruosius penkiolika metų vaikų su
mažėjo ketvirtadaliu. Ypač sumažėjo iki
mokyklinio amžiaus vaikų - 45%.

2004 m gimė 30,400 vaikų, tai yra 179 
vaikais mažiau nei 2003 m, 3,700 - nei 
2000 m. ir 26,500 mažiau nei 1990 m. 
Pernai 1000 gyventojų teko vidutiniškai 8.9 
naujagimio, 2000 m. - 9.8, o 1990 m. - 
15.4. Vidutinis vaikų, kuriuos moteris pa
gimdo per visą savo gyvenimą, skaičius 
sumažėjo nuo 2.0 1990 m iki 1.4 2000 m. 
ir 1.3 2004 metais.

Vis daugiau vaikų gimsta santuokos 
neįregistravusiems tėvams. 2004 m., pa
lyginti su 2000 m, vaikų, gimusių ne san
tuokoje, dalis padidėjo nuo 23 iki 29% 
(1990 m buvo 7%). Per pastaruosius pen
kerius metus kasmet išsituokia apie 
10,800 šeimų. Po ištuokos su vienu iš tėvų 
per pastaruosius ketverius metus kasmet 
liko vidutiniškai apie 10,500 vaikų.

Apklausa apie tikėjimą
Kaip parodė DELFI užsakymu “Spinter 

tyrimų” atlikta apklausa, net 70% Lietu
vos gyventojų laiko save tikinčiais, dar 
12% negali aiškiai apibrėžti savo santy
kio su tikėjimu. Daugiau tikinčių tarp mo
terų, vyresnio amžiaus respondentų. Tarp 
netikinčių daugiau vidutinio amžiaus 
atstovų, tuo tarpu jaunimas (18-25 m.) 
dažniau negalėjo aiškiai atsakyti į šį 
klausimą.

Katalikų kunigų trūkumą Lietuvos 
gyventojai pirmiausiai sieja su kintančio
mis visuomenės vertybėmis ir celibatu. 
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Nixon bandymus numarinti Watergate bylą. 
Tik šių metų gegužės 31 d. paaiškėjo šio 
asmens, praminto “Deep Throat”, tapatybė. 
Juo prisipažino buvęs Mark Felt, anuo 
metu buvęs FBI direktoriaus pavaduoto
jas, dabar 91 metų amžiaus insulto kamuo
jamas žmogus.
♦ Birželio 1 d. diplomatinius sluoksnius 
Australijoje sukrėtė žinia, kad neaiškios 
sudėties miltelių pripildytas laiškas iš Mel
bourne buvo atsiųstas Indonezijos amba
sadoriui Canberroje, ryšium su Bali teismo 
sprendimu Indonezijoje, nubaudžiant aus
trale Schapelle Corby 20 metų kalėjimo. 
Įtarta, kad milteliuose slepiasi juodligės 
sporos ar kitokie biologiniai nuodai. Nors 
tyrimai išaiškino, kad milteliai nepavojingi, 
bet žala buvo padaryta, išstatant pavojun 
visas Australijos pasiuntinybes užsienyje. 
Galimai pakenkta ir Schapelle Corby ape
liacijos procesui.
♦ Birželio 1 d. referendume Olandijoje 
62% balsuotojų pasisakė prieš Europos 
Sąjungos konstitucijos projektą. (Prancūzija 
jį atmetė 55% balsų dauguma). Konstitu
cijos šalininkus tik šiek tiek paguodė žinia, 
kad sekančią dieną Latvijos Seimas ratifi
kavo šį konstitucijos projektą. Jį anksčiau 
patvirtino Lietuva, Vengrija, Slovėnija, 
Ispanija, Italija, Graikija, Slovakija, Austrija 
ir Vokietija.
♦ Birželio 2 d. JAV kariai Irake užtiko 
požeminį sunitų sukilėlių ginklų sandėlį ir 
gyvenamąsias patalpas apleistose akmens 
laužyklose 80 km į vakarus nuo Bagdado. 
170 m ilgio sandėlyje buvo sukrauti kulkos
vaidžiai, minosvaidžiai, raketos, artilerijos 
sviediniai, uniformos, satelitiniai telefonai, 
šviežios maisto atsargos.
♦ Birželio 4 d. Sydney miesto centre
Martin Place kiniečių minia paminėjo 
Tiananmen aikštės žudynes Beidžinge, 
įvykusias prieš 16 metų. □

Kitos dažniau įvardintos priežastys - ma
žėja katalikiško auklėjimo šeimose, ma
žėja tikinčiųjų skaičius.

Lietuvos gyventojai neišsakė aiškios po
zicijos dėl Katalikų bažnyčios konservaty
vumo - 43% apklaustųjų Bažnyčią laiko 
pernelyg konservatyvia. 47% vertinimu, 
Bažnyčia yra tiek konservatyvi, kiek jai 
pridera tokia būti.

Dar 6% mano, kad dabartinė Bažnyčia 
netgi per daug liberali.

Moraliniu autoritetu Lietuvos Kata
likų Bažnyčią įvardijo 47% apklaustųjų.
Britai apie Rusijos šnipinėjimą

Lietuvoje veikia keturios atskiros 
Rusijos žvalgybos tarnybos: užsienio 
žvalgybos tarnyba (SVR), karinė žvalgyba 
(GRU), Rusijos kontržvalgyba (FSB) ir 
ryšių stebėjimo tarnyba (FAPSI), tokią 
Lietuvos žvalgybos nuomonę birželio 1 
dieną paskelbė britų informacijos tarny
ba “Jane’s Information Group” savo 
leidinyje “Jane’s Intelligence Digest” (JID).

Lietuviai yra susirūpinę, kad Rusijos 
specialiosios tarnybos galbūt verbuoja 
Lietuvos jaunimą, kuris negalėjo būti susi
jęs su buvusia sovietine KGB, kai senes
nių šiai tarnybai dirbusių ir turėjusių ryšių 
žmonių Lietuvoje tebėra nemažai

Rusijos šnipų veikla buvo išplaukusi į 
viešumą 2004 m vasarį, kai Lietuva išsiun
tė iš šalies tris rusų diplomatus, apkaltin
tus šnipinėjimu.

Teigta, jog šie trys asmenys mėginę gau
ti slaptos su NATO ir Europos Sąjunga 
susijusios informacijos.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau- 
jla, ELTA, BNS irLGITIC biuleteniais.

Irake tarnaujantiems Lietuvos 
kariams (“taikdariams”) tenka 
patirti, jog sukilėliai imasi vis įman
tresnių savo kovos būdų. Tai BNS 
pasakojo Lietuvos kariuomenės 
Lauko pajėgų vadas brigados gene
rolas Arvydas Pocius, gegužės 31d. 
grįžęs iš kelionės į Vidurio Iraką, kur 
lankė Babilono provincijoje, prie 
Hilla miesto, tarnaujančius Lietu
vos būrio LITDET-4 karius.

Jam lankantis taikdarių sto
vykloje, vos už dviejų kilometrų 
įvyko dviejų savižudžių išpuolis, per kurį 
žuvo 25 ir buvo sužeista mažiausiai 100 
žmonių.

Vietovė, kur įvyko incidentas, yra lie
tuvių patruliavimo maršrute, tačiau išpuo
lio metu LITDET-4 taikdarių ten nebuvo. 
“Lenkijos karinės vadovybės atstovai pade- 
monstravo naujausio modelio “mirties
mašinėlę” - ant kūno nešiojamą sprogs
tamąjį užtaisą. Dabar tokie užtaisai valdomi 
per mobilųjį telefoną, o ne paties savižu
džio. Net jam apsigalvojus, jį kontroliuo
jantis asmuo nepalieka šansų likti gyvam”, 
- pasakojo gen. APOcius. Tai rodo, kad te
roristų grupuotės gauna paramą iš užsie
nio bei pačios turi parengusios gerus

Lietuvoje uždarbis dar žemas
Lietuva pagal savo ekonomikos augi

mo tempus jau prieš kelerius metus buvo 
tituluota Baltijos tigru. Tačiau kodėl gana 
įspūdingi ūkio rodikliai taip vangiai at
sispindi tautiečių piniginėse? Statistika 
liudija, jog lietuviai uždirba mažiausiai 
Europos Sąjungoje - už lietuvius beveik 
dukart daugiau uždirba čekai, triskart 
slovėnai, o minimalus darbo užmokestis 
Liuksemburge yra net dešimt kartų di
desnis nei Lietuvoje.

Europos darbdavių federacija (FedEE) 
paskelbė duofiienis apie skirtingose Eu
ropos valstybėse nustatytą minimalų dar
bo užmokestį. Lietuva, kur vadinamasis mi
nimumas siekia 500 litų, atsidūrė sąrašo 
pabaigoje, o tarp Europos Sąjungos (ES) 
valstybių aplenkė tik kaimynę Latviją.

Keliasdešimčia litų daugiau už lietu
vius pajamų gauna už minimalų atlygini
mą dirbantys slovakai bei estai, tačiau len
kai, vengrai ir čekai uždirba dviem trim 
šimtais daugiau. Net ES narystės tik sie
kianti Turkija pagal šį rodiklį Lietuvą len
kia dukart - minimalus atlyginimas Turki
joje beveik siekia 1000 litų.

Visose kitose ES valstybėse per mėnesį 
mažų mažiausiai galima uždirbti nuo 1,300 
iki 5,000 litų. Didžiausias minimalus at
lyginimas nustatytas Belgijoje bei mažytėje 
Liuksemburgo valstybėje. Tiesa, minima
lus užmokestis yra nurodomas ne visose 
valstybėse. Jo nėra Skandinavijos šalyse, 
Vokietijoje bei Austrijoje.

Galbūt lietuvius paguos tas faktas, jog į 
mūsų valstybę dar yra kam lygiuotis. Net 
dvigubai mažiau už mus uždirba rumunai, 
serbai, bulgarai O paskutinės sąraše - Mol
dova bei Rusijos Federacija, kur gyventojai 
dirbdami už minimalų atlyginimą, atitin
kamai uždirba maždaug po 90 ir 70 litų.

“Šiuo metu itin daug kalbama apie 
greitą ir sėkmingą Lietuvos ekonomikos 
plėtrą, tačiau dauguma žmonių savo ki
šenėse pagerėjimo nejaučia. Valstybė tu
rėtų ne girtis apie pasiekimus, o imtis 
priemonių, kad Lietuva galėtų lygiuotis, jei 
ne į Prancūziją, Belgiją ar Liuksemburgą, 
tai bent jau į Čekiją, Vengriją ar Lenkiją”, - 
tvirtino ekonomistas Vladas Vyšniauskas.

