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Vilniuje sparčiai kyla “Valdovų rūmai”

Vilnius. Katedros aikštė. Centre - naujai statomi “Valdovų rūmai”, dešinėje - JAV lie
tuvių skulptoriaus Vytauto Kašubos skulptūra Gediminui.

Kauno Prezidentūroje - muziejaus filialas
M.K. Čiurlionio dailės muzie

jus, savo žinion perėmęs Kauno 
Prezidentūrą, atidarė parodą 
„Sugrįžtančios relikvijos“, kurioje 
bus pristatomi muziejaus fonduo
se saugotos Lietuvos prezidentų 
relikvijos, daiktai ir kiti istoriniai 
eksponatai

Istorinėje Prezidentūroje bus 
eksponuojami reprezentaciniai 
portretai, valstybės apdovanojimų 
kolekcija, meno kūriniai, puošę 
Prezidentūros interjerus, dovanos 
prezidentams, išlikę autentiški

Prez. Valdas Adamkus Kauno Prezidentūroje.

Grėsmė ir 
Lietuvai?
Sprogdinimus 

Londone prave- 
dusieji asmenys 
vėliau pareiškė, 
kad tai buvęs kerš
tas už Irake bei 
Afganistane vyk
domas žudynes. Ta 
pačia proga “Al

Qaeda Jihad Europoje Organizacija” inter
nete paskelbė įspėjimus taip pat Italijai, 
Danijai ir “kitiems kryžiuočiams” apie gre
siančius keršto veiksmus, jei šios šalys ne
išves savo karių iš Irako ir Afganistano. 
Nors Lietuva nebuvo paminėta tiesiogiai, 
jos kariai priklauso “norinčiųjų koalici
jai”. Irake tarnauja 116 Lietuvos karių - 
maždaug po pusšimtį Danijos batalione 
netoli Basros, britų vadovaujamoje daugia
nacionalinėje divizijoje, ir Lenkijos divizi
joje Babilono provincijoje. Keli lietuviai 
karininkai ir puskarininkiai dirba įvairio
se koalicijos pajėgų vadavietėse.

Liepos mėnesį maždaug 100 Lietuvos 
karių pradėjo tarnybą Afganistane, kur 
Čagčarano miestelyje jie steigia Goro pro
vincijos atkūrimo grupės stovyklą.

Iš Lietuvos pusės į įspėjimus reagavo 
Lietuvos kariuomenės vadas gen. majoras 
Valdas Tutkus. Pasak jo, teroristų grąsini- 
mai neįbaugins Lietuvos karių ir neprivers 
suabejoti jų misijų Irake bei Afganistane 
prasmingumu.

Be to, Lietuva buvo viena iš pirmųjų, 
prisidėjusių prie “norinčiųjų koalicijos”, 
kai, nesulaukiant Jungtinių Tautų pritari
mo, karą prieš Iraką organizavo JAV. Tuo 
metu Lietuva tarsi vadovavo vadinamam 
“Vilniaus dešimtukui”, tai yra, dešimčiai 
Rytų Europos valstybių, kurios rėmė tuo
metinę JAV užsienio politiką Artimųjų 
Rytų kontekste. Už tai jos vienu metu su

Lietuvos (vykių apžvalga

silaukė Prancūzijos Prezidento kritikos, 
tačiau ne kartą buvo pagirtos “norinčiųjų 
koalicijos” partnerių, ypač amerikiečių.

Išpuoliams ruošiasi ir Lietuva
(DELFI). Po įvykių Londone, Lietuvos 

policijos generalinis komisaras nurodė 
policijos įstaigų vadovams sustiprinti pri
žiūrimoje teritorijoje esančių valstybinių, 
vyriausybinių, mokymo, gydymo įstaigų, 
užsienio šalių atstovybių apsaugą.

Taip pat oro ir jūrų uostų, autobusų, 
geležinkelio stočių, traukinių, prekybos 
centrų bei kitų žmonių susibūrimo, masinių 
renginių vietų, tiltų, viadukų bei kitų 
svarbių objektų kontrolę ir priežiūrą. Keti
nama sustiprinti viešą ir neviešą (neunifor- 
muotų) policijos pareigūnų patruliavimą. 
Privaloma sustiprinti eismo priežiūrą 
svarbesniuose prižiūrimoje teritorijoje 
esančiuose keliuose. Laikantis atsargumo, 
tikrinti transporto priemones, pervežančias 
įtartinus krovinius ar žmonių grupes bei 
paliktas prie svarbių objektų, važiavimo 
maršrutų ir žmonių susibūrimo vietose.

Lietuvos pasienyje taip pat imtasi spe
cialių priemonių saugumui sustiprinti, pra
nešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. 
Valstybės sienos apsaugos tarnybos 
(VSAT) vadas generolas Saulius Stripeika 
liepos 7 d. popiet įsakė visame Lietuvos 
pasienyje imtis specialių priemonių ir 
veiksmų, kurie padėtų užtikrinti padidin
tą saugumą ir sustiprintą kontrolę.

Šios priemonės įvestos visuose Lietuvos 
pasienio kontrolės punktuose ir VSAT 
priklausančiuose tarnybos padaliniuose - 
Ignalinos atominės elektrinės apsaugos 
rinktinėje, Užsieniečių registracijos centre 
Pabradėje, taip pat “žaliojoje juostoje”, už 
kurios apsaugą atsako pasieniečiai

Ttys nauji pulkininkai
LR Prezidentas Valdas Adamkus su

teikė aukštuosius karininkų laipsnius trims
Nukelta į 2 psL

baldai, istorinės nuotraukos, fik
suojančios prezidentų tarptautinę,
visuomeninę veiklą, jų asmeninio gyve
nimo fragmentus.

Parodą papildo asmeniniai prezidentų 
daiktai - daugiausiai Antano Smetonos 
šeimos relikvijos, indai, stalo įrankiai, taip 
pat Prezidento Kazio Griniaus ir jo žmo
nos surinkta itin vertinga liaudies teksti
lės kolekcija.

Prezidentūros tradicijas, kasdienes 
detales iliustruoja išlikę svečių knygos, 
netgi dokumentai apie asmenines išlaidas 
ir vaišes, kuriomis buvo pagerbiami Prezi- 
dentūros svečiai. Istorinė Prezidentūra veiks 
visomis dienomis, išskyrus pirmadienius.

Kaimo Prezidentūra, kurioje tarpukariu 
dirbo Lietuvos prezidentai, tapusi Nacio
nalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus
filialu turės ypatingą statusą. Istorinė Pre
zidentūra savo veikloje sieks atspindėti

Prezidentas įspėjo Kazimirą Prunskienę
(DELFI). “Antradienį (liepos 5 d.) 

žemės ūkio ministrės išsakytus sampro
tavimus vertinu’kaip demaršą mano, 
valstybės vadovo, atžvilgiu. Konstitucija 
mane įgalioja spręsti pagrindinius užsie
nio politikos klausimus”, - žurnalistams 
pareiškė prezidentas Valdas Adamkus.

“Vadovaudamasis Konstitucijos man 
suteikta teise aš neleisiu Lietuvoje vyk
dyti asmeninių užsienio politikų. Jei že
mės ūkio ministrė ir toliau nepaisys Kons
titucijoje įtvirtintų principų, aš kelsiu jos 
kaip ministrės atsakomybės klausimą”, - 
sakė Prezidentas

Taip Prezidentas sureagavo j žemės

Apdovanoti Lietuvai nusipelnę žmonės
Valstybės Dienos proga Prez. Valdas 

Adamkus valstybės ordinais ir medaliais 
liepos 6 d. apdovanojo per 100 Lietuvai 
nusipelniusių žmonių. Tarp apdovanotų
jų - buvę rezistentai, pasipriešinimo ko
vų dalyviai, karininkai, pedagogai, kultū
ros veikėjai, buvę pirmosios atkurtos ne
priklausomos Lietuvos Vyriausybės nariai, 
užsienio šalių diplomatai ir kt.

“Šiandien čia pagerbiame įvairių kartų 
ir profesijų bei skirtingų likimų žmones. 
Tačiau Jus visus vienija ištikimybė Tėvynei, 
stiprus pilietinės pareigos ir profesinės 
atsakomybės jausmas (...). Tokie žmonės 
kaip Jūs - didžiausias mūsų šalies turtas. 
Lietuva Jumis visais didžiuojasi”, - sakė 
Prezidentas.

valstybės raidos tendencijas, jos vaidmenį 
okupacijos laikotarpiais, įprasminti da
barties Lietuvą ir Prezidento instituciją kaip 
natūralią tąsą įvairiose istorinėse 
situacijose. Šioje istorinėje-kultūrinėje 
erdvėje bus rengiamos konferencijos, kon
certai, diskusijos, susitikimai, paskaitos, 
bus ruošiamos gyvosios istorijos ir pilie
tiškumo programos patiems mažiausiems 
lankytojams, jaunimui.

Čia veikia 7 ekspozicijų salės, atspindin
čios XX amžiaus pradžios tautinio at-
gimimo ir Lietuvos vafetybingrrmo isto
riją, atkurtas prezidento darbo kabinetas.

Šiemet, kaip ir pernai, Kauno Preziden
tūrai išlaikyti turėtų būti skirta 280,000 litų. 
Sovietų okupacijos metais buvusioje
Prezidentūroje veikė Pionierių rūmai, 
vėliau - Mokytojų namai. (“L.r.”) 

ūkio ministrės Kazimiros Prunskienės 
antradienį išsakytas mintis, kad VAdam- 
kus turėtų geriau koordinuoti užsienio 
politiką.

“Visos užsienio politiką vykdančios 
institucijos turi veikti išvien. Asmeninės 
ambicijos ir interesai užsienio politikoje 
kenkia valstybei. Vyriausybės nariui kovo
ti prieš kitus ministrus ar prezidentą yra 
neleistina“, - teigė VAdamkus.

Pasak V. Adamkaus, iškilę nesutarimai 
Lietuvoje nepagerino šalies santykių su 
Rusija, o jo perspėjimas Vyriausybės 
nariams nedalyvauti Kaliningrado iškil
mėse buvo neišgirstas. □

Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro di
džiuoju kryžiumi apdovanotas buvęs di
sidentas, politinis kalinys, Lietuvos nepri
klausomos valstybės atkūrimo akto signa
taras Balys Gajauskas.

Lietuvos didž. kunigaikščio Gedimino 
ordino Didžiuoju kryžiumi apdovanotas ES 
Tarybos gen. sekretorius Javier Solana Ma
dariaga. Ordino “Už nuoplenus Lietuvai” 
Didž. kryžiumi apdovanoti Lenkijos Seimo 
pirmininkas Wlodzimierz Cimoszewicz 
bei buvęs ilgametis Lietuvos nepaprastasis 
ir įgaliotasis ambasadorius prie Šventojo 
Sosto ir Kazys Lozoraitis. To paties ordino 
Komandoro kryžiumi apdovanoti buvę 
atkurtos nepriklausomos Lietuvos Vyriau
sybės nariai □
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pa“ Trumpai iš visur
♦ Šimtus metų 
atsilaikęs prieš 
griaunančias van
dens ir vėjo jėgas, 
liepos 3 d. per ke
lias sekundes su
byrėjo vienas iš 
“Dvylikos Apaš
talų”. Tai buvo 45 
metrų aukščio įs
pūdinga uola Vik

torijos valstijos pajūrio vandenyse. Ši 
kalkakmenio uolų grupė kasmet pritrau
kia tūkstančius turistų. Dabar yra išlikę 
tik aštuoni “Apaštalai”.
♦ Liepos 4 d. amerikiečių erdvės tyrinė
jimo organizacijos NASA prieš 172 dienas 
išsiųsta raketa atsiekė užsibrėžtą tikslą. 
Prisiartinus prie kometos “Tempel 1” ji 
iššovė zondavimo raketą j kometą ištirti 
kometos sudėties. Mažoji raketa filmavo 
kometą iki pat susidūrimo momento, o 
pagrindinė raketa surenka išskeltas ske
veldras tyrimams.
♦ Liepos 4 d. iš įvairių pasaulio šalių j 
Škotiją susirinkę anarchistai pradėjo riau
šes Edinburgh mieste, besiartinant 
Gleneagles aštuonių pasaulio turtingųjų 
valstybių viršūnių konferencijai. Apie 1000 
žmonių minia kovėsi su policija, o sekan
čią dieną apie 100 areštuotų anarchistų 
buvo pristatyti teismui. Riaušės tęsėsi ir 
keletą sekančių dienų. Juodai apsirengę 
anarchistai daužė automobilių langus, 
svaidė akmenis į pastatus ir policiją.
♦ Liepos 6 d. Singapūre posėdžiavęs tarp
tautinis Olimpinis Komitetas, išklausęs 
įvairių tautinių delegacijų pasiūlymus, nu
sprendė pavesti Londonui suorganizuoti 
2012 metų olimpines žaidynes. Iš penkių 
kandidatavusių vietovių, paeiliui buvo
ehmmųotos Maskvą;, New York’as ir nių, Visgi policijos paieškos mieste nesu-
Madridas. Galutinis sprendimas buvo tarp rado bombų. □

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
Lietuvos karininkams, tarnaujantiems 
žvalgybos, logistikos ir karinio švietimo 
srityse. Prezidentūroje surengtoje cere
monijoje Prezidentas užsegė pulkininko 
antpečius pulkininkams leitenantams 
Gintarui Bagdonui, Kęstučiui Kuršeliui ir 
Virginijui Mažuikai.