“Lietuvoje ekonomika taip sparčiai au
ga tik ant popieriaus. Pareiškimai, kad 
gyvenimas gerėja, tėra viešas ekonomistų 
blefas ir akių dūmimas. To reikia klausti 
žmonių, ir jie pasakys, kad jokio pagerėji
mo nejaučia. Vadinasi, realiai mūsų gyve
nimas nepasikeitė. Ekonomistų ir politikų 
pažadus galbūt pajaus dabartiniai 30- 
mečiaų o ką daryti tiems, kurie dirbo visą 
gyvenimą ir jau sulaukė 50-60 metų? Pra-> 
ėjo 15 metų, e kiek dar reikės laukti to

sprogmenų specialistus.
“Pataikėme į labai įtemptą situaciją. 

Tebevyksta savižudžių sprogdintojų ir 
partizaninis karas. Tarptautinės koalicijos 
kariai negali prarasti budrumo”, - sakė 
generolas.

Lenkijos atsakomybės sektoriuje dis
lokuotas 56 karių būrys LITDET-4, kuris
sudarytas brigados “Geležinis Vilkas 
žvalgų kuopos pagrindu, savo pusmetinę 
misiją baigs liepos pradžioje.

Juos pakeis šiuo metu Lietuvos pajū
ryje baigiamas rengti būrys LITDET-5, 
kuris bus suformuotas iš Alytuje esančio 
LDK Birutės motorizuotojo pėstininkų 
bataliono karių. (Pagal BNS) 

pagerėjimo?” - retoriškai klausė jis. Jo 
nuomone, kitos naujosios ES šalys padarė 
kur kas didesnį šuoŲ pirmyn nei Lietuva.

VVyšniausko įsitikinimu, 500 litų dy
džio atlyginimų artimiausiu metu neliks 
tik Vilniuje, kuriam ir taip atitenka di
džioji dalis pritrauktų investicijų bei iš 
biudžeto skiriamų lėšų. O kituose šalies 
miestuose žmonės dar ilgai turės tenkin
tis minimalia alga, kuri regionuose nesieks 
nė valstybės nustatytų 500 litų.

“Kaunas - ne išimtis, čia taip pat žmo
nės dirba ir dirbs už minimalų atlyginimą. 
Atkreipkite dėmesį kiek žmonių po sa
vaitgalio rausiasi apgulę šiukšlių kontei
nerius. Kai neseniai pasiteiravau vienų 
žmogelių, kas jie tokie, atsakymai mane 
pribloškė. Vienas prisistatė esąs ekono
mikos daktaras, kuris būdamas 62 metų 
negali rasti darbo jau šešti metai Kitas 
sakėsi buvęs aukštos klasės inžinierius, 
kadaise dirbęs Radijo gamykloje. Štai jums 
realus mūsų šalies ekonomikos augimo 
vaizdas, o ne skaičiai, kuriuos rodome 
Europai”, - dėstė VVyšniauskas, kurio 
nuomone, tautiečių gyvenimas pasikeis tik 
tuomet, kai į šalies valdžią ateis nauja 
politikų karta.

Bet kai kurie ekonomikos specialistai 
nėra linkę dramatizuoti esamos situacijos 
ir atmesti statistikos duomenų, kurie liudija 
Lietuvos ūkio augimą. Būtent nuo tolesnių 
Lietuvos ekonomikos augimo tempų ir 
priklauso, kaip greitai bent jau priartėsime 
prie ES šalyse mokamų atlyginimų 
vidurkio. Tuo įsitikinęs banko “Nord/LB” 
vyriausiasis analitikas prof. Rimantas 
Rudzkis.

“Tam, kad atlyginimai didėtų, ekono
mikos augimo sparta turėtų būti išlaikyta 
ne vienerius ar dvejus metus. Šiam procesui 
prireiks ilgesnio laikotarpio, sakyčiau, net 
dešimtmečių”, - teigė R.Rudzkis.

“Atlyginimus diktuoja darbo rinka. 
Darbdavys tikrai nekels atlyginimo, jeigu 
už durų stovi keli bedarbiai. Tačiau tokia 
situacija jau keičiasi, nes, atsidarius 
užsienio rinkoms, Lietuvoje jau ima trūk
ti darbuotojų, ypač kvalifikuotų specia
listų. Darbdaviai, siekdami išlaikyti dar
buotojus, bus priversti kelti atlyginimus”, - 
pastebi banko vyriausiasis analitikas.

“Esu tikras, kad per artimiausius me
tus Lietuvoje atlyginimai turėtų sparčiai 
didėti net jeigu ūkio plėtra ir sulėtės. Įver
tinus ES darbo rinkų trauką, sunku tikėtis, 
kad žmonėms ir ateityje bus mokamas tik 
minimalus atlyginimas. Ši situacija gali 
tęstis ne ilgiau kaip metus ir tik provin
cijoje”, - pridūrė prof. R.Rudzkis.

Lina Navickaitė, “K_d.” (sutrumpinta)
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Bendruomenės baruose
Vakaras su “Daina” žvakių šviesoje

Romantiška? Taip, bet ir žymiai dau
giau. Sydnėjaus lietuvių choras “Daina” 
gegužės 20 d. gausiai susirinkusiems į 
Lietuvių Klubą suteikė ne tik malonų, 
poilsingą vakarą, bet ir puikų koncertą. 
Sužavėti buvo ir paprasti klausytojai, ir 
muzikos žinovai.

Programa nemaža - įdomių kūrinių 
rinkinys - nuo VI. Jakubėno ir K.V. Ba
naičio iki J. Brahms, G. Verdi, G. Bizet ir 
J. Offenbach. Įvairūs buvo ir programos 
atlikėjai, choro “Daina” solistai. Malonu 
buvo klausytis Vilijos Burneikytės, Kay 
Summers, Kęsto Proto, Garry Penhall ge
rų balsų. Turtingoje programoje viens po 
kito skambėjo solo, duetai, net oktetas. 
O “Žygis į Vilnių” (Burneikytė ir Penhall) 
ir “Bernužėli, nesvajok” (Protas) sujudino 
ir balsingus, ir nebalsingus klausytojus jei 
ir ne dainavimui, tai bent niūniavimui. 
Taip pat ir žavioji “Barcarolle” (Bumeiky- 
tė, Aleknaitė) vyresnio amžiaus klausy
tojams priminė penktojo dešimtmečio 
filmą “Hoffmano pasakos” su tikrai pa
sakiška Offenbach’o muzika.

Šį “Dainos” solistų koncertą šauniai 
vainikavo pianistas Wojciech Wisniewski 
su L. van Beethoven sonata “Waldstein” ir 
W. A. Mozart ‘Violin Concerto”. Šis jau
nuolis, baigęs Varšuvos Konservatoriją, 
dar tebetęsia muzikos studijas Sydnėjaus 
Konservatorijoje. Jau ryškūs jo dideli ga
bumai ir, galbūt, virtuozo ateitis, ko linki jį 
įsūnijęs choras “Daina”. Ne veltui klausy
tojai apipylė Wojciech aplodismentų 
srautais.

Įdomu, kad choras “Daina” savo greto
se turi ir daugiau gabių ne lietuvių kilmės 
narių. Tai solistai Garry Penhall, Kay 
Summers, Claire Herrick, Megan Dunn. nininkių vienetą.

Iš kairės: Wojciech Wisniewski ir Garry Penhall.

Brisbane Lithuanians Online
We now have a website up and running and and would like to invite you to have a look 

at some of the exciting activities that we have planned this year.
www.brisbanelithuanians.com

We currently have an exhibition at the Queensland Southbank Museum until the 5th 
June 2005. It is titled “Refuge Under a Southern Cross - The Lithuanian Migrant 
Experience in Queensland”

http://www.brisbanelithuanians.com/Events/events.html
We are also hosting the first Sporto Šventė in Brisbane in the 55 year history of the 

games. This is from the 26th -31st December 2005. This is truly going to be an exciting 
time as there are many sports and events planned. Watch this webpage for all the latest 
updates on accomodation, flights and timetables.

Also, the first Sunday of every month Lithuanian House is open at 49 Gladstone Rd, 
Highgate Hill, from noon, so come and meet us there. This next lunch on April 3rd we are 
having an Easter hunt for the kids, so come and enjoy the fun.

So please come and visit our site and we look forward to seeing you in Brisbane this 
year! On behalf of the Brisbane Lithuanian Community

Jie visi čia randa draugišką “Dainos” pa
stogę, kurioje gali pasireikšti.

Nors programa buvo ilgoka, sklidina 
rimtosios muzikos, bet atvangos momen
tus paįvairino didžiabalsis Ričardas Bu- 
kis su 6-tojo, 7-tojo dešimtmečio populia
riais Frank Sinatra, Dean Martin šlage
riais. Šie lengvojo žanro intarpai publiką 
linksmino, kaip ir kupletai “Prie ruso man 
buvo geriau”.

Publikai patiko ir daug aplodismentų 
sulaukusios Dariaus Gako atliekamos 
savos kūrybos dainos.

Pertraukos metu darbščiosios “Dainos” 
choristės pardavinėjo “kilniais” gėrimais ir 
audiniais turtingos loterijos bilietus, o 
svečius vaišino namų darbo skanėstais. Kas 
gi būtų be tų energingųjų ir pareigingųjų 
lietuviškos visuomenės darbuotojų?, - 
galvojau, nežiūrint, kur likimo jie nublokš
ti: ar į Pietų, ar į Šiaurės pusrutulį. Pagal 
patarlę, “maži akmenėliai didelius vežimus 
verčia”, kaip, štai, ir šis balsingas “Dainos” 
vienetas su savo ištverminga Valdyba - 
Danute Ankiene, Jadvyga Burokiene, 
Audrey Gatehouse, A. Kramilium OAM 
ir Onute Kapočiene OAM. Ačiū ir tik to
liau gyvuokit!

Pertrauka, kaip paprastai, malonus 
laikas pasišnekėti su seniai ir neseniai 
matytais draugais, naujais pažįstamais. 
Man, australiškos padangės naujakurei, 
buvo ypač įdomu sužinoti apie a.a. Pau
lių Rūtenį, “Vaidila” vadintą, įkūrusį “Dai
ną” prieš maždaug, 50 metų. Margarita 
Kavaliauskienė, ilgus metus šiame chore 
dainavusi, galėjo man daug papasakoti ir 
apie “Dainą”, ir apie sėkmingai gyvavusią 
ir gastroliavusią “Sutartinę” - moterų dai-

Programą “Dai
nos” solistai baigė 
okteto padainuotu 
“Vien tik tango”, 
kuris labai tiko 
šiam, “Kavine” 
pavadintam vaka
rui Net pasijutau, 
lyg būčiau grįžus į 
čikagiškį Jau
nimo Centrą, ku
riame nuolat vyks
ta daugybė pa
našių, jaukių ir 
įdomių renginių.

Už malonų 
vakarą “Dainai” 
dėkoja naujakurė

Nijolė

Iš kairės: Claire Herrick, Kay Summers, Vilija Burneikytė, Megan Dunn ir Birutė 
Aleknaitė. (Visos nuotraukos iš “Kavinės”.)

Iš kairės: Ričardas Bukis, Darius Gakas ir Kęstutis Protas.