G.Bagdonas yra žvalgyba ir kontržval
gyba užsiimančio KAM Antrojo operaty
vinių tarnybų departamento direktorius, 
K.Kuršelis vadovauja Kaune esančiai Di
vizijos generolo Stasio Raštikio puskari
ninkių mokyklai, VMažuika vadovauja 
Lietuvos kariuomenes logistikos valdybai.
Dėl V.Uspaskich’o studijų krito 

keli dėstytojai
Kauno Technologijos universiteto 

(KTU) komisija konstatavo, kad kai kurie 
KTU dėstytojai Viktor Uspaskich’ui teikė 
universiteto darbuotojams nebūdingas 
paslaugas, taip pažeisdami KTU dėstyto
jų Etikos kodeksą. Jų veikla komisiją ver
čia abejoti Viktor Uspaskich’o savarankiš
kų darbų, ypač jų teorinės dalies, savaran
kiškumu. Taip pat konstatuota, jog Vady
bos fakultete organizuojant kvalifikacijos 
komisijų darbą ir tvarkant studentų as
mens bylas būta aplaidumo, padaryta Uni
versitete nustatytos tvarkos pažeidimų.

Fakulteto dekanas prof. B. Neverauskas, 
jausdamas atsakomybę už jo vadovaujamo 
fakulteto padarytą žalą universiteto įvaiz
džiui, įteikė atsistatydinimo iš dekano pa
reigų prašymą.

Tačiau komisijai nepavyko nustatyti, 
kas ir kada Viktorui Uspaskich įteikė ma
gistro diplomą. Žiniasklaidoje buvo pasi

da, ELTA, BNS irLGmC biuleteniais.
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Londono ir Paryžiaus. Londono siūlymas 
buvo primtas 54 prieš 50 balsų santykiu.
♦ Liepos 6 d. al - Zarqawi vadovaujama ai 
- Qaeda teroristų grupė Irake paskelbė, 
kad jie pasmerkė jų liepos 20d. pagrobtą 
Egipto pasiuntinį Ihab el-Sherif mirčiai, 
kad tuo nubaustų Egipto vyriausybę už 
JAV ir Irako Vyriausybės palaikymą. Esą 
bus grobiami ir baudžiami ir kitų valsty
bių pasiuntiniai Irakui. Sekančią dieną 
al-Qaeda pranešė, kad “Dievo sprendi
mas prieš netikinčiųjų ambasadorių” yra 
įvykdytas.
♦ Liepos 7 d. al-Qaeda kelių sekundžių 
laikotarpyje susprogdino tris galingas 
bombas trijuose Londono požeminiuose 
traukiniuose, o po valandos Londono 
Tavistock aikštėje autobuso antrame aukš
te sprogo dar viena stipri bomba. Edgware 
stotyje traukinyje sprogusi bomba smar
kiai sužalojo kitus du stotyje stovėjusius 
traukinius. Žuvo tarp 50 ir 70žmonių, keli 
šimtai sunkiai sužeisti. Tarp sužeistųjų yra 
9 australai. Londone tai dienai buvo su
stabdyti visi traukiniai ir autobusai. Ma
noma, kad teroristai šį puolimą suruošė 
taip, kad jis sutaptų su Gleneagles šią die
ną prasidėjusia G 8 konferencija, kuriai 
pirmininkavo D. Britanijos min. pirmi
ninkas Tony Blair. D. Britanijos musulmo
nų lyderiai pasmerkė teroristinį išpuolį, jį 
pasmerkė ir kitų valstybių musulmonų 
bendruomenės.
♦ Liepos 8 d. Australija suteikė nuolati
nio apsigyvenimo teisę iš Kinijos generali
nio konsulato Sydnėjuje pabėgusiam Chen 
Yonglin, buvusiam Kinijos konsului po
litiniams reikalams.
♦ Liepos 9 d. vakare, kilus rimtam įta
rimui, iš Birmingham miesto centro D. 
Britanijoje buvo evakuota virš 20 OOOžmo- 

rodžiusi informacija, kad diplomas Viktor 
Uspaskich’ui buvo netgi nuvežtas į Kėdai
nius ir ten jam įteiktas miesto šventės metu.

Perbalsuos V. Uspaskich’ui 
palankias išvadas?

Seimo opozicinių Tėvynės sąjungos bei 
Liberalų ir centro sąjungos frakcijų atsto
vai kreipėsi į buvusio ūkio ministro, Dar
bo partijos lyderio Viktor Uspaskich’o 
veiklą tyrusios komisijos pirmininką Vac
lovą Karbauskį prašydami perbalsuoti 
komisijos, tyrusios SAPARD lėšų skirs
tymo skaidrumą, išvadas.

ELTA primena, kad šios komisijos iš
vados yra palankios visiems trims politi
kams - su “Krekenavos agrofirma” susi
jusioms V. Uspaskich’ui ir Seimo vicepir
mininkui Alfredui Pekeliūnui bei Kauno 
miesto savivaldybės tarybos nariui, AB 
“Kauno grūdai” generaliniam direktoriui 
Tautvydui Barščiui.

Seimo opozicinės Tėvynės sąjungos 
narė Rasa Juknevičienė komisijos išvadas 
pavadino gėdingomis.”Išvados priimtos 
visiškai mechaniškai balsuojant už saviš
kius. Suinteresuoti buvo ir “valstiečiai”, ir 
“darbiečiai”, ir liberaldemokratai, kurie bal
suodami sudarė bendrą koaliciją”, - sakė ji 

Lietuvos programuotojai - tarp
geriausių

(BNS). Pasauliniame programuotojų 
konkurse “Imagine Cup 1005” studentų 
komanda iš Lietuvos aplenkė 17,000 var
žovų iš 90 šalių ir kovos dėl pirmosios vie
tos. Lietuvių sukurtas kompiuterinės grafi
kos klipas išrinktas vienu iš dviejų geriausių 
darbų idėjos perteikimo kategorijoje.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau

Reikės lietuvybės centrų
(ELTA). Seimo 

Pirmininkas Artūras 
Paulauskas (žiūr. 
nuotr.) liepos 4 d. su 
JAV Lietuvių Ben
druomenės pirmi
ninke Regina Naru- 
šiene aptarė aktua
liausias lietuvių išei
vijos problemas, Sei
mo ir JAV Lietuvių Bendruomenės ko
misijos darbą, naujas bendradarbiavimo 
formas bei sritis.

R.Narušienė pasidžiaugė, kad JAV 
Lietuvių Bendruomenė galėjo prisidėti 
tiesiant Lietuvos kelią j NATO, ir pabrėžė, 
kad JAV lietuviai ir toliau pasirengę da

Lietuva neteko dar 8,000 gyventojų
(BNS). Per pirmuosius keturis šių metų 

mėnesius Lietuvoje gyventojų sumažėjo 
daugiau nei 8,000. Statistikos departamen
to duomenimis, šių metų gegužės pra
džioje Lietuvoje gyveno 3,416,000 gyven
tojų - 8,400 mažiau nei 2005 metų 
pradžioje.

Šių metų sausio-balandžio mėnesiais 
gimė 9,850 kūdikių - 203 mažiau negu 
per tą patį 2004 metų laikotarpį.

Palyginti 2005 ir 2004 metų sausio- 
balandžio mėnesius, Lietuvoje mirė 696 
žmonėmis daugiau - iš viso 15,052.

Daugiausiai žmonių miršta dėl krau
jotakos sistemos ligų (per 4 šių metų

Moneta - su kardinolu V Sladkevičiumi
Valstybės Dienos išvakarėse Lietuvos 

bankas išleido sidabrinę 50 litų monetą, 
kurioje pirmą kartą vaizduojama dauge
lio Lietuvos žmonių pažinota asmenybė - 
šviesios atminties kardinolas Vincentas 
Sladkevičius.

Kolekcinė moneta - viena gražiausių 
iš 43 banko išleistų proginių monetų. Jos 
reverse dailininkas Giedrius Paulauskis 
pavaizdavo 2000 metais mirusio kardi
nolo portretą ir herbą. Monetos averse - 
stilizuotas Kristaus kančios ženklas, o 
briaunoje - dvasininko žodžiai: “Gyven
kime gerumu ir viltimi”.

Pasak vyskupo J. Ivanausko, kardino
las V. Sladkevičius savo asmenyje sujun
gė tikrovišką Lietuvos istoriją - pirmasis 
kardinolas naujosios Lietuvos istorijoje 

Bostono lietuvių bažnyčia išsiluikys?
Dėl savo parapijos baž

nyčios išsaugojimo atkakliai 
kovoję JAV Massachusetts 
valstijos Bostono lietuviai 
pasiekė pirmą pergalę.

Šv.Petro lietuvių bažny
čią (žiūr. nuotr. dešinėje) dėl 
arkivyskupijos finansinių 
sunkumų ketino uždaryti 
Bostono arkivyskupija. Ta
čiau Bostono arkivyskupas 
Sean 0‘Malley pareiškė, kad 
paliks veikti penkias parapi
jos bažnyčias, tarp jų ir lietuvių statytą ir 
iki šiol išlaikomą šv. Petro bažnyčią.

Bostono arkivyskupijos sprendime 
rašoma, kad arkivyskupas S.O’Malley 
nutarė nenustatyti penkių parapijos baž
nyčių, tarp jų ir Šv.Petro, uždarymo datų.

Bostono lietuviai aktyviai kovojo dėl 
savo parapijos bažnyčios išsaugojimo. 
Pernai rudenį jie net griebėsi Tėvynėje 
sovietmečiu išmėgintos taktikos - įrengė 
kryžių kalnelį prie bažnyčios, kurią buvo 
ketinta uždaryti.

Su raginimais neatskirti parapijiečių 
nuo jų statytos bei beveik 100 metų 
puoselėtos švento Petro bažnyčios į Bos

lintis savo patyrimu, aktyviai įsitraukti į 
veiklą savo istorinėje tėvynėje, rašoma Sei
mo Pirmininko sekretoriato pranešime.

Pasak Reginos Narušienės, net 65% 
naujai atvykusių lietuvių po kurio laiko 
norėtų sugrįžti j Lietuvą.

Savo ruožtu Seimo Pirmininkas Ar
tūras Paulauskas pabrėžė, kad yra labai 
svarbu, jog svetur išvykę lietuviai nenu- 
tautėtų, būtų užtikrintas kultūros ir 
švietimo centrų, puoselėjančių lietuvy
bę, veikimas. Todėl, anot jo, jis yra ne kar
tą atkreipęs išeivijos klausimais besirū
pinančių valstybės institucijų vadovų 
dėmesį į būtinybę suaktyvinti lietuvių 
švietimo ir kultūros centrų išeivijoje stei
gimą. □ 

mėnesius - 8,528), piktybinių navikų 
(2,656) bei dėl išorinių priežasčių (1,753).

Per keturis šių metų mėnesius susi
tuokė 442 poromis mažiau ir išsituokė 158 
poromis daugiau negu per 2004 metų tą 
patį laikotarpį.

Ir toliau daugėja išvykstančių iš Lietu
vos žmonių. Per keturis šių metų mėne
sius 3,253 žmonių daugiau išvyko iš Lie
tuvos negu atvyko.

Iš viso per keturis 2005 metų mėne
sius išvyko 4,973 žmonių (2004 metų tą 
patį laikotarpį-4,001), atvyko 1,720 (2004 
metais tą patį laikotarpį - 1,697) žmo
nių. □ 

išgyveno tremtį, buvo prie Lietuvos Ne
priklausomybės ir atgimimo lopšio ir iki 
šių dienų išliko artimas daugeliui Lietuvos 
žmonių, kurie jį vis dar prisimena - jo 
ypatingą meilę žmogui, plačią širdį, tė
viškumą ir jautrumą.

Šiemet rugpjūčio 20 dieną bus minimos 
šios iškilios asmenybės 85-osios gimimo 
metinės.

Valstybės Dienos išvakarėse pristatytas 
pinigas - trečiasis, kuriame vaizduojamas 
dvasininkas.

1993 metais Lietuvos bankas išleido 10 
litų monetą, skirtą popiežiaus Jono Pauliaus 
II apsilankymui Lietuvoje, o 2001 metais - 
50 litų proginę monetą, skirtą Žemaičių 
vyskupo Motiejaus Valančiaus 200-osioms 
metinėms. ELTA 

tono arkivyskupą S.O’Malley anksčiau 
kreipėsi Seimo pirmininkas Artūras Pau
lauskas ir Lietuvos ambasadorius JAV Vy
gandas Ušackas.

Kiekvieną savaitgalį į pamaldas šv. 
Petro parapijos bažnyčioje susirenka po 
kelis šimtus žmonių, čia veikia sekma
dieninė lietuvių mokyklėlė.

Lietuvių žiniomis, Bostono arkivysku
pija už šv. Petro katedrą planavo gauti 
apie 7 mln. JAV dolerių (beveik 20 mln. 
litų).

Naujasis bažnyčios pastato ir sklypo 
savininkas būtų turėjęs teisę ją perstatyti 
arba nugriauti. □
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Bendruomenės baruose
Gitaros

Artėja ilgasis birželio 11-13-osios sa
vaitgalis ir daugeliui sunku apsispręsti, ar 
išvykti j užmiestį, ar vis tik pasilikti 
atsisveikinimui su Kauno Technologijos 
universiteto lektore dr. Vilmante Kumpi- 
kaite.

Š.m birželio 12 d. Melboumo Lietuvių 
Namų Jubiliejinėje salėje prasidainuoja 
Birutė Prašmutaitė, Rasa Statkuvienė, 
Židrūnas Strazdauskas ir Gražina Pranaus- 
kienė. Fortepijono klavišais laksto miklūs 
Ritos Mačiulaitienės ir Rolando Imbraso 
pirštai, na o visus popietės atlikėjus ap
jungia švelnūs Vilmantės gitaros tonai.

Į nemokamą koncertą susirenka net 
šimtas žiūrovų! Įsitaisę prie staliukų, jie 
nekantriai dairosi į sceną. Girius Antanai
tis įjungia visus reikalingus mikrofonus. 
Algis Akstinas, kaip visada, ne tik pasko-

Nuotraukoje - Židrūnas Strazdauskas ir 
Rita Mačiulaitienė.

stygos
liną savo kompiuterį, bet ir kartu su Ri
mu Strunga talkininkauja skaidrių de
monstravime. Programą papildo į anglų 
kalbą Bronės Staugaitienės išversti dainų 
tekstai. Koncerto metu lietuviškai skaito 
Irta Strazdauskienė, o angliškai - Rita 
Mačiulaitienė.

Pritardama sau gitara, Vilmantė į su
sirinkusius prabyla šiuolaikinėmis bažny
tinėmis giesmėmis. Giesmę “O Skais
čiausia” su ja gieda buvusio „Vyresniųjų 
Skaučių ir jų Draugių“ choro moterys.

Jausmingai skamba klasikiniai, atlie
kami gitara ir pianinu, Schuberto ir 
Brahmso kūriniai, o Rolando atliktas bliu
zas išju-dina ir jaunus ir senus. Visus nuste
bina naujas talentas - pasirodo, jog „Dai
nos Sambūrio“ choristas Algis Klimas 
labai gražiai groja klasikine gitara! Po to 
skam-ba pačios Vilmantės Melbourne 
pagal Gražinos Pranauskienės eilėraščius 
sukurtos dainos.

Antroji dalis prasideda Vilmantės 
Kumpikaitės, Rasos Statkuvienės ir Algio 
Klimo trio. Jie įdomiai improvizuoja 
lietuvių liaudies dainą “Leiskit įTėvynę”. 
Skamba ne viena Vilmantės ir Birutės 
Prašmutaitės bei Vilmantės ir Gražinos 
Pranauskienės duetu, o Židrūnui Straz- 
dauskui prisijungus, trio atliekama po
puliarių Lietuvos grupių ir atlikėjų daina.

Gal kai kam pasirodo, jog koncertas per 
ilgas, tačiau tiems, kurie artimiau susi
draugavo su lektore, šis atsisveikinimas 
prabėga kaip akimirka. Daina sujungia 
visų širdis ir nepaleidžia, nepaleidžia... 
Ypač visiems patinka Birutės Kymantienės 
ir Ritos Mačiulaitienės dueto „Tembras“ 
atliekama Bernardo Brazdžionio ir Dariaus 
Polikaičio daina “Poromis po du”.

Antros dalies kulminacija tampa Ri-

Nuotraukoje iš kairės:dr. Vilmantė Kumpikaitė, Gražina Pranauskienė ir Židrūnas 
Strazdauskas.

tos Mačiulaitienės ir Židrūno Strazdaus- 
ko duetas, atliekantis Mikalojaus Noviko 
ir Antano Saulyno dainą “Keleiviai”.

Net ir jaunimas nepatingi prisijungti 
savo garsiais aplodismentais, o po koncerto 
kuria planus kaip čia pratęsus Vilmantės 
pradėtą veiklą. Žiūrovai klausosi gitaros 
ir tuo pačiu dideliame ekrane stebi 
Vilmantės aplankytas vietoves ir gėrisi 
tautiečių vaišingumu!

Po koncerto žodis suteikiamas Vikto
rijos Universitetą atstovavusiai Biznio ir 
Teisės Fakulteto, Ekonomikos Katedros 
dekano pavaduotojai dr. Santina Bertoni. 
Bažnytinio choro vardu kalba ir “storą” 
vokelį perduoda Marytė Šidlauskienė, 
buvusio „Vyresniųjų Skaučių ir jų Drau
gių“ choro vardu piniginę dovaną įteikia 
Rasa Statkuvienė, o „Dainos Sambūrio“ 
vardu Vilmantei už dainavimą chore dė

koja šio straipsnio autorė.
Sušildyti jautrių dainos garsų, nesku

bėdami skirstosi žiūrovai, suvokdami, jog 
tai ir buvo paskutinė proga pabendrauti su 
Vilmante, kuri tris mėnesius beveik visą 
savo laisvalaikį praleido Melbourno 
Lietuvių Namuose.

Mokslinė Kauno Technologijos ir 
Viktorijos Universitetų draugystė tęsiasi, 
tačiau tokių gabių, aukšto akademinio ir 
muzikinio lygio intelektualų kažin ar ka
da sulauksime.

Noriu užbaigti koncerto programoje 
užrašytais žodžiais, kuriuos Vilmantė pa
skyrė Australijoje surastiems draugams:

“Tad aš tik norėjau pasakyti, net jei aš 
daugiau niekada su Tavimi nesimatysiu ir 
nešnekėsiu savo gyvenime, Tu man ypatin
gas žmogus ir Tu pakeitei mano gyvenimą.”

Gražina Pranauskienė

Kelionė namo
Ir vėl žvelgiu į debesis iš apačios, 

važiuoju per Lenkiją Lietuvos link, valgau 
ką tik skintas, sultingas braškes, puikus 
vasaros vakaras, nuostabus saulėlydis, o 
galvoje sukasi mintys.

Tik vakar palikau Melbourną. Dar ir 
dabar matau save paskutinį kart lipančią į 
55 tramvajų Market gatvėje ir joje liekan
čią Gražiną, mojančią man, kol tramvajus 
pasisuka už kampo. Nubraukiu ašarą. Tar
si mano kūnas yra jau čia, akys žvelgia į 
jau primirštą žalumą, sodrią žolę, lyginant

su eukaliptais neaukštus medžius (viskas 
taip pažįstama, bet tarsi kažkaip kitoniš
ka), tačiau siela dar ten, Australijoje, kuri 
šį kartą mane taip sunkiai išleido... Var
gais negalais įlipau į lėktuvą, vos ne 
paskutinė, nes niekaip mano elektroni
nio bilieto nerado, o įlipus ir prisisegus 
diržus, vėl išlaipino: saugumo patikrini
mas. Tad pakilau iš Melburno 1.45 vai. 
vėliau nei turėjau, Londone vos spėjau į 
lėktuvą, skrendantį Varšuvon. Aš spėjau, bet 
mano lagaminai, pasirodo ne... 5 valandas 

Varšuvoje teko laukti kito lėk
tuvo iš Londono. Žvalgiausi į 
žmones. Ten vaikšto ir šneku
čiuojas lenkai, praeina užsie
niečiai, o mano žvilgsnis ieško 
artimų, Melbourne paliktų 
žmonių... Nusileido lėktuvas iš 
Londono. Juo atkeliavo laga
minas, bet mano aborigeniška- 
sis instrumentas - dar ne. Pa
siūlė palaukti kito lėktuvo, 
kuris turėjo atskristi po 5 va
landų. Bet jau nelaukiau... 
Tikiuosi instrumentą atgauti 
Vilniuje.

Mintys sukasi, o akyse vis 
regiu vaizdus iš Melbourno: 
Aldona, apkabinusi mane oro 
uoste ir linkinti, kad viskas būtų 
gerai, kad nedaryčiau to, ko 
nedarytų ji... Gražina, viena 
pietaujanti “Universiteto Ar
kadoj” tarp Flinders gatvės ir 
Flinders Lane, gerianti kapu
cino be manęs “Art Deco” 
kavinukėje ir rašanti eilėraštį. 
Mike, mojantis man ranka ir. . Vilmantė su dukryte Viktorija tarp lubinų Lietuvoje.

tariantis: “Hallo! How are you?” Frank 
sakantis: “Kaip malonu vėl išvysti besi
šypsančią ledi iš Lietuvos”. Severin (sim
patingas aukštaūgis) klausiantis: “Kaip 
tu? Tik neliūdėk, viskas bus gerai”. Biru
tė, atlydinti svečius ar po darbo ateinanti 
repetuoti į 1088 kabinetą. Vakarai su 
merginomis “Lanham” viešbutyje ir pia
nistas, grojantis tokias artimas, širdį 
svaiginančias melodijas. Pašnekesiai 
telefonu su Irta, kol miega Viktorija, o 
Benita plepa su drauge, grojimas su 
Židrūnu. Rolandas, šaukiantis mums su 
Rasa: “Stokit, neikit per gatvę, juk rau
dona”, Olego paslaugumas, Sauliaus ir 
Audros draugiškumas. Kelionės, papūgos 
ant Mykolo galvos, kun. Algio fotogra
favimas. Antradienis, šurmuliuojantis 
“Dainos Sambūris”, arbatos gėrimas su 
Rasa ir Gediminu. Ketvirtadienis, kai 
Danutė su savo vyresnėmis skautėmis ir 
draugėmis, klegėdamos po repeticijos 
eina gerti karšto šokolado ir sekmadienio 
Šv. Mišios bei pietūs Lietuvių Namuose, kur 
jau tiek daug pažįstamų veidų...