Choro “Lituania” popietė Adelaidėje
Gegužės 22 d., 

sekmadienį, choras 
“Lithuania” Lietuvių 
Namuose Adelaidės 
tautiečiams suruo
šė pietus, po kurių 
įvyko smagi pro
grama.

Choristės priga
mino cepelinų, mėsos patiekalų ir kavos 
su pyragaičiais bei tortais. Pavalgydinu
sios gausius svečius, apsirengė ilgus sijo
nus, persirišo tautinėmis juostomis ir 
išsirikiavo scenoje kartu su vyrais cho
ristais. Chorui dirigavo ir fortepionu 
akompanavo J. Pocius, pritariant violon
čele J. Pociui snj.

Prieš išpildant dainas “Gimtinė” ir 
“Mano laimė gyva”, su giliu įsijautimu 
dainos žodžius perskaitė G. Žilinskaitė.

O štai didelis siurprizas! - Dainuojant 
“Pempei, pempei” pirmą kartą solo partiją 
atliko A. Zamoiskis. Publika sužavėta! 
Plojo, bisavo, iš kailio nėrėsi.

Programa trumpa, dainos nuotaikin
gos ir taip uždegė žiūrovus, kad juos 

įtraukus į bendrą vienetą, salėje publika en
tuziastingai dainavo drauge su choristais.

Aras pašautas, blaškomas vėjo, o 
darbštūs dzūkai, girių karaliai, kurių 
karalienė Dzūkija. Senelis armoniką virk
dė - “grok, armonika, grok”, ir senbernis 
skundėsi, kad “bėda jam, bėda jam vie
nam”, o mergelė bernužėliui išrinko “juodą 
čigonėlę”.

Prie žydro Nemuno tėviškėlė gyva ir 
mes išliksim jauni, kaip visa Lietuva, o 
žemėj Lietuvos ąžuolai amžinai žaliuos...

Tarp dainų choro administratorius V. 
Opulskis papasakojo keletą linksmų 
nutikimų, prajuokindamas popietės 
dalyvius.

Linksmai, smagiai prabėgo sekma
dienio popietė, kad ir namo nesinorėjo 
eiti... Gal dar padainuosim? O gal ir 
pašoksim?

Susijungė visi vienon dainon, vienon 
jaukion nuotaikon- ir jauni, ir ne taip jauni.

Didelė padėka chorui “Lithuania” už 
skanius pietus, gausią fantais loteriją ir 
mielas širdžiai lietuviškas dainas.

Valė Marcinkonytė

ALB KV kreipiasi į Bendruomenę
ALB Krašto Valdyba buvo įgaliota panagrinėti galimybes išleisti istorinės 

apžvalgos pobūdžio anglų kalba knygą apie lietuvių įsikūrimą ir dabartinį 
gyvenimą Australijoj.

Knyga, susidedanti iš maždaug 200 puslapių, turėtų būti taikoma daugiau 
demografams ir politinių bei socialinių mokslų tyrinėtojams, taip pat sve
timšaliams, norintiems susipažinti su lietuvių gyvenimu ir veikla šiame krašte.

ALB Krašto Valdyba prašo pagalbos šiame projekte ir kviečia suinteresuo
tus asmenis išreikšti savo nuomones ir susisiekti su vicepirmininku specialiems 
projektams - Linu Kubilium:

telefonu: (08) 82761693. e- paštas: kublav@micronet.net.au
Yra numatomi atitinkami honorarai ir su projektu susijusios išlaidos bus 

padengtos.
ALB Krašto Valdyba

Sydney Lithuanian Information Centre ( SL1C ) now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au . E-mail: LItJJnfo@sIic.org.au n
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Lietuviai pasaulyje
Naujieji išeiviai siekia susižinojimo

Vis daugiau tautiečių ieško darbo ar tiesiog bando apsigyventi Vakaruose, todėl darosi 
aktualu turėti savo vietinį spaudą ar internetą. Ryškus pavyzdys - JAV įsisteigęs naująją 
išeivių laikraštis “Amerikos Lietuvis”, kuris savo populiarumu bei tiražu jau pralenkia 
beveik visus pokario išeivijos laikraščius. Naujų, nors ne tiek sėkmingų laikraščių ar in
ternatinių priemonių atsiranda ir kituose Vakarų kraštuose. Apie savo vietinės spaudos 
darbą bei elektroninius ryšius pasakoja dvi lietuvaitės. Red.

Loreta Paulauskaitė (Ispanija)
Šiuo metu Is

panijoje turime du 
intemetinius in
formacinius tink
lapius lietuviams. 
Vienas jų yra ofi
cialus bendruo
menės puslapis - 
www.lituanos.com 
, o taip pat nese
niai pradėta ben
dradarbiauti su

www.lietuvauzsienyje.com, kuris yra labiau 
tarptautinis ir liečia ne tik Ispanijos 
lietuvius, bet ir JAV bei Anglijos.

Stengiamės apjungti visos Ispanijos 
lietuvius ir kviečiame, kad tinklapyje 
www.lituanos.com rašytų iš visų regionų.

Ispanijos bendruomenė yra gana jau
na, nes lietuviai čia pradėjo važiuoti tik po 
1990 metų. Tad ir mūsų tinklapių skaity
tojai yra daugumoje jaunimas. Temos, 
kurias stengiamės jiems pateikti, manau, 
yra tos pačios, kurios aktualios visiems 
vadinamiesiems trečiabangininkams: bui
ties problemos - kuo greičiau įsikurti, su
sirasti darbą, legalizuoti savo situaciją. 
Kuomet nugalimos šios problemos, tuo
met ima rūpintis lietuvybės ar bendravimo 
reikalais, galvoti apie lituanistines mokyk
lėles. Tačiau visų pirma visiems svarbiau
sia nugalėti buitines problemas. Nėra tiek 
daug to patriotiškumo, kuris būdingas 
Amerikos ar Australijos lietuviams.
Neringa Bigailaitė (Danija)

Danijoje dide
lė dauguma yra 
tų, kurie atva
žiavę užsidirbti, 
bet mūsų bendri
jos veikla, drįs
čiau sakyti, šiek 
tiek ideologinė, 
daugiau orien
tuota į kultūrą. 
Mes stengiamės

burti lietuvius ne šiaip sau, bet tiesiog 
siūlydami jiems kažkokį renginį. Sten
giamės pristatyti ten jau esančius ir kažką

Keliaus į Boliviją
(ELTA). Netradicines keliones orga

nizuojantis “Klajūnų klubas” surinko 
beveik 200 žmonių grupę, kuri mėgins 
atkartoti žyniaus lietuvių keliautojo, žur
nalisto ir visuomenės veikėjo Mato Šal
čiaus (1890-1940) paskutiniosios kelio
nės Amazonės džiunglėmis maršrutą. 
Liepos 12 dieną prasidėsiančios ekspe
dicijos po Boliviją ir Peru dalyviai tikisi 
rasti M. Šalčiaus palaidojimo vietą ir 
įamžinti jo atminimą bareljefu.

Šia kelione kartu bus paminėtos M. 
Šalčiaus 115-osios gimimo bei 65-osios 
mirties metinės. Ekspedicija - dalis pro
jekto, skirto M. Šalčiaus atminimo pa
gerbimui. Ekspedicijos metu surinkta 
medžiaga bus naudojama filmui apie M. 
Šalčių sukurti. Projekto autoriai tikisi 
surasti dar neskelbtus M. Šalčiaus kelio
nių rankraščius, pakartotinai išleisti jau 
žinomas knygas.

Kaip ir į ankstesnius “Klajūnų klubo” 
žygius, apie šią ekspediciją leisis televizi
jos darbuotojai, operatoriai, fotografai bei 
rašytojai

M. Šalčius gimė 1890 metais Gudiš
kių kaime, dabartiniame Prienų rajone. 
Jaunystėje jis mokytojavo, redagavo
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jau nuveikusius žmones. Kuo giliau krapš
tais!, tuo įdomesnių žmonių atrandi Toje 
pačioje Kopenhagoje gyvena ir poetų, ir 
dailininkų, ir džiazo muzikantų. Reikia 
paminėtų kad daug nuveikti galima ben
dradarbiaujant su Lietuvos ambasada. 
Tokiu būdu mums pavyko pasikviesti ir 
Andželikos Cholinos šokio teatro trupę ir 
Keistuolių teatrą. Tokie renginiai suburia 
labai nemažai lietuvių. Aišku, vėlgi - tai yra 
tam tikros orientacijos žmonės, kiti ten 
net nelabai drįsta eiti: net ir turėdami norą 
atvykti, jaučia diskomfortą dėl to, jog 
Lietuvoje veikę kažką ypatingo ir buvę 
visai kitame socialiniame lygmeny, staiga 
Danijoje pasidarė žemiausio socialinio 
sluoksnio atstovais. Tai veikia jų identite
tą, jų tapatumą ir tuo jie visiškai nenori 
dalintis su aplinkiniais. Tačiau kiekvieną 
kartą susiburia vis daugiau ir daugiau 
lietuvių.

Sutinku, jog praktinė informacija yra 
labai svarbi, bet daug kas nori ir to kul
tūrinio gyvenimo, nori atsitraukti nuo 
kasdieninių rūpesčių.

Danijos lietuviai laikraščio taip pat dar 
neturi, tačiau turime tinklapį 
www.lictuva.dk Kadangi Danijos bendruo
menė yra amžiumi labai jauna ir beveik 
kiekvienas šiandien turi internetą, o jeigu 
ir neturi, visur Danijoje galima prieiti 
nemokamai, tai tinklapis yra prieinamas 
visiems norintiems jį paskaityti

Šiuo metu yra keičiamas mūsų svetai
nės vaizdas ir turinys, nes gal kiek buvome 
jį apleidę dėl to, jog veikla iki šiolei nėra 
labai koordinuota: kas gali, tas dirba. Tačiau 
yra trys kompiuterininkai, susiję su kom
piuterių mokslais, kurie viską tvarko. O 
dėl informacijos labai skatiname visus 
rašyti, kas tik gali.

Bet nėra konkrečiai paskirto žmogaus, 
kuris tai darytų. Dabar, kadangi greitai 
pristatysime naujai atgimusį tinklapį, 
bandysiu paredaguoti jį aš. Reikia susi
steminti informaciją, parašinėti apie 
įvykius, kurie vyksta Danijos karalystėje. 
Visi esame entuziastai ir patriotai, todėl 
tinklapiui skiriame tik savo laisvalaikį, 
šalia visų kitų mūsų darbų.

(Sutrumpinta iš “Amerikos Lietuvis”)

Lietuvos mokytojų sąjungos leidinį 
“Mokykla”. Caro valdžios atleistas iš 
mokytojo pareigų, išvyko į Jungtines 
Amerikos Valstijas, ten studijavo žurna
listiką. 1919 metais grįžęs į nepriklau
somą Lietuvą, vėl ėmėsi mokytojo darbo, 
dalyvavo visuomeninėje veikloje, buvo 
vienas iš Šaulių sąjungos steigėm, trum
pai vadovavo ELTA’i, Rašytojų ir Žurnalis
tų Sąjungai, dirbo laikraščių redakcijose.

1929 metais Matas Šalčius išsirengė į 
didelę kelionę po pasaulį. Keletą metų jis 
keliavo per įvairias Europos, Afrikos ir 
Azijos šalis.

Grįžęs savo kelionių įspūdžius aprašė 
šešių dalių knygoje “Svečiuose pas 40 
tautų”, joje pateikė įdomių geografijos, 
istorijos, etnografijos faktų. Be to, M. Šal
čius dar parašė mokslo populiarinimo ir 
publicistikos knygų, aritmetikos vadovėlį, 
parengė lietuvių tautosakos rinkinėlių 
vaikams, išvertė Hanso Kristiano Ander
seno ir kitų autorių pasakų, sudarė apžval
ginį Lietuvos žemėlapį.

1936 metais Matas Šalčius išvyko į Pie
tų Ameriką, organizavo ten gyvenusius 
lietuvius, gyveno Buenos Airėse, keliavo 
po žemyną. Tai buvo paskutinė jo kelionė - 

_M. Šalčius mirė 1940 metais Bolivijoje. □ 
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Lietuviški pasai - tarptautinių 
sukčių įrankis

(BNS). Lietuvai tapus Europos Sąjun
gos nare, lietuviški pasai tapo paklausia 
preke nusikalstamame pasaulyje - juo 
prisidengiant į Vakarų Europą gabenami 
nelegalūs migrantai, o į viešnamius - 
prostitutės. Lietuvos teisėsaugos pareigū
nai pastarąjį pusmetį atliko mažiausiai 
keturias sėkmingas operacijas ir uždarė 
nelegalias spaustuves, kuriose buvo 
klastojami Lietuvos piliečio pasai ir kiti 
dokumentai

Kovo pradžioje Valstybės saugumo de
partamento (VSD) pareigūnaį iškrėtę bu
tą Šiauliuose, aptiko dokumentų klasto
jimo laboratoriją. Joje labai profesionaliai 
buvo klastojami naujo pavyzdžio Lietuvos 
piliečio pasai Jau tada VSD išreiškė ne
rimą, kad klastotės yra aukštos kokybės ir 
padirbtus pasus nuo originalo atskirti gali 
tik ekspertai Bute bei kitose vietose šimtais 
buvo padirbinėjami ir seno pavyzdžio Lie
tuvos piliečio pasai. Be Lietuvos piliečio 
pasų, klastojami buvo ir kiti oficialūs 
dokumentai

Kratų metu rasta apie 3000 tuščių bei 
keletas užpildytų vairuotojo pažymėjimų, 
per 100 įvairių valstybės įstaigų, įmonių 
bei organizacijų suklastotų antspaudų bei 
jų klišių, paruoštų klastojimui kai kurių 
šalių vizų, taip pat kitų įvairių dokumentų.

Laboratoriją įkūręs šiaulietis nuolat 
gaudavo užsakymus iš įvairių asmenų, ku
rie suklastotus Lietuvos piliečio pasus 
siųsdavo į Vokietiją, Lenkiją, Didžiąją 
Britaniją, Baltarusiją, Ukrainą bei kitas 
užsienio valstybes. Užsienio valstybėse gy
venantys asmenys, pasinaudodami suklas
totais Lietuvos dokumentais, patekdavo į 
kitas šalis, įsidarbindavo įvairiose orga
nizacijose, imdavo paskolas bankuose bei 
darydavo įvairius nusikaltimus.

Dar tris panašias operacija VSD atliko 
Kaune.

Gegužės 23 d. Kriminalinės policijos 
biure Vilniuje vyko susitikimas, kuriame 
Lietuvos, Lenkijos, Prancūzijos, Belgijos, 
Didžiosios Britanijos pareigūnai kalbėjo 
apie nelegalų ne Europos Sąjungos vals
tybių piliečių gabenimą į Europos Sąjun
gos valstybes ir šiame nelegaliame versle 
naudojamus lietuviškus pasus.

Lietuvos kriminalinės policijos biuro 
Europolo Lietuvos nacionalinio skyriaus 
viršininkas Mindaugas Petrauskas spaudos 
konferencijoje pranešė, kad 2004 m. buvo 
prarasti 34,437 senojo pavyzdžio Lietu
vos piliečio pasai bei 2,427 naujojo pavyz
džio Lietuvos piliečio pasai Šiemet vien 
vien per 5 mėnesius buvo prarasti 10,699 
senojo pavyzdžio Lietuvos piliečio pasai 
bei 1,301 naujojo pavyzdžio Lietuvos 
piliečio pasas.

„Manome, kad nemaža dalis prarastų 
Lietuvos Respublikos pasų panaudojami 
neteisėtai veiklai vykdyti“, - sakė M.Pe-

Nauja Liet. Fondo Valdybos pirmininkė
Lietuvių Fondo Tarybos posėdyje 2005 

m. gegužės 10 d. nauja LF Valdybos pir
mininke buvo vienbalsiai išrinkta Sigita 
Bersėnaitė-Balzekienė. Kanadoje gimusi, 
lankė Toronto Universiteto gimnaziją ir 
Londono Universitetą (University of 
Western Ontario), kuriame gavo bakalau
ro laipsnį. Universitetą lankydama, aktyviai 
dalvyvavo lietuvių visuomeninėje ir poli
tinėje veikloje, buvo Kanados Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos pirmininkė ir Kanados 
Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdybos 
narė, dviejų Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresų atstovė bei Baltijos jūroje vy
kusioje „Pabaltiečių laisvės ir taikos žy
gio” bei kitų protesto^prieš Lietuvos oku
paciją akcijų organizatorė, * . •t’nr r 

trauskas.
Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare 

Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos šalių tei
sėsaugos institucijos pastebėjo, kad lietu
vių organizuotos nusikalstamos grupuo
tės vis aktyviau veikia nelegalios migra
cijos organizavimo srityje.

Žvalgybinė policijos informacija rodo, 
kad Ukrainos, Rusijos, Moldovos, Rumu
nijos ir kiti Europos Sąjungai nepriklau
sančių šalių piliečiai vienoje iš centrinės 
Europos šalių būna aprūpinami padirbtais 
lietuviškais pasais. Dažniausiai pasai pa
dirbinėjami pakeičiant nuotraukas juose, 
t.y. į originalius pasus įklijuojant nelegalių 
migrantų nuotraukas. Policijos pareigūnai 
pastebi, kad vis dažniau būna padirbinė
jami naujojo pavyzdžio Lietuvos piliečio 
pasai

Dažniausiai nelegalūs migrantai iš 
Lenkijos per Vokietiją, Belgiją, Prancūziją 
būna gabenami į Angliją ir Airiją. Tai 
pelninga organizuotų nusikalstamų gru
puočių veikla - už kiekvieną pervežtą 
nelegalų migrantą gaunama apie 3,000 - 
3,500 eurų.

Surinkta žvalgybinė informacija polici
ninkams leidžia teigti, kad pagrindiniai šios 
nusikalstamos veiklos organizatoriai yra 
lietuvių nusikalstamų grupuočių nariai, 
gyvenantys Lietuvoje ir Anglijoje bei Ai
rijoje. Šios grupuotės turi gerus ryšius su 
nusikalstamomis grupuotėmis Ukrainoje, 
Lenkijoje, Belgijoje. Tiek Lietuvos, tiek 
Anglijos, Lenkijos, Belgijos, Prancūzijos 
teisėsaugos institucijos, išanalizavusios 
pradinę žvalgybinę informaciją, pradėjo 
tikslines operacijas.

Kadangi organizuotos nusikalstamos 
grupuotės veikia tarptautiniu lygiu, at
sirado būtinybė ir tyrimus koordinuoti 
tarptautiniu lygiu. Todėl Lietuvos krimina
linės policijos biuras nusprendė surengti 
suinteresuotų teisėsaugos institucijų atsto
vų iš Lietuvos, Lenkijos, Belgijos, Prancū
zijos ir Jungtinės Karalystės, atliekančių 
tyrimus dėl lietuviškų pasų padirbinėji
mo, darbinį susitikimą.

Šio susitikimo tikslas yra - žvalgybinės 
informacijos apsikeitimas ir tarptautinio 
lygio bendrų veiksmų planavimas. Taip pat 
ketinama kreiptis į Europolą, dėl analiti
nės pagalbos suteikimo bei bendrų veiks
mų koordinavimo.

Dalis nelegalius migrantus gabenančių 
asmenų iš Lietuvos jau yra ar buvo sulai
kyti Lenkijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, 
Anglijoje, jiems buvo skirtos realios lais
vės atėmimo bausmės, dažniausiai iki 1 
metų.

Policijos pareigūnai tikisi, kad bendrais 
Europos Sąjungos teisėsaugos institucijų 
veiksmais bus nustatyti ir šio nelegalaus 
verslo organizatoriai bei jiems bus skirtos 
griežtesnės bausmės. “L.r.”

1989 m. Sigita Bersėnaitė ištekėjo už 
čikagiečio Stanley Balzeko III. Imigravusi 
į Ameriką, dėstė anglų kalbą Morton 
College, toliau tęsė tapybos bei kom
piuterio grafikos studijas Čikagos Meno 
Instituto mokykloje ir dirbo kaip laisvai 
samdoma rašytoja ir grafikė.

Sigita Bersėnaitė-Balzekienė yra Bal
zeko Lietuvių kultūros muziejaus tarybos 
narė. Buvusi Lemonto Maironio lituanis
tinės mokyklos tėvų komiteto bei Hinsdale 
Public Library Foundation tarybos narė. 
Įsteigė dvi organizacijas išsaugoti atvirą 
žemę ir istorinius pastatus nuo tankios 
statybos Čikagos vakariniuose priemies
čiuose.

U-ia.- C'U.- .„LF Informaciją
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pWenws ir kultūra______________
Australijos lietuvių kūryba Lietuvoje

Lidija Šimkutė

Būnant Vilniuje sunku suspėti nueiti į 
visus kultūrinius renginius. Betgi tarp 
įvairių įdomių viešnagių, muzikos rečita
lių, koncertų, teatro spektaklių ir savo 
poezijos skaitymų, įvairiuose mieštose te
ko išvysti ir dalyvauti Autralijos lietuvių 
spektaklyje ir knygų pristatyme.

Verta paminėti “Slave PianosTwo Lives 
in Flux and Vice Versa“ (Pavergti pianinai: 
Du gyvenimai Flux’e ir Vice Versa) spek
taklį, vykusį pernai, rugsėjo 6 d. Naciona
liniame dramos teatre, Gedimino pros
pekte. Talentingo melboumiškio (iš Austra
lijos) Daniaus Kesmino bei Michael 
Stevenson, Rohan Drape ir Neil Kelly 
režisūra. Jie pasinaudojo žymaus Flux 
menininko Jurgio Mačiūno ir Vytauto 
Landsbergio korespondencija. Spektaklyje 
efektingai pristatytos publikai jų laiškų 
ištraukos. Libreto pagal Nam June Paik 
straipsnį “ 2 x mini GIANTS ( 2 kartus 
mini- MILŽINĄ) spausdintas „ Artforum“ 
1991m, įdomiai išpildė baritonai - mel- 
bourniškis Stepas Levickis (labai efektin
gai suvaidino transvestitinę rolę) ir vilnie
tis Giedrius Arbačiauskas, kartu su kitais 
ansamblio dalyviais. Pasirodo Landsber
gis ir Mačiūnas buvo geri draugai Kauno 
mokykloje, prieškarinėje Lietuvoje. Ma
čiūnas pasitraukė į Vakarus - JAV.