Kodėl taip liūdna?... Lyg kūnas mano 

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 
pajamų mokesčio (Tax deductible)

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 

Foundation Ine. 44 - SO Errol St„ North Melbourne, Vic. 3051. 

Tlirint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tek (03) 9578 4319.
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būtų čia, o siela likus tolimam krašte?
Vidurnaktis. Lenkijos - Lietuvos pa

sienis. Dangus dar žėruoja paskutiniais 
ugninės saulės atspindžiais. Trumpiausios 
vasaros naktys. Iki Garliavos dar daugiau 
nei valanda kelio.

Garliava. Viktorija apsikabina mane ir 
sako: “Mama, aš tavęs labai pasiilgau. 
Nepalik manęs daugiau taip ilgai...”. 
Pažvelgiu į laikrodį, metas jį persukti, nes 
kelionė baigėsi. Tačiau jis sustojęs...

Labas rytas (Melbourne jau rytas) ma
no mielieji draugai už 18000 km Aš jums 
dar kartą noriu padėkoti už jūsų gerumą, 
vaišingumą, geranoriškumą ir dar kartą 
pasakyti:

“Gyvenimas yra viena rizika ir reika
lauja pasiryžti šuoliams. Jei aš daugiau 
niekada su Jumis nešnekėsiu savo gyve
nime, Jūs man išliksite ypatingi žmonės, 
pakeitę mano gyvenimą. Todėl aš gerbsiu 
ir branginsiu Jus visa savo širdimi. Ačiū 
Jums. ”

Dr. Vilmantė Kumpikaitė, Lietuva
Pakeliui iš Varšuvos į Garliavą 

2005m. birželio 21-22 d
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Lietuva iš arti_________________
Vaistus vežti/vežtis - rizikinga

Pastaruoju metu Lietuvos pasienyje susidaro nemalonumų, ir net skiriamos baudos, 
kai pas keleivius randama kai kurių vaistų. Dalinai, vaistus Lietuvon vežama ar vežamasi 
todėl, kad Rusijoje (ir Kaliningrado srityje) jie pigesni nei Lietuvoje. Į šią problemą dėmesį 
turėtų atkreipti ir užsienio lietuviai - kartais jie vaistus į Lietuvą veža ar siunčia artimųjų 
prašymu, kartais vežasi savo pačių gerbūviui. Sutrumpintai spausdiname “L. r.” žurnalis
tės Aušros Pilaitienės  reportažą, kur matoma, kaip bėdon galima pakliūti 
nesu-prantant,jog vaistų vėžintasis nėra visai paprastas dalykas. Red.

58 metų tauragiškiai Jonui Pilypui 
Klaipėdos apygardos teismas pusantrų 
metų laikotarpiui apribojo laisvę. Tokia 
bausmė šiam vyrui skirta už tai, kad per 
Panemunės kelio postą iš Kaliningrado 
srities neturėdamas leidimo į Lietuvą ve
žėsi dvi dėžutes (100 tablečių) raminamųjų 
vaistų „Fenazepam”. Šiame kiekyje table
čių yra 0.1 gramo to paties pavadinimo 
psichotropinės medžiagos.

Už neteisėtą narkotinių ar psichotro
pinių medžiagų įgijimą, gabenimą, laiky
mą, turint tikslą platinti, niekada į parei
gūnų akiratį nepakliuvęs ligotas J.Pilypas 
galėjo būti nubaustas laisvės atėmimu 
ilgiems metams. Įstatymai už šį nusikal
timą numato laisvės atėmimą nuo aštuo- 
nerių iki dešimties metų. Už stipriai vei
kiančių narkotinių ar psichotropinių me
džiagų kontrabandą baudžiama nuo trejų 
iki dešimties metų. Nuo aptiktų narkotinių 
ar psichotropinių medžiagų kiekio baus
mės dydis nepriklauso.

Skirdamas bausmę J.Pilypui teismas at
sižvelgė Į visus šios baudžiamosios bylos 
subtilumus, lengvinančias aplinkybes ir 
pritaikė ne tokią griežtą bausmę.

Dabar Klaipėdos apygardos teisme bus 
nagrinėjama dar viena panaši byla. Už 100 
tablečių „Fenazepam” vaistų kontrabandą 
į teisiamųjų suolą sės Panevėžio gyventojas.

Anot Klaipėdos apygardos prokuro
rės, šiemet dėl kontrabandos jau atlie
kamas 31 ikiteisminis tyrimas. 30 iš jų - 
dėl vaistų, kurių sudėtyje yra narkotinių ir 
psichotropinių medžiagų, neteisėto ga
benimo. Vieni muitininkų sulaikyti as
menys vaistus iš Rusijos vežėsi savo ar 
artimųjų reikmėms, kiti siekė pasipelnyti, 
gerokai brangiau pardavė juos Lietuvoje.

Prieš mėnesį su vienu rusiškų vaistų 
„Korvalol” buteliuku Panemunės kelio 
poste įkliuvo 38 metų klaipėdietis Askol- 
das Moonsonas. Dėl to, kad per valstybės 
sieną neturėdamas leidimo gabeno širdį 
raminančius vaistus už 99 centus, pradė

tas ikiteisminis tyrimas.
Klaipėdos apygardos vyriausiasis pro

kuroras Ignas Laucius teigė, jog bus kreip
tasi j teismą ir galbūt ši baudžiamoji byla 
bus nutraukta dėl mažareikšmiškumo.

I. Lauciaus manymu, už neteisėtą nedi
deliais kiekiais savo reikmėms gabena
mų vaistų, kurių sudėtyje yra psichotro
pinių medžiagų, gabenimą per valstybės 
sieną galėtų būti numatyta ne baudžiamoji, 
o administracinė atsakomybė - piniginės 
baudos. Tuomet žmonės už kelis buteliu
kus vaistų nebūtų sodinami į kalėjimą, o 
valstybės biudžetas pasipildytų nemažo
mis sumomis.

Tokia tvarka galioja kai kuriose vals
tybėse. Vienas iš Švedijos neseniai grįžęs 
klaipėdietis pasakojo, kad į šią šalį iš Lie
tuvos neleistinai vežėsi nedidelį kiekį 
vaistų. Po patikrinimo muitinės poste vais
tai buvo konfiskuoti, o vyrui teko sumo
kėti 500 eurų baudą.

Daugelis iš Kaliningrado srities į Lie
tuvą vaistus gabenusių ir pasienyje sulai
kytų asmenų tvirtino apie ją nieko neži
nantys. Pirmasis už tokį nusikaltimą 
skaudžiai nukentėjęs J.Pilypas teisme 
pasakojo savo buvusios žmonos prašymu 
pirkęs Sovetske vaistų, tarp jų - ir dvi dė
želes „Fenazepam” tablečių. Šeimos gy
dytoja teisme patvirtino, kad moteriai tik
rai reikalingi šie raminamieji vaistai.

J. Pilypas tvirtino, kad jam netgi netop
telėjo mintis, jog pirkdamas „Fenazepam” 
daro nusikaltimą. Juo labiau kad informa
cijos apie draudimą vežti tokius vaistus 

pasienio poste nebuvo.
Klaipėdiečio AMoonsono vežtame 25 

mililitrų „Korvalol” buteliuke yra 0.456 
gramo psichotropinės medžiagos pheno- 
barbitalio, kuris ir prišaukė bėdą.

Vyras tikino, kad šių vaistų reikia jam 
pačiam: prieš keletą meti} teko kreiptis į 
gydytojus dėl aukšto kraujospūdžio, 
širdies permušimų. Lengvai raminantys, 
kraujagysles plečiantys vaistai jam pa
deda, todėl beveik visada jų turįs auto
mobilyje. „Aš visus pirkinius ir „Korvalol” 
buteliuką pasienyje deklaravau, nieko ne
slėpiau ir staiga tapau tikru nusikaltėliu!” 
- piktinosi A.Moonsonas. “Tuos vaistus vi
si pensininkai vartoja-vadinasi, ir jie bet 
kada gali tapti kontrabandininkais”.

Muitinės kriminalinės tarnybos Klai
pėdos skyriaus viršininko pavaduotojo 
Telesforo Šimkaus tvirtinimu, valstybės 
sieną kertantys ir vaistus vartojantys 
žmonės, nenorintys turėti nemalonumų, 
privalo nepamiršti tam tikrų reikalavimų.

Vaistų, kurių sudėtyje yra narkotinių 
ar psichotropinių medžiagų, išvykstant iš 
Lietuvos galima vežtis tik savo reikmėms 
ir tokį kiekį, koks nurodytas recepte. Taip 
pat reikia turėti būtent tam asmeniui gy
dytojo išrašytą receptą arba jo kopiją.

Šįmet Panemunės kelio poste muiti
nės pareigūnai sulaikė nemažai piliečių, 
kurie neteisėtai gabeno rusiškus vaistus. 
Tarp dažniausiai pasitaikančių - popu
liarieji rusiški „Korvalol”, „Validol”, 
„Erinit”, „Alochol”, „Tetraciklin”, „Fena
zepam” ir kiti.

Kernavėje atgimsta žila senovė Kokia europarlamentarų alga?

Nuotraukoje - Pajautos slėnis ir Kernavės piliakalniai.
Senojoje Lietuvos sostinėje Kernavėje 

septintą kartą atgimė prieš šimtus metų 
gyvavusi praeitis - ginklais žvangino ka
riai, j svečius kvietė senosios žiemgalių, 
kuršių gentys, o šventine nuotaiką palai
kė klajojantys muzikantai.

Tris dienas (liepos 8 - 10 dienomis) 
Valstybiniame Kernavės kultūriniame re
zervate vyko septintasis tarptautinis eks
perimentinės archeologijos festivalis “Gy
vosios archeologijos dienos Kernavėje”.

Senovės amatus, karybą bei archajiškos 
muzikos koncertines programas pristatė 
apie 300 dalyvių iš Lietuvos bei 7 užsienio 
šalių: Baltarusijos, Latvijos, Estijos, Len
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kijos, Vokietijos, Rusijos, Prancūzijos.
Festivalio rengėjai stengėsi išsaugoti 

esminius šventės bruožus: rekonstruo
dami senuosius lietuvių amatus siekė 
priartėti prie autentikos ir pristatyti ne tik 
archajiškus dirbinius, bet ir jų gamybos 
procesus. Ant Pilies kalno ir Pajautos 
slėnyje buvo įrengtos 35 laikinos amati
ninkų ir karių buveinės.

Viena iš renginio naujovių - pristatyti 
amatus atskiruose genčių kiemuose: ba
varų kieme įsikūrė svečiai iš Vokietijos, 
latviai kvietė į žiemgalių, baltarusiai - į 
krivičių, lietuviai - į kuršių kiemus. Ren
ginio debiutantai iš Karaliaučiaus gaivino

prūsų istoriją.
Renginyje kon

certavo senosios mu
zikos kolektyvai: “Vi
si”, “Trys keturiose”, 
“Atalyja” bei Rugia- 
veidė su folkloro 
grupe “Sedula”. Pir
mą kartą senąjį bal
tarusių liaudies bei 
diduomenės muzi
kos paveldą per visas 
tris festivalio dienas 
pristatė folkloro gru
pė “Stary Olsa”.

Minsko atstovai 
rodę, kaip buvo gami
nami dūdmaišiai ir

Kiekvienam Lietuvai atstovaujančiam 
Europos Parlamente (EP) nariui kassa
vaitinės kelionės iš Vilniaus į Briuselį iš
laidoms kompensuoti EP sumoka 2,000 
eurų (apie 6,900 litų). EP visiškai nesido
mi, kiek realiai kiekvienam jos nariui 
kainavo tokia kelionė ir kiek kompensa
cijos pinigų kaip uždarbis ar papildomos 
pajamos lieka nario kišenėje.