Gyvendamas Greenwich Village, 
Soho rajone jis pradėjo Fluxus meno 
judėjimą, kuriam priklausė Jonas Mekas, 
Yoko Ono ir John Lennon bei kiti žinomi 
menininkai. Nors būdami skirtingų po
litinių pažiūrų, Mačiūnas ir Landsbergis

Laiškai iš kito pasaulio
Dovilė Zduobienė 

„Blogiausias” Uyuni ir 
Potosi kasykla

Tęsinys iš MP nr. 19
Įsivaizduokite, kaip kasyklos veikė 

prieš 200 metų. Potosi kasykla nuo tų lai
kų nepasikeitus. Buvo siaubinga stebėti 
darbininkus, dirbančius tokiose sąlygose, 
kai viskas daroma ranka. Bet kadangi 
kasykloje įmanoma uždirbti 2-3 kartus 
daugiau negu kitur, darbininkų netrūksta. 
Deja, daug jų žūsta darbo metu, nes nėra 
jokios darbo sąlygų ir saugumo regu
liuojančios įstaigos (kaip mes įpratę prie 
Occupational Health & Safety).

Prieš aplankant kasyklą, kaip įprasta 
turistam, mes nupirkom kasyklos darbi
ninkams dovanų: coca lapų, gėrimų, 
tualetinio popieriaus ir darbinių piršti
nių. Verta papasakoti apie coca. Iš coca 
augalo gamina cocainą ir daug šio nar
kotiko gamina Bolivija. Nors cocaino 

Pasaulyje aukščiausia slidinėjimo buveine (5300m).

daug metų susirašinėjo. Mačiūnas mirė 
sulaukęs 47 metų.

Jo netektis pažadino Fluxus įdėjų 
renesansą. Ši meno kryptis yra pritrauku
si įdomių asmenybių visame pasaulyje. 
Kaune yra įsteigtas Jurgio Mačiūno 
muziejus. Būdama Kaune - miesto dailės 
muziejuje, išvydau įdomią instaliaciją 
„Juodoji skylė“, skirtą Jurgiui Mačiūnui, 
sukurtą Ay-O dailininko iš Japonijos 
(2001 m.).

Jurgį Mačiūną sutikau 1972 m. per sa
vo pirmąją viešnagę JAV. Nuvažiavau į 
New York'ą po Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongreso (buvau viena iš Australijos 
lietuvių atstovų). Jonas Mekas nuvedė 
mane į Jurgio Mačiūno požemio studiją. 
Ten išvydau keistų Fluxus meno objektų 
ir unikalią bohemišką jo gyvenvietę. Po 
įdomių pokalbių, Jurgis padovanojo sa
votiškų flux meno kūrinių. 2004 m. dalį tų 
kūrinių nuvežiau į Mačiūno muziejų 
Kaune.

Kitas atmintinis įvykis buvo trijų Ja
navičiaus šeimos narių knygų pristatymai 
Rašytojų sąjungos klube. Išėjo Vytauto 
Janavičiaus raštų rinktinė, kurią surinko 
ir redagavo Vytautas Šiukščius, dirbantis 
Literatūros ir tautosakos institute. JAV 
Algimanto Mackaus Fondo išleistas naujas 
Aldonos Veščiūnaitės poezijos rinkinys, 
taip pat jauniausios dukters Dalios Jana
vičiūtės romanas, išleistas Lietuvoje. Jis 
buvo parašytas anglų kalba - išverstas 
Almanto Samalavičiaus. Visas knygas 
pristatė rašytojas Vytautas Girdzijauskas. 
Deja, Vytauto Janavičiaus jau nėra tarp 
mūsų. Dalyvavo tik jo žmona Aldona 

narkotikas yra draudžiamas, coca augalą 
ir lapus galima bet kur pirkti Vietiniai 
coca lapus kramto ir kiekviename resto
rane geria coca arbatą. Labai keista prie 
pusryčių stalo matyti dubenėlį, pilną coca 
lapų. O kas, jeigu taip pusryčiautumėme 
Australijoje? Tuoj pat į kalėjimą pakliū- 
tumėm!

Kad pasiektumėm kasyklą, mes ėjom 
pusantro kilometro per tunelį kalno 
sienoje. Pasiekėm kasimo vietą. Karšta. 
Tvanku. Dulkina. Baisu. Du kasyklos dar
bininkai gręžė sieną be jokių apsauginių 
drabužių ar reikmenų. Kas metais šioje 
kasykloje žūsta apie 60 darbininkų, 
neskaitant tų, kurie miršta nuo silicosis 
(plaučių ligos). Mums, gyvenantiems tur
tingame krašte, sunku įsivaizduoti, kad 
kitur pasaulyje darbas ir gyvybė tokie pigūs.

Nors kasykla baisi, Potosi yra 
UNESCO pažymėtas miestas dėl kolo
nijinės architektūros ir 37 puikių bažny
čių. Vaikščiojom po Potosi gatves ir

Iš kairės: Vytautas Lansbergis, Danius Kesminas, Neil Kelly, Rohan Drape,Vaclovas 
Augustinas, Michael Stevenson, Stepas Levickis.

Veščiūnaitė. Dalia irgi 
negalėjo atvykti, nors 
anksčiau jai teko būti 
Lietuvoje. Aldonos ei
lėraščius padėjo skaityti 
aktorė, pritariant mu
zikai. Po visų knygos 
ištraukų skaitymų, buvo 
daug klausimų iš susi
rinkusios gausios pub
likos. Aldona nepavarg- 
dama bandė į visus 
klausimus atsakyti

Po to - autografai 
knygų pirkėjam ir daug 
gėlių puokščių iš poezi
jos gerbėjų ir draugų.

Per knygų pristatymą 
buvo ir poetė Eglė Juod- 
valkė iš JAV.

stebėjomės jo elegantiška istorija, nes jo 
dabartis nėra įdomi.

Ar minėjau, kad ir čia labai šalta? 
Temperatūra nuo -5C naktį sušyla iki 12C 
dienos metu. Rytais keliai apšalę. Tik 
brangiausi viešbučiai yra šildomi. Mes 
taupome pinigus ilgai kelionei, tai tenka 
miegoti miegmaišiuose po kaldrom 8C 
šalčio kambariuose.

Iš Potosi keliavome autobusu į Sucre - 
Bolivijos sostinę. Sucre yra nedidelis mie
guistas miestas, kuriame gyvena 140,000 
gyventojų. Ne dyvai, Sucre irgi UNESCO 
pažymėta vieta, nes miesto architektūra 
tikrai žavinga. Čia buvo daug šilčiau ir 
nutarėme nebekentėti ir išbuvome pen
kias dienas. Aplankėme „Cal Orucko“ - 
didžiausią dinosaurų pėdsakų rinkinį 
pasaulyje. Bet įdomiausia buvo - sekma
dienio turgus Tarabuco kaimelyje. Vieti
niai „campesinos“ (ūkininkai) susirenka 
pardavinėti savo prekes ir patys apsipirk
ti. Jie atjoja asilais, atvažiuoja autobu
sais, apsirengę tautiniais drabužiais. Mes 
nustebome, kad dauguma boliviečių taip 
daro, išskyrus didesnių miestų gyventojus. 
(Pvz. iš La Paz, Santa Cruz). Iš karto 
galvojome, gal tai tik mums, turistams,

Išeivijos poetės. Iš kairės: Lidija Šimkutė, Eglė Juodvalkė, 
Aldona Veščiūnaitė.

pasirodymas. Bet jie šitaip rėdosi kas
dien. Kiek Bolivijos Altiplano yra nykus 
ir bespalvis, tiek akys raibsta nuo vietinių 
žmonių aprangos.

Į La Paz atvykome be nuotykių. La Paz 
didmiestis, kuris mano vyrui labai pri
minė jo kelionę per Indiją (gal ten reikės 
keliaut kitą kartą?). La Paz įkurtas slėnyje, 
aplink kurį kyla statūs kalnai, bet jis vis- 
vien aukštumoje - 3,500 m. Šis miestas 
didžiuojasi viskuo „aukščiausiu“: golfo 
aikšte, maudymosi baseinu, „Burger King“, 
slidinėjimo taku ir t.t.

Mes apsistojome Aymara rajone. 
Aymara moterys nešioja pūstus, sluoks
niais krentančius sijonus, prijuostes, šali
kus ir komplektą baigiančias katiliuko 
formos (bowler) kepures. Spalvos - 
vaivorykštė. Netoli mūsų viešbučio 
suradome „Raganų turgų“, kur buvo 
galima, jei prireiktų (kada prireiktų - 
neįsivaizduoju), nusipirkti armadilo kiau
tą arba lamos embrioną.

Labai drąsiems (ar kvailiems - nežymi 
riba) galima iš La Paz išvažiuoti pavo
jingiausia (aukščiausia, didžiausia, aišku, 
kad ir pavojingiausia...) dviračio kelione. 
Ji prasideda 4,700 m. aukštumoje ir po
penkių valandų sunkaus vairavimo bai
giasi jau nebe Altiplano, bet džiunglėse. 
Kas savaitę du žmonės žūsta šiame ke
lyje. Gal jau įspėjote, kad mano vyras Ste
ve užsimanė būtinai šį žygį atlikti. O žino
te (rašau neraudodama), jis išliko gyvas, 
sveikas ir labai patenkintas.

Tolyn - į pasaulio aukščiausią 
slidinėjimo taką! Uždusę įkopėme iki 
5,400 m. aukštumos. Dabar galime 
didžiuotis, kad įlipome aukščiau negu 
Everesto pagrindinė stovyklavietė, kuri 
įkurta 5,340 m. aukštumoje.

Slidinėjantiems atsikvėpti, į kalno šoną 
yra įspaustas alpinis apsistojimas, kuris 
nepaprastai kabo, nesilaikydamas žemės 
traukos taisyklių.

Tęsinys kitame MP nr.
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Lietuvos sporto pažibai “Žalgiriui” - 60
(Tęsinysiš “M.P.” nr. 20)

Su Arvydo Sabonio vardu siejamos iki 
šiol didžiausios “Žalgirio” pergalės ir kad 
ir kaip būtų keista, kai kurie pralaimėjimai.