Jeigu europarlamentaras rinksis piges
nius kelionių tarifus ir, tarkime, pirks 
ekonominės, o ne verslo klasės lėktuvo 
bilietus, suma, kurią jis galės per mėnesį 
sutaupyti nuo kelionpinigių, kelis kartus 
viršys jam mokamą oficialią algą, kuri 
kiekvienoje šalyje yra tokia, kokią gauna ir 
tų šalių vietinių parlamentų nariai.

Šiuo metu Lietuvos europarlamenta- 
rai gauna vos 800 eurų (2762 litus) algos. 
Palyginti su europarlamentarų iš Vakarų 
Europos valstybių atlyginimais, ši suma 
atrodo juokingai, nors Lietuvoje toks 
mėnesinis atlyginimas gerokai viršija ša
lies vidurkį.

EP nereikalauja iš savo narių ataskai
tos, kiek realiai kainavo jų kelionė į darbo 
vietą Briuselyje arba Strasbūre, o užsi
merkus mokama standartinė kompensacija. 
Ji skirtinga įvairių šalių europarlamenta- 

kauliniai muzikos instrumentai.
Renginio teritorijoje buvo nemažai 

klajojančių muzikantų, skambėjo kanklių, 
dūdmaišių, archajiškų būgnų muzika. 
Pirmą kartą žiūrovai galėjo išgirsti egzo
tiškas senovės keltų melodijas, atliekamas 
festivalyje negirdėtu instrumentu - lura, 
kuriomis grojo atlikėjas iš Vokietijos.

Senąją karybą pristatė klubai “Rycary 
Vilikaga Kniastva” (Baltarusija), “Jantar” 
(Lenkija), “Kovarniai”, “Varingis” bei 
festivalio debiutantas, Rusijoje spėjęs pa
garsėti senosios karybos klubas “Svinful- 
kcn”. Festivalio metu įsikūrė bendros sto
vyklavietės, kuriose drauge plušėjo lie
tuvių ir lenkų, prancūzų ir lenkų, lietuvių 
ir estų senųjų amatų žinovai.

Vaikams, kaip ir kasmet, buvo organi
zuojami edukaciniai konkursai, vyko įvai- 

rams bei apskaičiuota pagal atstumą, kurį 
turi sukarti EP nariai, vykdami į posėdžius.

Europarlamentaras, Darbo partijos 
narys Šarūnas Birutis, pripažino, kad EP 
nariai turi galimybę tokiu būdu susitau
pyti pinigų, tačiau taip pat pabrėžė, kad 
tokia tvarka EP galioja nuo seno. Pasak 
Š.Biručio, jo frakcija buvo pateikusi pa
siūlymą griežtinti kompensavimo už ke
liones tvarką, sumokant tik tokius pini
gus, kiek iš tikrųjų kainavo bilietai, tačiau 
kairiųjų frakcijų balsais šis pasiūlymas 
buvęs atmestas.

EP nariai susitaupyti pinigų gali ir ne
išleisdami visų jiems skiriamų dienpini
gių - kasdien kiekvienam europarlamen- 
tarui sumokami 260 eurų (beveik 900 litų) 
pragyvenimo išlaidoms. Šių pinigų panau
dojimas irgi nėra kontroliuojamas.

Apmokama yra ir europarlamentaro 
“komanda”. Kiekvienas europarlamenta
ras kiekvieną mėnesį gauna Lietuvos 
mastais didelę sumą savo biuro ir padėjėjų 
išlaikymui Vien Lietuvos europarlamenta- 
rams biuro įsteigimui ir išlaikymui kas 
mėnesį skiriama 3,700 eurų (beveik 12,800 
litų), o savo padėjėjų komandos atlygini
mams - dar maždaug 12,000 eurų (arba 
41,400 litų). (Pagal “Veidą”) 

rūs atrakcionai ir žaidimai. Dalyviai patys 
galėjo nusilipdyti puodą, išmokti verpti 
verpstelių, austi archajiškomis vertikalio
mis staklėmis, pašaudyti iš lanko arba 
katapultos.

Didėjantį festivalio populiarumą liu
dija augantis lankytojų skaičius - pernai 
renginį aplankė 32,000 svečių. Norint 
išvengti automobilių spūsties buvo įreng
tos papildomos stovėjimo aikštelės, 
centrine miestelio gatve buvo organizuo
tas tik vienpusis transporto eismas.

Bilietų kaina - 6 litai, o vaikams iki 16 
metų įėjimas nemokamas.

Tradiciniu tapęs tarptautinis eksperi
mentinės archeologijos festivalis skirtas 
Mindaugo karūnavimo - Valstybės dienai 
paminėti

Pagal Lietuvos spaudą
' - T : i _ ' • /J-
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Iš Redakcijos pašto
Gerbiama p. Redaktore,

Sveikinu, kad taip gražiai redaguojate 
“Mūsų Pastogę”. Laikraštis dailus iš išo
rės, o viduje yra daug ko pasiskaityti.

Tik viena žinutė, atrodo, įsprūdo į Jūsų 
puslapius per klaidą (MP, Nr.23, psl.l): 
žinutė apie “kunigaikštienę” Prunskienę. 
Jūs rašote, kad šis titulas buvo suteiktas 
poniai Prunskienei Sankt Peterburge, 
Rusijos patriarcho žinioje. Nejaugi čia 
teisybė?

Kaip gi galėjo dabartinė Lietuvos 
Respublikos ministrė priimti Rusijos ku
nigaikščių titulą? Ir dargi Rusijos - kraš
to, kuris mūsų tautai ir valstybei padarė 
tiek žalos ir ligšiol nei neatsiprašė, nei 
neatsilygino.

Būtų naivu pagalvoti, kad čia buvo tik 
garbės titulas užsieniečiui. Rusai be abejo 
džiaugiasi, nes jie galės naudoti šį įvykį, 
kaip pavyzdį, kad Lietuva vis dėlto yra 
Rusijos dalis.

Žinoma, niekas nedraudžia poniai 
Prunskienei pereiti į rusų kilmingųjų luo
mą. Bet ji tada turi išeiti iš Lietuvos Res
publikos ministrų kabineto ir bendrai pa
sitraukti iš lietuvių viešojo gyvenimo.

Kas liečia jos vardą: Kazimira ar Ka
zimiera? Ponios Prunskienės gimimo met
rikuose buvo įrašyta Kazimira (ar tai ne 
lenkiška rašyba?). Tačiau ji pati pasirašo 
Kazimiera ir todėl reikia gerbti jos pagei
davimą.

Iš viso, jeigu Lietuvos Respublika da
bar nori būti demokratiška valstybe, klasių 
skirtumai turi mažėti, o ne augti. “Demok
ratiškoje visuomenėje visi piliečiai turi 
lygias teises ir pareigas; jų orumo neaps

Laiškai iš kito pasaulio
Dovilė Zduobienė

Viva Mexico!
Tęsinys iš MP nr. 19

Įsivaizduokite cirką: aplink sukasi 
vaizdai, spalvos; žviegia švilpukai ir dū
dos, bet jūs ne tik žiūrovas, esate dalyvis, 
pilnai įsiterpęs į šią spalvotą, garsią, žmoni
jos upę, kuri teka siaurom, vingiuotom 
Meksikos gatvėm. Fantastika! Awesome!

Meksikos maistas mus labai nustebino. 
Ką męs gauname Australijoje ir Ameri
koje yra „Tex Mex“ košė, neverta nei va
dintis meksikietiška. Meksikos maistas 
šviežias, skonis subtilus ir tik tiek aistrin
gas, kiek pats pasigražini.

Meksikiečiai labai mėgsta „chili“ ir jį 
visur deda. Gatvės kioske perkant supjaus
tytą arbūzą ar mango normaliai užbarsto- 
ma chili, druska ir citrina. Yra ledų, kurių 
viduryje - chili!

įdomu, kaip australams tai patiktų? 

Nuotraukoje - Saulės Šventykla senovės Teotihuacan mieste.
S* ?./. . i. .

prendžia kilmė ar klasinė priklausomybė” 
(Liet. Enciklopedija, XXXI, 253 psl.)

Gi mūsų, pabėgėlių, spauda išeivijoje 
tokias “žinias” turėtų visiškai ignoruoti 
arba pateikti jas skaitytojams pilnoje 
šviesoje. Daktarė Kazimiera Prunskienė 
užėmė aukštas vietas rusų-komunistų 
okupuotoje Lietuvoje. Tose pareigose ji 
buvo atsakinga, drauge su kitais valdovais, 
už tūkstančių lietuvių įkalinimą, tremtį ir 
nekaltą mirtį. Juk ir mes pabėgome į 
svetimus kraštus todėl, kad išvengti to 
baisaus bolševikų teroro.

Taigi, jeigu mūsų spaudai atsiranda 
neišvengiamas reikalas rašyti apie Lie
tuvos Quislingus, prašau atspausdinti to
kių asmenų pilną praeitį, kaip australai 
sako, “su visais šašais”.

Su pagarba,
Algimantas Taškūnas

Redakcijos atsakymas:
Nesuprantame, kodėl turime cenzū

ruoti ar “ignoruoti” žinutę, kad Kazimira 
Prunskienė priėmė tokį titulą iš rusiškų 
rankų. Manome, kad apie politikų elgesį 
informuoti pridera, ir kad atitinkamą 
sprendimą sugeba daryti patys skaitytojai. 
Nebuvo ši žinutė cenzūruota ir Lietuvoje, 
kur Kazimiros Prunskienės poelgis iš
šaukė vien internete šimtus piktokų ir 
pan. balsų.

Nežiūrint laiško autoriaus teigimo, K. 
Prunskienės vardas Lietuvos spaudoje 
rašomas “Kazimira” ir ji pati taip rašosi 
LR Seimo bei balsavimo sąrašuose.

□

Senovės Teotihuacan
40km nuo miesto stovi Teotihuacan 

griuvėsiai. Senovės miestas Teotihuacan 
gyvavo dar prieš actekus - tarp 100AD ir 
750AD.

Pagrindinė gatvė - „Mirusiųjų Alėja“ - 
tęsiasi du kilometrus (manoma, kad ji 
buvo bent keturių kilometrų ilgio).

Čia gyveno apie 175,000 gyventojų, 
kurie meldėsi prie Saulės ir Mėnulio 
šventyklų. Saulės šventykla yra trečia pa
gal dydį pasaulyje piramidė (pirma ir an
tra yra Egipte). Ji yra ir aukščiausia pira
midė, į kurią leidžiama įkopti. Kam rei
kia modernių sporto mašinų? Šlaunys 
dreba po pipimo į Saulės piramidę.

Neįsivaizduojame, kaip šitokia pira
midė buvo pastatyta be modernios inžine
rijos, be technikos, be mašinų. Būtų įdo
mu, jei būtų galima keliaut atgal laiku ir 
pamatyti, kaip ši vieta iš tikrųjų atrodė ir 
gyvavo taip seniai, seniai.

Ilgiausių metų
Janinai ir Alfonsui Šidlauskams

Nuotraukoje - Janina ir Alfonsas Šidlauskai.

Birželio 25 dieną Sydnėjaus Lietuvių 
Klube Janina ir Alfonsas su savo šeimos 
nariais ir draugais atšventė garbingą 60- 
ties metų - deimantinį vedybų jubiliejų. 
Choro “Daina” choro vardu jubiliatus 
pasveikino Antanas Kramilius.

Janina ir Alfonsas, kaip ir dauguma 
mūsų, išbėgo iš Lietuvos nuo antrą kartą 
grįžtančio raudonojo maro. Alfonsas pa
liko gimtuosius Šiaulius, o Janina su Gu
daičių šeima, apraudoję žaliąją Zanavy- 
kiją, pasitraukė į Vakarus ir nežinią su 
viltimi, kad iš ten niekas jų netrems į Si
birą.

Baigėsi karas, prasidėjo benamių 
gyvenimas Vokietijoje, pabėgėlių sto
vyklose, kur tarp jaunimo užsimezgė 
draugystės. Kūrėsi šeimos. Alfonsas ir 
Janina taip pat žengė prie altoriaus. Savo

Nuotraukoje - San Miguel de Allende.

San Miguel, Guanajuato, 
Europa?

San Miguel yra žavi vietelė kalnuose, 
kuri kelia konkurenciją Italijos Tuscany 
ir Prancūzijos Provence rajonams. Bet jei
gu būtumėme kur nors Europoje, tai šim
tai autobusų, pilnų turistų, stovėtų aplink - 
lyg varnos ant tvorų tupėtų kaimo pakraš
čiuose. Taip čia dar nėra, tačiau ameri
kiečiai pensininkai ir menininkai šią vietą 
jau atrado. 15% San Migucl gyventojų yra 
„gringo“ (baltieji). Visur skamba ameri
kietiškas akcentas, tirščiausiai kaimo 
centre - „boutique“ parduotuvėse kur par
duoda brangius drabužius ir meno dir
binius. Už miesto centro - tikras, švelnus 
meksikietiškas kaimelis. Nepaprastas 
sutikimas kultūrų. Amerikiečiai ekono
miškai palaiko San Miguel; „gringos“ 
perka prekes, bet kartu mokosi ir ispa
niškai, daro gerus darbus, kuria poeziją, 
rašo romanus -t.y. „atranda“ save.

Vakaras San Miguel. Visas kaimas išeina 

pasižadėjimą būti ištikimiems vienas kir; 
tam iki mirties davė Blombergo DP sto
vykloje.

Ieškodama namų svetur, jauna šeima 
atvyksta į Australiją. Atlikę privalomas 
darbo sutartis, jaunieji pastoviai įsikuria 
Sydnėjuje. Augina sūnų Algį ir dukrą Zitą.

Nežiūrint sunkumų auginant šeimą, 
Alfonsas įstoja į chorą “Daina” chorą ir 
tebedainuoja nuo jo įsikūrimo 1954 me
tais, dirba Sydnėjaus Apylinkės Valdybo
je. Janina nuo Sydnėjaus Moterų Draugi
jos įsikūrimo 1959 metais, dirba Drau
gijos Valdyboje. Abu yra nuolatiniai lie
tuviškų pamaldų lankytojai. Sutrikus svei
katai ir jai vėl pasitaisius, jie mūsų tarpe.

Sveikatos, Ilgiausių metų ir Aukščiau
siojo palaimos jų ateities dienose.

A. Kramilius

pabuvoti „EI Jardin“, miesto centre. 
Vietiniai ir svečiai, kūdikiai ir senoliai, 
flirtuojantys jaunieji.. - būna. Kitaip ne
galima išversti šį ispanišką veiksmažodį: 
„pasear“. „Pasear“ reiškia vaikštinėti, 
sėdėti, važinėti - patenkintai klajoti, būti. 
Kai palyginam tokį užsiėmimą su mūsų 
vakarietišku „buvimu“: viduj užsirakinę 
studijuojam, dirbam, žiūrim TV - koks 
palyginimas? San Miguel mes jautėmės 
GYVI.

Po San Miguel, važiavome į Guanajuato, 
kur radome „Museo de las Momias“ 
(Mumijų muziejų). Nuo 1860 metų kapi
nėse pradėjo trūkti vietos, todėl laidojimo 
plotai buvo „atnaujinti“. Štai ir surado, kad 
Guanajuato nepaprastoje žemėje lavonas 
tampa mumija, taip išbuvęs nuo dvejų iki 
penkerių metų. Bizniaujanti vietinė valdžia 
išrinko geriausias ir įdomiausias mumijas 
(šiuo metu 120) muziejaus eksponatams. 
Būtina suprasti, kad meksikiečiai žvelgia į 
mirtį kitaip negu mes.

Tęsinys kitame MP nr.
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Sportas
Virgilijus Alekna pasiekė rekordą

Dukart olimpinis disko 
metimo čempionas Virgilijus 
Alekna (žiūr. nuotr. dešinėje) 
liepos 5 d. Lozanoje (Šveica
rija) tapo Tarptautinės lengvo
sios atletikos federacijos 
(IAAF) “Super Grand Prix” 
varžybų ketvirtojo etapo nu
galėtoju. 33 metų vilnietis 
diską nusviedė 70 m 53 cm, 
pagerindamas varžybų rekordą 
ir geriausią šio sezono rezul
tatą pasaulyje.

Ankstesnis šių varžybų re
kordas - 67 m 17 cm - nuo 
1999 metų priklausė ameri
kiečiui Anthony Washington.

Šį sezoną V Alekna laimė
jo jau septynerias tarptautines
varžybas.

Tarptautinės lengvosios atletikos 
federacijų asociacijos (IAAF) paskelbtoje 
naujoje planetos sportininkų klasifikaci
joje dukart olimpinis bei pasaulio 
čempionas disko metikas Virgilijus Alek
na tarp vyrų per savaitę iš penktosios vie
tos su 1402 įskaitiniais taškais nukrito j

Lietuviai Europos jaunimo festivalyje
(ELTA). Liepos 3 d. Italijoje oficialiai 

atidarytas VIII Europos jaunimo olimpi
nis vasaros festivalis. Lietuvos vėliavą per 
atidarymą nešė rutulio stūmikas Artūras 
Gurklys.

Olimpiniame vasaros festivalyje daly

septintąją. Lietuvos lengvaatletį aplenkė 
110 m barjerinio bėgimo atstovas ame
rikietis Allen Johnson (1404 tšk.) bei 3000 
m kliūtinio bėgimo rungties sportininkas 
iš Kenijos Ezekiel Kemboi (1403 tšk.).

VAlekna tebėra lyderiu tarp geriausių 
pasaulio disko metikų. Lietuvis 100 taškų 
lenkia Vengrijos atletą Zoltan Kovach

vauja 62 Lietuvos sportininkai. Pagal daly
vių skaičių Lietuvos delegacija tarp 48 šalių 
yra aštunta. Pirmieji varžybas pradėjo Lie
tuvos plaukikai ir baidarių bei kanojų ir
kluotojai, kurie sėkmingai įveikė atrankos 
barjerą ir varžysis pusfinaliuose. □

Raimondas Rumšas
Lietuvos dviračių plento čempionato 

aukso medalį atskiro starto lenktynėse 
Ignalinoje iškovojęs Raimondas Rumšas 
(žiūr. nuotr.) pasidžiaugė, kad jis yra gerai 
pasirengęs sezonui ir tikisi, kad iškovotas 
titulas atvers jam kelią j rugsėjo pabaigoje 
Madride (Ispanija) vyksiantį pasaulio 
čempionatą.

Raimondas Rumšas, atstovaujantis 
Italijos mėgėjų komandai “Parkpre-Guru- 
Selle Italia”, pasidžiaugė, kad jam pavyko 
gerai pasirengti šiam sezonui. Anot jo, tai 
patvirtina rezultatai

33 metų R. Rumšas šiemet Italijoje 
laimėjo net 15 mėgėjų lenktynių iš 18.

2002 metais Raimondas Rumšas buvo 
“Tour de France” lenktynių prizininkas.

Lietuvos krepšininkai - Lietuvai 
jau per brangūs

“Žalgirio” vardas, Lietuvos krepšinin
kų meistriškumas, jų sukurtas įvaizdis 
daugeliui pajėgių žaidėjų jau užtikrino 
sotų gyvenimą visam laikui. Tačiau 
Europoje išaugusi lietuvių paklausa tu
ri įtakos Lietuvos stipriausiems klu
bams - jos nebegali jų įsigyti arba turi 
mokėti ne vieną milijoną litų viršijan
čias sumas.

Prasidėjo liepa, tačiau Kauno “Žal
girio” vyrų krepšinio komanda dar ne
gali pasigirti naujais pirkiniais. Nors Ar
vydo Sabonio “Žalgirio” krepšinio cen
tro vadovai nedramatizuoja padėties ir 
tikina, kad derybos vyksta, komanda kol 
kas neturi kuo pakeisti išėjusių Mindau

Lietuvos čempionas

go Timinsko, Dainiaus Šalengos, Roberto 
Peko. Apie tai - “Kauno dienos” 
pokalbis su Ginu Rutkausku.

Susidaro įspūdis, kad lietuviai jau ta
po vieni brangiausiai apmokamų žaidėjų 
Europoje?

Nepasakyčiau, kad mūsiškiai bran
giausi. Bet jeigu išvardytume keletą 
krepšininkų, pradedant Šarūnu Jasike- 
vičiumi, paminint Arvydą Sabonį, kai jis 
žaidė Europoje, po to - Saulių Štomber
gą, Eurelijų Žukauską, Arvydą Macijaus
ką, Ramūną Šiškauską, gautume įspū
dingų skaičių virtinę. Kito Lietuvos 
krepšininkų ešelono, žaidžiančio ne
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Zilgsniai į Lietuvą XXI a. pradžioje

GENOCIDO MUZIEJUS
Čia neužtenka žvilgsnio. Čia reikia ne 

vienos dienos ar valandos, kad pamažu 
pereitum niūrius kalėjimo koridorius ir 
klaikias kameras su nulenkta galva ir 
suspausta širdimi, taip kaip einami Kry
žiaus keliai. Čia sopulingosios Lietuvos 
Gavėnios ženklai, čia 132,000 Galgotų ir 
Nukryžiavimų...

Senoviškas, niūrus, didžiulis pastatas 
prieš saulės nutviekstą, tulpių kilimais 
pražydusią Lukiškių aikštę, jau nieko 
nereiškia ir nieko nesako tiems, kurie gimė 
gale 80-ojo dešimtmečio. Gal net ir vyres
niems. Laikas užmaršus. Net ir mes, kurie 
žinom, kas čia vyko per 50 metų, pamirš
tam Tik tie, pažymėti Golgotos ženklu, 
negali užmiršti. Tik jie ir bando mums 
primint, prieš amžinai išeidami.

Pastato šone maža Aukų gatvelė. Joje 
kuklus paminklas žuvusiems sovietniam 
genocidui siaučiant. Pravėriau duris, pro 
kurias šimtai turėjo įžengt ir nebegrįžti...

Viduje pataikiau į būrį 16-mečių moks
leivių - kažkokios mokyklos ekskursija. 
Vadovas - jaunas, iškalbus muziejaus 
atstovas p. Padvaiskas. Prisijungiau ir 
keliavau kartu koridoriais ir laiptais į po
žemius, per tardymo kameras ir karcerius. 
Tardymo kambariuose budelių portretai 
su pavarde ir aukšto rango laipsniais. Kiek 
rublių buvo skiriama už sulaužytus šon
kaulius? Išmuštus dantis? Ką pirko jie spec, 
parduotuvėj už vienos nakties lavonus?

Šitam devintajam sovietinio pragaro 
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rate šviesusis taškas -kruopščiai ir efekty
viai paruošti gulagų žemėlapiai, trėmimų 
metai, vietos, tremtinių skaičiai. Čia sau
gomi įvairūs dokumentai: kalinių bylos, 
areštų įsakymai. Tik dalis tų bylų, sudėtų 
viena ant kitos, siektų 12 km aukštį, aiškina 
p. Padvaiskas. Laimė, kad buvo spėta nors 
šiek tiek jų surinkti, nes sovietijai griūnant, 
daug jų atsidūrė plėšymo mašinose - 
“shredders”. Greitas ir parankus išradimas 
XX a. budeliams panaikint įrodymus.

Nepamirštamu klaiku mane supurtė 
“skandinimo” kameros. Čia, ant siauros 
pakylos, kalinys turėdavo stovėti, o aplink 
plūsdavo šaltas vanduo. Jau ikikelių... jau 
iki juosmens... jau iki kaklo... Vieni nual
pę prigerdavo (bet būdavo atgaivinami 
sekančiam tardymui), kiti išprotėdavo. 
Todėl ir kamerų durys minkštai apkaltos, 
kad nesigirdėtų klyksmo... Ar gerai mie
godavo išdavikai. įskundikai, stribai, ku
rių, kaip pasakojo vadovas, Lietuvoje bu
vę net 25,000? Iš jų nuteisti buvę tik keturi, 
ir tie patys vėliau paleisti! Kaip pragaiš
tingai aklas Teisingumas...