Vienas tokių buvo patirtas 1986-ųjų 
Europos čempionų taurės turnyro finale 
Budapešte, kai po atkaklios kovos pra
laimėta Zagrebo “Cibonai”. A.Sabonis 
rungtynių nebaigė: 32-ąją minutę, užstojęs 
savo komandos draugą Gintarą Krapiką, 
buvo diskvalifikuotas. Beje, iki šiol ginči
jamasi, ar A.Sabonis stuktelėjo Mihovilui 
Nakičiui, ar šis meistriškai suvaidino.

“Emocijos tada liejosi per kraštus. 
Labai nedaug trūko, kad būtume pradėję 
muštis - komanda prieš komandą”, - 
dalijosi įspūdžiais V.Chomičius.

“Ne tokie pasyvūs liudytojai turėjo 
būti teisėjai, jiems reikėjo daryti tvarką, 
neleisti ginčui peraugti į muštynes. Jie 
puikiai matė, kaip M.Nakičius smogė 
G.Krapikui į veidą, teisėjai graikas ir ita
las Jugoslavijos krepšininką už nesporti
nį elgesį turėjo iš karto nubausti, bet jie to 
nepadarė”, - viename interviu yra sakęs 
VGarastas.

Vis dėlto saldžios revanšo valandos 
nereikėjo ilgai laukti. Kita akistata su 
“Cibona” įvyko tų pačių metų rudenį 
Argentinoje, tarpkontinentinės Johns 
taurės turnyro pusfinalyje.

Žalgiriečių pyktį didino ne tik arogan
tiškas “Cibona” žaidėjų elgesys šio turny
ro metu, bet ir nesvetingas sutikimas, kai 
kauniečiams net nebuvo suteikta nakvynė. 
Negana to, 15-ąją rungtynių su jugoslavais 
minutę atsinaujino A.Sabonio Achilo saus
gyslės trauma. Tačiau ir tai tik dar labiau 

pakurstė “Žalgirio” vyrų ambicijas. 
“Cibona” buvo nušluota -104:77.

“Mes žaidėme tarsi gimtojoje Kauno 
halėje. Visi žiūrovai palaikė mus. Tai buvo 
mūsų kerštas. Tikras lietuviškas kerštas. Po 
finalinės sirenos daugelis “Cibona” krep
šininkų verkė kaip vaikai”, - pasakojo 
V.Chomičius.

Žalgiriečių kapitonui, kaip ir visai 
komandai, giliai įstrigo sutikimas Kaune.

“Kai mes, pavargę po kelionės, apduję 
nuo sėkmės, nusileidome Aleksoto oro 
uoste, atsivėręs reginys mus pritrenkė. 
Pamatėme žmonių jūrą. Atrodė, jog visas 
Kaunas susirinko tą ankstų rytą - buvo 
maždaug ketvirta valanda. Mes, žinoma, 
tikėjomės, kad žmonių ateis, bet kad jų bus 
tiek daug... Dėl tokių akimirkų verta žaisti 
krepšinį”, - rašė V.Chomičius.

Antrasis “Žalgirio” stagnacijos laiko
tarpis pasidėjo po nepriklausomybės 
atkūrimo. Šiek tiek anksčiau j užsienio 
komandas išvyko visi ekipos lyderiai - 
A.Sabonis, R.Kurtinaitis, V.Chomičius, 
S.Jovaiša, su klubu atsisveikino ir treneris 
Vladas Garastas.

Išskyrus pergales Lietuvos čempiona
te, “Profbasket” lygoje ir žalgiriečių meda
lius, iškovotus su rinktine Barcelonos 
olimpiadoje, blankokas laikotarpis tęsėsi 
beveik iki dešimtmečio vidurio. Vieną 
rudenį buvo netgi neaišku, ar komanda 
išvis pradės sezoną, tačiau, A.Saboniui 
pasirūpinus ir į klubo darbą įsitraukus 
naujiems rėmėjams, “Žalgiris” vėl pakėlė 
galvą. Nuo 1994 metų rugpjūčio prie 
ekipos vairo stojo Jonas Kazlauskas.

Žingsnis po žingsnio naujos kartos

Arvydas Sabonis.

komanda pradėjo kopti aukštyn. Ekipą 
papildė legionieriai. Vienas jų - amerikie
tis Enis Votį -1998 m. per Europos taurės 
turnyro aštuntfinalio rungtynes su Bursos 
“Tofas” (Turkija) pataikė istorinį tritaškį, 
kuris atvėrė duris j ketvirtfinalį. Po to ir pres
tižiškiausios Senojo kontinento klubų var
žybos - Eurolyga - tapo ranka pasiekiamos.

Pirmoji ryški šių laikų “Žalgirio” per
galė siejama ne tik su Lietuvoje išaugu
siais Sauliumi Štombergu, Tomu Masiuliu, 
Tauru Stumbriu, Eurelijumi Žukausku, 
Dariumi Maskoliūnu, Mindaugu Žukaus
ku, Kęstučiu Šeštoku ir kitais, bet ir - o, 
likimo ironija! - su kroatu Franjo Arapo- 

vičiumi, buvusiu “Cibona” vidurio puolė
ju, 1986 m. Budapešte įnirtingai kovojusiu 
prieš žalgiriečius, o 1998 m. padėjusiu jiems 
parvežti iš Belgrado į Kauną Europos 
taurę...

Dar po metų Eurolygos debiutantams 
Muenchene jau plojo visa Europa. Padeda
mi Taj Edny, Enton Buv ir Irži Zidek, žalgi
riečiai iškovojo garbingiausią Europos 
trofėjų - Sidabrinį krepšį. Naudingiausiu 
žaidėju išrinktas T.Edny tuomet pasakė: 
“Naudingiausia - visa mūsų komanda”. O 
dažniausiai santūrus Jonas Kazlauskas 
ekrane uždainavo tuo metu populiarią 
grupės “L+” dainą “Ar tują matei?”

Tačiau po šlovingų metų “Žalgirį” vėl 
ištiko krizė. Kai 2000 m. komanda nelai
mėjo net LKL čempionato, iš jos pasitraukė 
J.Kazlauskas.

Dar prastesni buvo 2002-ieji, kai ko
mandai vadovavo Algirdas Brazys. Tuomet 
“Žalgiris” nepateko į Eurolygos turnyro 
antrąjį etapą, vėl pralaimėjo LKL čem
pionato finale. Jau Antano Sireikos laikų 
skambiausios pergalės ir skaudžiausi 
pralaimėjimai siejami su vienu vardu - Tel. 
Avivo “Maccabi” (Izraelis).

2003 metų Eurolygos TOP-16 turnyre 
Kaune “Žalgiris” pirmą kartą nugalėjo 
busimąjį Eurolygos čempioną ir netrukus 
buvo vos per žingsnį nuo dar vieno tikslo - 
Finalo ketverto. Vėl viską, kaip kad 1998 
m. Kauno halėje, lėmė tritaškis, tik šį kartą 
- Tel Avive ir, deja, į “Žalgirio” krepšį...

Prieš pusantrų metų patirta nesėkmė iki 
šiol skaudžiai gyva visų “Žalgirio” gerbėjų 
ir jos liudytojais buvusių žalgiriečių at
mintyje.

Dovilė Kamarauskienė,
Romas Poderys, “Kd.”

Zilgsitiai į Lietuvą a. pradžioje
Nijolė 

Jankutė
ŽVILGSNIAI
Kas jie? Tai są
voka, turinti gau
sybę atributų: 
žvilgsnis geras, 
žvilgsnis piktas, 

švelnus ir šiurkštus, ir pašiepiantis; jis gali 
būti šaltas kaip ledas ir karštas kaip meilė.

Kai pagalvoji - koks turtingas žmogus: 
Dievas davė ne tik akis, bet ir jų žvilgsnį, 
paties žmogaus reguliuojamą tartum kokį 
jautriausią elektroninį aparatą. Ir žvelk, 
žmogau, kiek nori ir kaip nori ne tik į kitą 
žmogų, bet ir į gamtą, į daiktą, į vietovę, į 
miestą. Bet atsargiai! Kartais, visai to 
nenorint, žvilgsnis gali įdurti.

Kreipiu savo žvilgsnį į miestą, kuris, iš 
tikrųjų, mūsų tiek nužvelgtas, ypač per 
pastaruosius 10 metų, kad nežinau, ar tarp 
kitų - plačių, gilių, išsamių žvilgsnių - 
beįstengs įsiterpti manasis

ŽVILGSNIS Į VILNIŲ
Gal pradėsiu nuo Šeškinės. Tai vienas iš 

tų sostinės priemiesčių, kurie vienas į kitą 
panašūs kaip dvyniai, o Vilnius skiriasi 
kaip čikagiškis Cabrini Green nuo Palos 
Park.

Į Šeškinę ne tik žvilgterėjau, bet ir ge
rokai ją 2001pavasarj apžiūrėjau. Tai išti
sas miestas niūrių daugiaukščių (nuo 5 iki 
12 aukštų) namų, kurių kiekvienas galėtų 
laimėt bjaurumo varžybas. Jie pilki ir 
gremėzdiški, išsišiepę cementinių blokų 
plyšiais, rūdimis nuo balkonų nuvarvėję. 
Vieni balkonai dažyti rudai, kiti murzinai, 
vienuose plevėsuoja baltiniai, kituose žy
di gėlės, o pirmajam aukšte kėpso aprū
diję grotos - apsigynimas nuo visur esan
čių, visur įlendančių vagių.

Kadangi pastatai neturi nieko panašaus 
į stogą (iš viršutinio aukšto lubų kyšo liftų 
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mašinerija lyg kokie kaminai), jie atrodo 
neužbaigti. Jų laiptinės nejaukios dieną, 
baisios naktį. Laiptinės pakenčiamos tada, 
jei vieno, kito aukšto gyventojai sutaria 
apsišvarinti ir negaili vieno, kito lito da
žams ar šluotoms^ Tačiau tokia koopera
cija reta, nebent mažuose miesteliuose, 
kaip teko matyti Ten tos “kareivinės” buvo 
tik 5 aukštų, gyventojai pastovūs, supran
tantys, kad “bendras arklys” nebūtinai turi 
likt gėdingai liesas.

Tačiau, kai pasiketi girgždančiu liftu 
(jame kiekvienas metalo ruoželis vagių 
išlupinėtas) į 7-tą ar 9-tą aukštą, kur, 
laimingu sutarimu, gyvena tvarką ir švarą 
mėgstantys žmonės, ir penkis užraktus 
komplikuotu raktu atrakinus, atsiveria 
sunkios, tartum prieštankinės durys, pa
tenki į kitą netikėtą pasaulį.

Butai, nors nedideli, bet šviesūs, lan
gai platūs su mezginių užuolaidom arba 
su paskutinės mados “Venetian blinds”, 
grindys dažnai veidrodžiu blizgančio par
keto, arba, jei kukliau, gražaus linoleumo 
ar plytelių. Baldai, vadinami sekcijomis, 
europietiško stiliaus, kai kur jau Lietuvos 
baldžių gamybos, lengvi, šviesūs, susta
tomi, pristatomi, perstatomi pagal reikalą 
kaip vaikų kaladėlės.

Tik man, “amerikonkai” neįprasta: 
vonia ir dušas vienoj “kamarėlėj”, tualetas 
- kitoj, dar mažesnėj. Žodžiu, iš Cabrini 
Green laiptinės staiga patenki į Palos 
Park! Žinoma, pas tuos, kur lupinėja me
talą nuo durų ir šlapinasi koridoriuose, 
lankytis neteko.

Šiaip Šeškinė visai pakenčiama, kai 
arčiau susipažįsti. Pvz. aplinka žalia: liau
ni beržai, klevai, žolė aplink pastatus iki 
kelių. Vietomis iš jos kyšo pinavijai, šala
vijai, oranžiniais žiedais apsipylę svarai
nių krūmai (nuostabus vaisius sultims ir 
uogienėms). Tai vis tų retųjų tvarkingųjų’ 
gyventojų bandymai įsirengti darželį.

Didžiuoju bulvaru automobiliai ne-« 

važinėja, todėl pilna pasivaikščioti išėjusių 
žmonių su įvairių veislių šunimis, šuniu
kais ir šunyčiais bei vaikų ant dviračių ir 
blizgančių paspirtukų, kaip ir Čikagos 
parkuose. Taip pat pilna ir sėdėtojų ant 
suolelių, dažnai rusiškai besišnekučiuo
jančių. Pasitaiko ir vienas kitas praeivis, 
abejingai šlitiniuojantis po ankstyvo ar 
vėlyvo pusbonkio, t.y. pilstuko, kaip da
bar sakoma.

Pasakojama, kad į naujai pastatytą 
Šeškinę buvę atkelti Maskvos ubagai ir 
valkatos prieš ten vykusią olimpiadą, kad 
vakariečių akims šviestų tik “tobulo dar
bininkų rojaus, kur nėra nei vargšų, nei 
vagių”, spinduliai. Beje, tie Maskvos 
išvietintieji, čia butus gavę veltui, ir tuoj 
pat. Lietuviai, kaip “lygioje visuomenėje 
mažiau lygūs”, buto laukdavę nuo 15 iki 
20 metų!

Toliau, su dideliu pavojumi gyvybei, 
perbėgus plačią autobusų ir automobilių 
srove tekančią gatvę, atsiduri Šeškinės 
turguje. Tai didelis patogumas gyvento
jams. Nes čia ne tik “EKO Prekybos centras 
- 24 vai.! ”, bet ir paštas, bankas, knygynas, 
laikrodžių taisykla, cheminė valykla, dra
bužių ir namų apyvokos reikmenų par
duotuvė; eilė kioskų, parduodančių ledus, 
autobuso bilietėlius, spaudą, saulės aki
nius ir tūkstančius mažmožių, net akys 
raibsta. O ką jau bekalbėti apie patį tur
gų - individualių pardavėjų karalystę! Čia 
įmantriomis piramidėmis sustatyti kiau
šiniai, puokštės ridikėlių, dėžės agurkų, 
krieno šaknų, salotų, pomidorų, bulvių ir 
svogūnų. O apie gėles... nebėra žodžių! Lie
tuvoje gėlės labai mėgstamos. Ištisi jų dar
želiai ne tik turguose, bet ir miestų gatvėse 
vos ne ant kiekvieno kampo. Balandžio ir 
gegužės mėnesiais Vilnius žydėte žydėjo: 
iš pradžių žibuoklėmis ir pakalnutėmis, 
vėliau - baltais ir geltonais narcizais, hia
cintais; dar vėliau - šiltnamių augintinė
mis, kurių vardų nežinau. Praeiviai perka 
puokštes ir puokšteles - Vilniaus gatvės 
plaukia žiedais.
, Naj.grįžtant į Šeškinę, jos EKO Pre

kybos centras gali lengvai konkuruoti su 
čikagiškiu “Jewel”. Vien tik pieno produk
tų ir duonų skyrius pritrenkia pasirinkimo 
gausybe. Pienas “Saulė”, pienas “Margė”, 
pienas “Mū”! Sūris kaimiškas, lydytas, su 
svogūnu, su česnaku, sūris prėskas, sūris su 
riešutais; tepami sūreliai O kur dar sviestai, 
grietinės, jogurtai! Pilnos šaldytuvų lenty
nos. Netrūksta nei vaisių: kriaušės 3.85 Lt./ 
kg., obuoliai 1.99 Lt./kg., maroko apelsinai 
2.49 Lt./kg., Ekvadoro bananai 2.79 Lt./kg. 
O dar gi mėsos šviežios ir rūkytos, ir žuvys! 
Produktai daugiausia Lietuvos gamybos, 
dailiai įpakuoti, kainos elektroniniais 
brūkšneliais sužymėtos. Šokolado, ledų ir 
saldžiųjų kepsnių gausybę sunku beįvar- 
dint. Žinoma, mums “amerikonams” tie 
produktai nebrangūs, nes dalini iš 4, bet 
vietiniams, ypač pensininkams, maltos 
mėsos kg./10.89 Lt. nejuokas

Po 1973 m. karvės kanopų ir rūsčių 
pardavėjų už prekystalio, Šeškinės EKO - 
stulbinantis pasikeitimas. Net pardavėjos 
jau truputį šypsosi Tik dar trūksta popieri
nių bei plastmasinių maišelių pirkiniams 
susidėti. Na, tai jau menkniekis.

Nepamiršk savo rezginėlės namie!
Čia būtų nemandagu nepaminėti Šeš

kinės turgaus Boso. Tai šuo, be veislės 
dokumentų, drumzlinos kakavos spalvos 
su užriesta uodega, stačiom ausim, rūstaus 
“veido”. Jis valdingai vaikštinėja pačiam 
turgaus centre ir piktai aploja kiekvieną 
keturkojį. Nors visai “neprfldausomas”, bet 
Bosas atrodo sotus ir storokas.

- Nagi turgaus bobutės apdalina jį 
skaniais kąsneliais, - aiškina pusserė, - tik 
žiemą jam liūdniau - visąlaik lauke.

- Ar negalėtų turgavotojai pastatyti jam 
būdą?

- Galėtų. Bet kas iš to - vieni pastatys, 
kiti pavogs...

Paliekam Šeškinės turgaus Bosą išdi
džiai tupintį pačiame centre. Mažutis, 
meilutis puseserės pudeliukas Avukas 
dreba į jįžvelgdamas. Bet Bosui nė motais! 
Avukas jam ne šuo, nors dar ir ne žmogus.

Tęsinys kitame MP Nr.
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Australian I Lithuanian sportspeople 
are leaving!

There are only a few short weeks left before one of the biggest groups from Australia 
ever, leaves for overseas competitions. A total of 55 athletes representing nearly every 
Lithuanian sporting club in Australia are going to Lietuva to participate in the 7th World 
Lithuanian Games between June29 and July 3. There will be one Men’s, one Women’s 
and one Veterans’ basketball teams.There are also a number of juniors who will be placed 
in basketball teams in Lietuva. Australia also has participants in table tennis, golf, billiards 
and fishing. A number of supporters are also travelling with the group.

Prior to the games, the men’s and women’s basketball teams are touring North America 
(Chicago, New York and Toronto) and playing a few friendly games against the local 
Lithuanian clubs and getting some important practice before the real thing in Lietuva.

After the games, the Men’s Veteran team is not finished yet! They will have a short 
time to recover and then make their way over to Edmonton, Canada, where they will be 
joined by more veterans arriving from Australia to compete in the World Masters Games 
and defend their gold medal winning performance in Melbourne in 2002.

Preparations are under way to provide all sportspeople with uniforms, training tops 
and badges.

There will be two groups departing Australia:
From Melbourne, Sat. 18th June, United Airlines Flight UA 840,1125 am 
From Sydney, Sat. 18th June, United Airlines Flight UA870,13.45 am

We wish them every success in their sporting competitions but, most of all, be proud 
to represent their country and their heritage.

ALFAS Valdyba

Sporto vadovui
Kaip praneša “Lietuvos rytas”, Kūno 

kultūros ir sporto departamento direkto
riui Vytui Nėniui vėl tenka aiškintis dėl 
įtartinos savo veiklos. Valstybės kontrolė 
Seimo Audito komitetui pateikė ataskaitą 
apie šio departamento veiklą praėjusiais 
metais. Pasirodo, V.Nėnius skirstė šio de
partamento pinigus organizacijoms, su 
kuriomis yra tiesiogiai susijęs.

Kontrolieriai taip pat teigia, jog de
partamento vadovas yra susijęs daugybe 
įvairių visuomeninių organizacijų ir lab
daros fondų. Jo veikla nesuderinama su 
valstybės tarnyba.

Valstybės kontrolierių dėmesį pirmiau
sia patraukė tai, kad Kūno kultūros ir spor
to departamento direktorius praėjusiais 
metais pasirašė įsakymą skirti papildo
mai 27,000 litų sporto draugijai „Žalgiris“, 
kurios prezidentu yra patsai V.Nėnius.

Taip pat paaiškėjo, kad V.Nėnius - 
bendros Lietuvos ir Vokietijos įmonės

reikia aiškintis
„Baltic-auto“ valdybos pirmininkas. Be to, 
jis yra savo vardu pavadintos įmonės 
savininkas, Lietuvos ir Vokietijos bendros 
įmonės „Pharm-tech-Vilnius“ steigėjas, 
sporto klubo „Viltis XXI“ valdybos pir
mininkas, taip pat Lietuvos sporto fede
racijų sąjungos labdaros ir paramos fondo 
valdybos pirmininkas.

Pagal Valstybės tarnybos įstatymą, tai - 
su valstybės tarnautojo pareigomis nesu
derinama veikla.

V.Nėnius iš Audito komiteto sulaukė 
įtarimų bei priekaištų, neva neteisėtai yra 
aprūpinęs sostinės „Siemens“ sporto are
ną specialia įranga, kurios vertė - apie 3 
milijonus"litų. ""

V.Nėnius šiuos įtarimus atmeta ir pik
tinasi, jog rašydama ataskaitą Valstybės 
kontrolė ignoravo jo raštiškus pasiaiški
nimus. „Su šiomis įstaigomis teks aiškintis 
santykius per advokatus“; - sakė V Nėnius.

Pagal “L.r.”

■ . . . ■ • - ■' !■ S.

Lithuanian Language and 
Culture Summer Course

Date: July 18 - August 12
Duration: 4 or 2 weeks

Lithuania, Kaunas, Vytautas Magnus University is 
something incredible waiting for you to be discovered.

Among other things you will find:
• a very diverse, dynamic and interesting group of learners
• a relaxed way of living and studying
• supportive and friendly teachers, staff and locals
• countless cultural events and parties
• North - South - West - East Lithuania sightseeing

Summer course
The course provides intensive Lithuanian language classes at different levels and an 

opportunity to get acquainted with Lithuanian culture. Lithuanian language lectures are 
given in the mornings. The afternoon lectures aim at giving a broader view of the Lithuanian 
culture by focusing on issues and various aspects of the society including history, literature, 
arts and politics. The lectures are given in English.