Stebėjau jaunuosius muziejaus lanky
tojus. Jie nebuvo triukšmingi ar ’’mandra- 
pypkiai”, bet ir nesidomėjo. Suprantama, 
kai esi šešiolikos, vienintelis vertas dė
mesio - esi tu pats. Tačiau mane nuliū
dino štai kas.

Paskutinio koridoriaus gale sustojom 
prie fotografijų sienos. Čia buvo tikra 
žiaurybių panorama: kruvini veidai, su
laužyti kūnai, agonijoj iškreiptos burnos. 
Ir štai jaunuoliai ėmė klausinėti: o kaip 
juos kankino? Kankinimo būdai buvo 
tokie, kad negalėčiau jums net papasa
kot, - sakė vadovas. - O kodėl norit žinot? 
Atsakymas - įdomu!

Taigi... Kalba XXI a. augintiniai. Pa
sibaisėjimo, užuojautos, gailesčio jaus
mus jiems pamažu užmarina per televi
ziją ir žiniasklaidą srautais plūstanti in
formacija be atrankos ir svarstymo. Rea

lybei jie darosi abuoji, nes gyvena “virtual 
reality” labirinte už elektronų mirgančio 
ekrano. Tai, jokiu būdu, ne tik Lietuvos 
problema, bet viso pasaulio. Czeslaw 
Milosz parašė apie “Pavergtą protą”, dabar 
jau reikėtų knygos apie “Užmarintus 
jausmus”.

Dienos bėga, o dar tiek daug noriu 
Lietuvoje pamatyti, aplankyti. Metas 
žvilgsnį kreipt į

PAŽAISLĮ
Kaip mažai Lietuvą pažįstu, pastebėjau 

per šią ilgesnę viešnagę. Daugelis svar
biųjų vietų - ar tai istoriniu, ar geografiniu 
atžvilgiu - buvo matytos tik atvirukuose 
arba Lietuvos vaizdų albumuose. Taigi ir 
Pažaislis.

Atvykau čia su savo kauniškiais gimi
nėmis. Diena buvo maloniai šilta ir gied
ra. Didingas bažnyčios rūmas, rodos, 
užpildė visą dangų. Ir šis, ir visi kiti iškilę 
pastatai sudaro vieną žymiausių baroko 
architektūros paminklų. Šio nuostabaus 
ansamblio sumanytojas ir fundatorius bu
vo garsus Lietuvos didikas Kristupas Pa
cas - didysis kancleris, Lietuvos interesų 
gynėjas, žymus politikas ir kultūrininkas. 
(1621 -1684). Susipažinęs su kamaldulių 
vienuolijos veikla Italijoje, jis išrūpino po
piežiaus Aleksandro VII leidimą tą vie
nuoliją įsteigti Lietuvoje. Kamalduliams 
Pacas dovanojo žemę ant kalno prie Ne
muno, pavadindamas tą vietą Mons Paeis 
(Taikos kalnas). Be abejo, jam turėjo patik
ti Paeis - Pacas artimas skambesys.!

Nuo kertinio akmens padėjimo 1667 m 
iki stogo uždengimo 1712 m šioj milži
niškoj statyboj dalyvavo ne tik šimtai 
amatininkų, bet daug architektų, skulp
torių, žymių dailininkų. Nestebina, kad 
kamaldulių vienuolynas su tokiais pasta
tais ir turtais plačiai išgarsėjo, laikui bė
gant, užsitraukdamas graudų likimą Lie
tuvos okupacijų šimtmečiuose.

1812 m Pažaislį nusiaubė Napoleono 
armija, o po 1831 m sukilimo, caro valdžia 
vienuolyną uždarė, visus pastatus atidavė 

stačiatikiams, o brangenybes ir meno kū
rinius išvežė Rusijon. (Reikia stebėtis, kad 
gražųjį Pažaislio” Madonos su kūdikiu” pa
veikslą rusai vis dėlto grąžino Lietuvai 1928 
m). Tačiau sovietinei okupacijai užgriuvus 
ir Pažaislio pastatuose įrengus beprotnamį, 
tas paveikslas buvo priglaustas Kauno 
arkikatedroj. Tik pernai jis sugrįžo į savo 
tikruosius namus. Skaitant audringą 
Pažaislio istoriją, stebiesi, kad čia iš viso 
kas nors dar liko.

Dabar ši nuostabi vieta savo teisėtų šei
mininkų, šv. Kazimiero kongregacijos se
serų, rankose pamažu kyla iš istorinių ligų 
slogaus patalo. Kiek jau čia įdėta darbo ir 
širdies, gali matyt vaikščiojant po atremon
tuotus ir remontuojamus pastatus, po sodą 
ir daržus, po labai tvarkingai ir patogiai 
įrengtus bendrabučius, kuriuose kas vasarą 
gyvena jauni stovyklautojai, pakrikusių šei
mų vaikai, įvairių rekolekcijų dalyviai. Ne
kalbant jau apie Europoje garsėjančius kla
sikinės muzikos koncertus didžiajame kie
me, kuriuose dalyvauja muzikos pasaulio 
garsenybės. Visa tai mums aprodė ir papa
sakojo simpatingoji seselė Remigija, kazi- 
mieriečių vyresnioji, ir mano klasės draugė, 
miela seselė Simona - energingos idealistės. 
Tai moterys visapusiškai atsakančios į šūkį 
“Orą et Labora! ” Laimė Lietuvai turėti to
kių žmonių. Teko jų ir daugiau sutikti - 
optimistiškų, darbščių, geranorių.

Toje grandioziškoje bažnyčioje mišių 
metu buvo sunku susikaupti ir ne dėl įspū
džių gausybės, bet dėl... šalčio. Tie galingi 
rūmai spinduliavo tikra “deep-freeze”, ir 
mano mintys sukinėjosi tik apie kailinius 
ir kumštines pirštines. O mišias atnašavo 
kun. Arvydas Žygas, taip gerai mums, čika- 
giškiams, pažįstamas. Netikėtas, malonus 
susitikimas.

- Užeikit į Seminariją, pasišnekėsim!, - 
bėgte bėgdamas į kitus įsipareigojimus 
kvietė.

Tai dar vienas, Lietuvai reikalingas, 
neišsenkamos energijos ir idealizmo, jaunas 
žmogus. Tęsinys kitame MP Nr.
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Lietuvos krepšininkai...
' Atkelta iš 6psL

stipriausiuose Europos klubuose Belgi
joje, Olandijoje ir panašiai, kontraktai yra 
gerokai mažesni.

Kokie veiksniai, be meistriškumo, pade
da krepšininkams pasirašyti įspūdingus 
kontraktus?

Dalyvavimas aukščiausiojo rango var
žybose ir atstovavimas nacionalinėms 
rinktinėms. Kai Arvydas Macijauskas 
paliko “Lietuvos rytą”, dar nežaidusį Eu- 
rolygoje, niekas nekėlė tokio triukšmo 
kaip tada, kai “Žalgirį” paliko Eurolygoje 
blizgėjęs jo kapitonas Mindaugas Ti- 
minskas. Kaip jis nepaliks, jeigu jam mo
ka 1.2 milijono eurų?

Ramūnas Šiškauskas taip pat, pasi
taikius pirmai progai, paliko “Lietuvos 
rytą” ir išėjo į Eurolygos komandą, kur 
gali būti labiau matomas ir brangiau ap
mokamas.

Norint išlaikyti Robertą Javtoką, 
Vilniaus klubas, kalbama, pažadėjo jam 
2 milijonus litų. Ir tai padėjo gerai su
siklosčiusios aplinkybės - žmona nori 
baigti mokslus, NBA grėsė lokautas, o 
“San Antonio Spurs” nerodė labai dide
lio susidomėjimo. Kitais metais R.Javto- 
kas jau išeis iš “Spurs” sferos, todėl jis

Padėka
Australijos lietuvių sporto klubai ir jų sportininkai nuoširdžiai dėkoja 

Australijos Lietuvių Fondui už $5000 paramą sportininkų išvykom į Lie
tuvą, Šiaurės Ameriką ir Kanadą.

ALFAS Valdyba

Lietuviška radijo valandėlė “Ecos de 
Lituania” Argentinoje

Argentinos Lietuvių Bendruomenei 
labai svarbu išlaikyti lietuvišką kultūrą. 
Todėl užpernai Berisso mieste sukūrėme 
lietuvišką radijo valandėlę “ECOS DE 
LITUANIA” (“Lietuvos Aidai”- FM 
DIFUSIČJN 98.1), ir ji savo darbą pradėjo 
nuo gegužės pradžios.

Kiekvieną sekmadienį nuo 6 vai. va
karo iki 8 vai. mes skelbiame lietuviškas 
žinias, pasakojame apie Lietuvos istoriją, 
pateikiame lietuviškus receptus. Be to, 
leidžiame lietuviškas dainas ir visus gy
ventojus informuojame apie Argentinos 
Lietuvių Bendruomenės veiklą.

Dabar mes gauname pranešimus ir biu
letenius iš Brazilijos, Australijos, Kana
dos, Amerikos, Vokietijos, Belgijos, Da
nijos, ir žurnalą “Pasaulio lietuvis”.

Žmonės, kurie dirba visą savaitę ir su
renka daugpokalbių, yra “Ecos de Lituania” 
nariai: Cesar Gruce, Fabian Meschini, 
Isabel Kalve lyte Fourment, Juan Jose 
Fourment ir programos vedėjas Juan 
Ignacio Fourment Kalvelis, ir daugiau ne 
gu 15 narių. Visi jie dirba ir aktyviai da
lyvauja Nemuno ir Mindaugo draugijoje 
(Berisso mieste), Argentinos Lietuvių 
Bendruomenėje ir Argentinos Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos Valdyboje. Bendradar
biauja su Buenos Aires ir Rosario miestais.

Argentinoje svarbiausia mūsų proble
ma yra ta, kad silpnėja lietuvių kalba, to
dėl mums labai svarbu siųsti savo jaunimą 
mokytis į Vasario 16-osios Gimnaziją. 

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks sekmadienį, liepos 17 dieną, 1130 

vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe. Lietuviams patarnauja lenkas kun. Jonas 
Stankevičius. Dalyvaukime visi. Parapijos Taryba

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
 Remkite išeivijos spaudą!

bus laisvas rinktis bet kurį NBA klubą, 
kuris tik juo domėsis. O kai dar kiti 
“Lietuvos ryto” žaidėjai “apsitrins” Eu
rolygoje, pamatysime, kad Lietuvoje 
nebeturime lietuvių žaidėjų.

Ar Lietuva pajėgs konkuruoti?
Konkuruoti biudžeto dydžiu net ne su 

Europos grandais, o ir su vidutiniokais 
mes neturime jokių galimybių. Jeigu 16- 
oji Ispanijos komanda Žeronos “Casa- 
demont” gali manipuliuoti tokiomis su
momis, kokią pasiūlė Dainiui Šalengai 
(400,000 eurų per sezoną - Red.), tai ko
kias sumas jie gali mokėti žvaigždėms?

Mūsų šansas - užsiauginti savų žai
dėjų, juk turime A.Sabonio krepšinio 
mokyklą. Užsitikrinus naują sutartį su 
Eurolyga, “Žalgiriui” ateinantis sezonas 
yra palankus atjauninti komandą ir grū
dinti jaunimą. Nekalbame apie visiškai 
silpną komandą, o tik apie tai, kad šalia 
keturių stipresnių užsieniečių bus dau
giau mūsų dublerių. Aišku, daug kas pri
klausys nuo mūsų trenerių. Jeigu jaunimo 
neleis į aikštę, jis ne tobulės.