Extra-curricular activities, such as participation in cultural events and excursions to 
historic places, museums, sports events are organised as well. Three weekend excursions 
are planned to the most interesting places of Lithuania.

All you have to bring with you is your open mind, heart, good mood and good will.
We guarantee you: a warm friendly atmosphere, memories and friendships that could 

last for a life-time, traditional Lithuanian food, dances and songs, a glance on day/night 
city life, the purity and charm of Lithuanian countryside, the beauty of the seaside.

There are no limitations regarding age or formal education, we try to meet individual 
needs and interests. Hope to see you in Kaunas!

Application forms and more detailed information can be obtained from the Interna
tional Relations Office or the Department of Regional Studies, or via Internet:

http:// w.w.w.vdu.lt/LTcourses/
All applications should be received by July 10,2005.

Reikalinga knyga

Butai virš naujo Sydnėjaus Liet. Klubo
Regency Apartments - 

unique and sophisticated. 
This building is the first of 
its kind in Bankstown with 
resort style undercover 
circular driveway.Foxtel in 
place. Reverse cycle air 
conditioning. Gas outlet 
and tap on balcony. 
Granite benchtops. Fully 
tiled bathroms. Fully tiled 
marble foyer.

Video security
intercom. Live in - onsite managers. Next 
door to police station- very secure 
investment.

We have penthouses from $445,000 and 
2 beds from $320,000.

We have a full time caretaker and

Tai buvusios tremtinės Onutės Garbš- 
tienės parašyta ir 1992 metais Lietuvoje 
anglų kalba išleistas dienoraštis - atsimini
mai “Hell in Ice”, Nors knygų iš siaubin
go Lietuvos genocido laikotarpio turim 
nemažai, tačiau tas, ypatingu nežmoniš
kumu pasižymėjęs, mūsų istorijos laiko
tarpis per mažai aprašytas anglų kalba, 
kuri jau pavirto tarptautine.

Lietuva, deja, ne taip kaip kai kurios 
tautos, vis dar neužtektinai kalba apie 
sovietų okupacijoje patirtus trėmimus bei 
sibirines koncentracijos stovyklas, todėl 
kiekviena knyga apie tai anglų kalba 
sveikintinas reiškinys. Ypač tokia, kaip ši 
Onutės Garbštienės dienoraštis (1942 - 
1956). Tai jaunos moters ir motinos gyve
nimas komunizmo sukurtame pragare, 
kurio klaikuma prašoka Dantės “Infemo”.

Onutės dienoraštis - žiaurios kasdie
nybės graudus kalendorius, tačiau ap
šviestas taurios ištvermingos dvasios 
šviesa. Tai doro asmens gyvenimas nežmo
niškose sąlygose.

Onutė viltinga neviltyje ir humaniška 
nužmogėjusioje aplinkoje. Komunistinio 
režimo nepatyrusiam kiekvienas šio die
noraščio puslapis - praregėjimas, kaip

galima ilgus metus vegetuojant “lediniam 
pragare” išlikti žmogum.

Kadangi vis dar per mažai ir per mažai 
turime tokių knygų anglų kalba, todėl 
reikia džiaugtis, kad talentinga vertėja 
Raimonda Bartuškienė įstatė į tarptauti
nę knygų lentyną šią, Lietuvai taip rei
kalingą knygą. Padėka prof. Alfred E. 
Senn, nuoširdžiam Lietuvos ir jos išeivijos 
draugui, už išsamų įvadinį žodį, o taip pat 
knygos leidėjui - Alksnių šeimai (autorės 
brolio vaikai). Jie visi pastatė išliekantį 
paminklą, reikalingesnį už tuos iš plieno ir 
marmuro.

Išeivijos uždavinys būtų šią knygą 
naudoti lituanistinių mokyklų klasėse ir 
rasti būdų bei galimybių įvesti ją j 
gyvenamojo krašto bibliotekas, o dar 
svarbiau (kadangi “Hell in Ice” anglų kal
ba) į pvz. Australijos moksleivių skaiti
nių sąrašą.

Knyga gaunama rašant “Draugo” 
dienraščiui Čikagoje, www.draugas.org 
arba administracija@draugas.org

“Hell in Ice” by Onutė Garbštienė, 
translated and edited by R.KBartuška. 
Ethnos ‘91 Publishers, Vilnius, 1992

Nijolė Jankutė

cleaners that live onsite.
We also manage the building and the 

Strata, keeping the Strata fees low.

For onsite inspections call
Stephenie Charlton 0412568210

Aukos “Musų Pastogei”
A. Valionis QLD $ 35.00
Mrs. V. Rutkauskas VIC $ 5.00
S. Kairys ACT $ 35.00
V. Augustinavičius Lietuva Lt 20.00
B. Zakarauskaitė NSW $ 5.00
Mrs. Z. Fitzgerald TAS $ 5.00
Perth ApyLV-ba WA $ 35.00

S. Norvilaitis NSW $ 10.00
I. Dambrauskienė NSW $ 35.00
A. Montvydienė NSW
(Prisimenant a.a. Stasio
Montvydo mirties metines) $35.00

Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
“Mūsų Pastogės” administracija

Rašydami testamentų, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudų!

Lietuvos nuotraukų paroda 
“The Blue Line”

Su malonumu noriu pranešti, kad nuo birželio 23 d. iki liepos 5 d. Melbourne 
vyks nuotraukų iš Lietuvos ir Pabaltijo paroda.

Nuotraukų autorė - Melboumo Universiteto studentė Jessie Mitchell, kuri 
pagal apsikeitimo programą 2004 m sausio-birželio mėn. Vilniaus Universitete 
studijavo istoriją, politikos mokslus bei lietuvių kalbą.

Keletas J.Mitchell nuotraukų jau buvo eksponuotos Lietuvių Namuose 
Melbourne gruodžio ir sausio mėnesiais.

Visi susidomėję kviečiami apsilankyti!
Eltham Library Community Gallery, Panther Place, Eltham.
Galerijos darbo valandos: antradieniais - ketvirtadieniais nuo 10 iki 8 vai.;

penktadieniais - šeštadieniais nuo 10 iki 5 vai.
Telefonas pasiteiravimui: 0403 295 042

Andrius Žilinskas
LR Garbės generalinis konsulas Melbourne
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Pranešimas Geelongo ir Apylinkės lietuviams
ALB Geelongo Apylinkės Valdyba praneša, kad Gedulo ir Vilties Dienos 

minėjimas šiais metais Geelonge nebus rengiamas.
Jeigu atsiras pakankamai norinčių, tą dieną vyktumėme į Melbourne ruošia

mą minėjimą (birželio 19 d., sekmadieni). Valdyba užsakė du autobusiukus. 
Bus vežama veltui

Iš Lietuvių Namų išvyktumėme 9.30 vai ryto, kad spėtume į pamaldas llval. 
Po pamaldų - pietūs Lietuvių Klube. Po pietų - minėjimas. Kas nenorės dalyvauti 
pamaldose, galės praleisti laiką kitur, pvz. Victoria Market ir tt. Į namus grįšime 
pagal daugumos nutarimą.

Vietas prašome užsisakyti pas Geelongo Apylinkės Valdybos vicepirm. Kają 
Starinską, tel.: 5278 3660. Reikia žinoti vykstančiųjų skaičių kuo greičiau, 
nes nesurinkus pakankamai keleivių, autobusiukus reikės atsakyti

Apylinkės Valdyba kviečia visus norinčius pasinaudoti šia proga.
ALB Geelongo Apylinkės Valdyba

Trėmimų minėjimas Canberroje,
rengiamas kartu su latviais ir estais, įvyks sekmadienį, birželio 12 d., 3 vai.

p. p. Lenkų Klube, David St., Tumer.
Paskaitą skaitys Latvijos Garbės konsulas Janis Dalins.
Po trumpos meninės dalies seks užkandžiai, kava ir vynas.
Prašome Canberros lietuvius gausiai dalyvauti

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 EAST TERRACE, B ANKSTOWN, 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 vai.
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.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Pranešimas Sydnėjaus 
Skautų Židinio nariams

Šių metų birželio 11 dieną, šeštadienį, 2 vai. po pietų, Sydnėjaus Lietuvių 
Klube, Bankstowne, įvyks metinė Židinio sueiga.

Prašome visus Židinio narius dalyvauti.
Židinio vadovybė

Dainuojamosios poezijos mėgėjų dėmesiui!
Birželio 12 dieną, sekmadienį, 130 vai. p.p. Melbourno Lietuvių Namų 

Jubiliejinėje salėje (44 Errol Street), įvyks * Atsisveikinimo SU 
Vilmante* koncertas. Užkandžius atsinešame patys.

Dviejų dalių koncerte girdėsime įvairių žanrų muzikos. Skambės gitaros, 
dainuos “Vyresniųjų Skaučių ir Draugių Choras”, 
Žydrūnas Strazdauskas bei kiti, o fortepionu skambins 
Rolandas Imbrasas.

Kviečiame į naujus talentus atskleisiantį koncertą, o atėję tikrai nesigailėsite!
Įėjimas nemokamas. Gražina Pranauskienė

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

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

Gedulo Dienos minėjimas Sydnėjuje
Sekmadienį, birželio 12 dieną, 2 vai. po pietų Sydnėjaus Baltiečių Komitetas 

ruošia Birželio (1941) išvežtųjų minėjimą / koncertą Latvių Namuose, Strathfield.
Programą šiais metais paruošė latvių bendruomenė, bet visų laukiamas yra 

mūsų choras “Daina” su savo solistais.
Prašome visus tautiečius kuo skaitlingiau dalyvauti

Vincas Bakaitis, Baltiečių Komiteto vardu

r —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ——— 
I I
j * Melbourne Lietuvių Bendruomenės j
; 4’ Joninių Balius ;
1 With Australia’s number one Lithuanian Retro Covers Band I
• ‘DABAR’ j
, At the Melbourne Lithuanian Club .
I 730 pm, Saturday 25th, June 2005 j
| Hot finger food will be served throughout the night ]
| - Dress to impress j
| Contact Andrius (03 9323 5630) or Birutė (03 95793946) |

j Major price reduction J
] Tickets now only $30 ($25 concession) |

I I
L — — — — — — — — — — —  —— — — — — — — — J

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

Jurisdiction:..... .New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras Šliteris, Honorary ConsuLGeneral
40 B Fiddens Wharf Road Tel.: (02) 9498 2571
Killara, NSW 2071 Fax: (02) 9498 2571
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:...... South Australia, Western Australia and Northern Territory..........
Ms Janina Vabolis, Honorary Consul
25 McLachlan Avenue TbL: (08) 8294 3792
Glenelg North, SA 5045 e-mail: jvabolis@seneLcom.au
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

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

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.
Tel.: (02) 9790 2319, Faksas: (02) 9790 3233, E-mail: mpastoge@bigpond.com 

Tinklapis: www.users.bigpond.com/mpastoge 
Redaktorė Dalia Doniela

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

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

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

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

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