Tarp Europos vidutiniokų padeda iš
silaikyti įdirbis. Turime savo treniruočių 
metodiką, sistemą, gerai parengiame 
žaidėjus fiziškai ir taktiškai, todėl kai 
kada net galime grandams įkąsti, ne tik 
su jais kovoti. □

Norėtume “Ecos de Lituania” įdėti į 
internetą. Tokiu būdu valandėles galima 
būtų pasiklausyti visame pasaulyje. Tokia 
mūsų svajonė. Dabar ekonominė padėtis 
Argentinoje yra labai sunki, ir mūsų pa
stangos siekia programą išlaikyti kiek 
galima ilgiau.

Džiaugiamės ir jaučiamės labai lai
mingi, kad “Ecos de Lituania” yra užsie
nietiškų radijo valandėlių Argentinoje 
konkurso finale. Kiekvienais metais vyksta 
konkursas, kuris vadinasi “Faro de Oro” 
(“Auksinis Švyturys”). Iš šimtų užsienie
tiškų programų (FM) Argentinoje išrink
tos tik aštuonios. Finalas vyksta Mar del 
Plata mieste (prie jūros, 400 km nuo 
Buenos Aires - Argentinos sostinės).

Be to, “Ecos de Lituania” transliavome 
visą valandą per “Pietų Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Suvažiavimą”, kuris vyko Argen
tinoje (Rosario, Buenos Aires, Berisso) 
nuo sausio 15 iki 22 dienos. Transliavome 
todėl, kadangi dauguma programos narių 
buvome ir esame aktyvūs Argentinos 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos nariai.

Mūsų elektroninis paštas yra:
ecosdelituania@yahoo.com.ar

Šiuo adresu jūs galite parašyti mums 
lietuviškai.

Juan Igancio Fourment Kalvelis
Liet, radijo valandėlės “ECOS DE 

LITUANIA” vedėjas.
Argentinos Liet. Jaunimo S-gos atstovas

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 12years 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) 6262 1160 or jhalligan@nla.gov.au

A. Valionis su JAV ir Lenkijos lietuviais aptarė 
išeivijos problemas

(ELTA). LR užsienio reikalų ministras 
Antanas Valionis penktadienį (liepos 8 d.) 
su JAV Lietuvių Bendruomenės pirminin
ke Regina Gyte Narušiene ir Lenkijos 
Lietuvių Bendruomenės vadovais aptarė 
išeivijos aktualijas ir problemas. Anot Už
sienio reikalų ministerijos, buvusi ilga
metė JAV Lietuvių Bendruomenės pir
mininkė R. G. Narušienė padovanojo mi
nistrui JAV išleistą Lietuvos integracijos į 
NATO chronologiją “NATO plėtra: Ame
rikos lietuvių vaidmuo”. Leidinyje supažin
dinama su bendromis Lietuvos ir JAV lie
tuvių pastangomis užtikrinti sėkmingą 
šalies integraciją į NATO.

Savo ruožtu ministras padėkojo JAV 
Lietuvių Bendruomenei už aktyvią paramą 
įgyvendinant svarbiausius Lietuvos užsie
nio politikos tikslus ir palinkėjo toliau 
puoselėti geriausias lietuvių išeivijos tra
dicijas, išlaikant gyvą ryšį su tėvyne.

Trakuose rinkosi PLB kraštų valdybų 
pirmininkai

Liepos 7-10 dienomis Trakuose vyko 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) 
kraštų valdybų pirmininkų ir Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos (PLIS) kraštų 
valdybų pirmininkų arba jų atstovų ir 
kviestų delegatų suvažiavimas. Suvažia
vime dalyvavo atstovai iš Airijos, Argen
tinos, Australijos, Bulgarijos, Belgijos, 
Didžiosios Britanijos, Danijos, Estijos, 
Gruzijos, Ispanijos, JAV, Kanados, Ko

Iš vėliausių apklausų
Daugiau nei pusė - 53% - Lietuvos 

gyventojų mano, kad reikalai Lietuvoje iš 
esmės krypsta į blogąją pusę, rodo tyrimų 
kompanijos “Baltijos tyrimai” birželio 
mėnesį atliktos apklausos rezultatai. Per 
mėnesį nuo gegužės apklausos pesimistų 
padidėjo 6%.

44% respondentų atsakė, kad, jų nuo
mone, reikalai Lietuvoje gerėja. Per pas
taruosius du mėnesius teigiančių, kad ša
lyje reikalai krypsta į gerąją pusę, sumažė
jo 10%.

Palyginti su situacija prieš metus, kada 
Lietuvoje vyko net dveji rinkimai, ap
klaustųjų vertinimai buvo daug optimis- 
tiškesni - 51% padėtį šalyje tada vertino 
teigiamai ir 37% - neigiamai.

Vienintelė gyventojų grupė, kurias

Lenkijos Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkė Irena Gasperavičiūtė, vicepirminin
kas Bronius Makauskas ir Lenkijos Lietu
vių Draugijos pirmininkas Algirdas Vaice
kauskas su A. Valioniu aptarė aktualius 
Lenkijos lietuvių bendradarbiavimo su 
Lietuvos institucijomis klausimus, akcen
tuodami būtinybę sukurti darniųjų sąvei
ką, padedant spręsti Lietuvių Bendruome
nei rūpimus reikalus. Lenkijos Lietuvių 
Bendruomenės vadovai džiaugėsi, jog šį 
rudenį Lietuvių Švietimo Centras Seinuo
se turėtų atverti duris Seinų If'Pūnskb 
moksleiviams.

Šiame pokalbyje taip pat dalyvavo 
Lietuvos ambasadorius Lenkijoje Egidijus 
Meilūnas ir Lietuvos konsulato Seinuose 
konsule Aušra Čemevičienė.

Svečiai padėkojo už nuolatinį Lietuvos 
diplomatų ir konsulinių pareigūnų dėmesį 
Lietuvių Bendruomenei □

lumbijos, Latvijos, Moldovos, Norvegijos, 
Prancūzijos, Rusijos, Švedijos, Šveicarijos, 
Ukrainos, Venesuelos, Vengrijos, Vokie
tijos lietuvių bendruomenių.

Suvažiavime buvo svarstyti užsienio 
lietuvių švietimo, ryšių su Lietuva stip
rinimo, lietuvybės išsaugojimo reikalai. 
Ypač daug dėmesio skirta naujosios emig
racijos bangos problemoms.

TMIDinf.

didesnė dalis birželio mėnesį teigė, kad 
reikalai Lietuvoje pastaruoju metu gerė
ja, yra 15-29 metų jaunimas. 59% jų atsa
kė matą pagerėjimą, o 38% įžvelgė padė
ties šalyje blogėjimą. Kitų gyventojų 
vertinimai šių metų birželį buvo labiau 
pesimistiniai nei optimistiniai.

Apklausa vyko 2005 m. birželio 16-21 
dienomis. Apklausta 1000 Lietuvos gy
ventojų, nuo 15 iki 74 metų, 100 Lietuvos 
vietovių. Apklaustųjų sudėtis atitinka 15- 
74 metų Lietuvos gyventojų sudėtį pagal 
lytį, amžių, išsimokslinimą, tautybę, gy
venvietės tipą. Apklaustų žmonių nuo
monė rodo 15-74 metų Lietuvos gyvento
jų nuomonę. Tyrimų rezultatų paklaida 
iki 3%. ELTA
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To the Supporters of “Kovas” Sports Club
The “Kovas” Committee feels that again 

we should share with you some of our 
concerns.

This last year we (the Committee) told 
the AGM that this vould be “caretaker’ 
Committee.

We have organised one function and 
maintained training in the hope that this 
would provide a platform for Melbourne.

The attendance in Melbourne, for 
standards set over the last couple of years, 
was extremely good.

Unfortunately, the facts are, this 
Committee will not stand again unless a 
person of skill, vision and energy will step 
forward and take on “Kovas”. So that we 
can again stand at a Sporto Šventė with 
strong Lithuanian representation

Our AGM will be on 24th July 2005 at 
the Lithuanian Club at 2.00 p.m.

If a President/and or Committee is not 
found, legally we run the risk of being 
dissolved as a Club. Yes, “Kovas” could 
possibly be unable to compete in Brisbane 
Sporto Šventė because it is legally no longer 
a Club.

Please, I just ask you to consider what 
good time you had with “Kovas” in the past 
and whether that is worth making an effort 
now, so that your children too can enjoy 
being part of a Lithuanian Sports Club.

Michael Wallis
on behalf of “Kovas” Committee

A. G. M.
Sunday, 24th July, 2005 

at 2.00 p.m.
at the Sydney Lithuanian Club

2005 “Kovas” Annual 
General Meeting Agenda

1. Welcome by “Kovas” President.
2. Election of Chairman.
3. Election of Secretary.
4. One minute silence for deceased 

members.
5. Minutes from previous AGM.
6. Business arising from Minutes.
7. President’s Report.
8. Treasurer’s Report.
9. Auditor’s Report.
10. Reports of Section leaders:

* Junior Basketball;
* Women’s Basketball;
* Men’s Basketball;
* Billiards;
♦Golf.

11. Discussion regarding Reports.
12. Future of “Kovas”.
13. Election of new Committee.
14. General Business.
15. Meeting Close.

Dėmesio ALB Melbourne Apylinkės 
nariams

Sekmadienį, liepos 31 d., 1.30 vai. p.p. Melbourne Lietuvių Namų Jubilie
jinėje Salėje įvyks ALB Melboumo Apylinkės metinis susirinkimas. Visi nariai 
prašomi dalyvauti

DARBOTVARKĖ:
T. USns įlinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Darbotvarkės svarstymas ir priėmimas.
4. Mirusiųjų pagerbimas.
5. Praėjusio metinio susirinkimo (2004) protokolo skaitymas ir jo 

priėmimas.
6. Apylinkės Valdybos pirmininko, narės kultūros reikalams ir iždininko 

pranešimai
7. Revizijos Komisijos pranešimas.
8. Diskusijos dėl Valdybos pranešimų ir jų priėmimas.
9. Mandatų Komisijos sudarymas.
10. Naujos Valdybos rinkimas.
11. Naujos Revizijos Komisijos rinkimas.
12. Kiti reikalai, pasiūlymai, diskusijos.
13. Susirinkimo uždarymas.

ALB Melbourno 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 kl/ieClElvisus 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.

Primename Klubo nariams, kad jau atėjo laikas
susimokėti nario mokestį.

Sydnėjaus choras “Daina” ruošia įdomią sekmadienio popietę 
liepos 24 dieną, 2 vai. p. p. Sydnėjaus Lietuvių Klube

Christmas in July
Maloniai kviečiame visus iš arti ir toli apsilankyti ir pasikviesti draugus į šią 
popietę. Laukiame visų. Bilietai - $10. Choras “Daina”

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Valstybės Šventė Canberroje
Valstybės Šventės minėjimas Canberroje įvyks sekmadienį, liepos 31 d.

Canberra Club, Civic, 1 vai. p. p.
Paskaitą skaitys svečias iš Sydnėjaus Algis Bučinskas.
Meninę dalį išpildys solistės iš Melboumo -
Rita Mačiulaitienė ir Birutė Kymantienė
Taip pat pasirodys mūsų vietinė poetė Laima Žilinskienė.
Seks tradiciniai pietūs, dėl kurių prašome iki liepos 26 d. užsiregistruoti pas 

Barbarą Šilinis tel.: 6288 6283.
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

When's the last time you went to 
www.ALJS.org ?
The young'uns have been busy! AUS

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

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

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

Jurisdiction:...... New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras Šliteris, Honorary Consul-General
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 Tel.: (08) 8294 3792
Glenelg North, SA 5045 e-mail: jvabolis@senet.com.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 pan. 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: RO. Box 550, Bankstown, NSW 1885. 
Tel.: (02) 9790 2319, Faksas: (02) 9790 3233, E-mail: mpastoge@bigpond.com 

Tinklapis: www.users.bigpond.coin/iiipastoge 
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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