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Lietuvoje plačiai paminėta Sausio tryliktoji

Sausio 13-osios aukų pagerbimas Antakalnio kapinėse Vilniuje (2005.01.13).
Linos Žilytės nuotrauka.

Lietuvos įvykių apžvalga
Prezidentas 

nusivylė 
Prezidentas 

Valdas Adamkus 
teigia, kad proku
ratūros tyrimas dėl 
Premjero Algirdo 
Brazausko žmo
nai Kristinai pri
klausančio vieš
bučio verslo skaid

rumo neatsakė jviešai iškeltus klausimus, 
“'lai, aišku, paliks tam tikrą įtampą mūsų 
visuomenėje, interpretacijose”, - “Žinių 
radijui” sakė V.Adamkus.

“Asmeniškai aš priimu sprendimą, 
daugiau jo nekomentuoju, bet širdyje gal
voju, kad tas neišsprendė mūsų visuome
nėje klausimų”, - sakė Prezidentas.

Vilniaus apygardos prokuratūra, beveik 
du mėnesius tyrusi Premjero Algirdo Bra
zausko žmonai Kristinai priklausančio 
viešbučio “Crowne Plaza” (buvusi “Drau
gystė”) privatizavimo skaidrumą, paskel
bė neradusi nusikaltimo požymių ir iki
teisminį tyrimą nutraukė.

Tyrėjai nustatė, kad praėjusiame dešimt- 
metyje privatizuojant “Draugystės” vieš
butį, valstybė žalos nepatyrė. Taip pat nusta
tyta, kad tuometinis Prezidentas A.Bra- 
zauskas pačiame šios įmonės privatizavi
me nedalyvavo ir, kaip matyti iš ikiteis
minio tyrimo metu surinktų duomenų, jo
kiais savo veiksmais privatizavimo neįta
kojo ir jokio spaudimo privatizavimą vyk
dantiems pareigūnams nedarė.

Seimo opozijos lyderis Andrius Kubi
lius vėliau paprašė generalinį prokurorą 
pateikti jam ikiteisminio tyrimo “Drau
gystės” privatizavimo skaidrumo medžia
gą. Prieš tai paviešinti medžiagą jis prašė 
ir Vilniaus apygardos prokuratūros va
dovo. Spaudai jis pareiškė, kad jis abejoja, 
ar privatizavimą tyrę prokurorai buvo sa
varankiški. Jis priminė, kad ir Aukščiausio

jo Teismo pirmininkas Vytautas Greičius 
užsiminė, kad “būnasituacijų,kadayra jė
gų, kurios bando mane tampyti už atlapų.” 
Generalinės prokuratūros prokurorai dar 
aiškinsis, ar priimtas sprendimas nutrauk
ti tyrimą minėtoje byloje buvo pagrįstas.

Lietuvą užgulė šalčiai
Sausio 12 dienos naktis buvo šalčiausia 

šią žiemą Lietuvoje, tačiau laukiami dar 
smarkesni šalčiai. Kaip pranešė Lietuvos 
radijas, tą dieną 7 valandą šiaurės Lietuvoje 
oro temperatūra buvo 25 - 27 laipsniai 
šalčio, Šiauliuose, Panevėžyje - 23 - 24 
laipsniai, Kaune ir pajūryje - 21 laipsnis 
šalčio, pietų Lietuvoje -19 laipsnių šalčio.

Švietimo ir mokslo ministerija prime
na, kad per didelius šalčius tėveliai netu- 
rėtų vaikų išleisti į mokyklas. Esant že
mesnei nei 20 laipsnių temperatūrai pa
mokos gali nevykti visų tipų bendrojo 
lavinimo mokyklų 1 - 5 klasėse. Tem
peratūrai nukritus žemiau 25 laipsnių, 
pamokos neturi vykti ir bendrojo lavini
mo mokyklų 6 - 12 klasių vaikams bei 
bendrąjį lavinimą teikiančių profesinių 
mokyklų moksleiviams.

Įžeidžianti alaus reklama
Lietuvos vyskupų konferencijos pirmi

ninką Sigitą Tamkevičių papiktino “Kal
napilio” alaus reklama, kurioje panaudotas 
Išganytojo su kančios ženklais atvaizdas.

Dėl nederamo Rūpintojėlio atvaizdo 
panaudojimo alaus reklamai arkivyskupas 
kreipėsi ne tik į bendrovės “Kalnapilis - 
Tauro grupė” vadovą Valdą Tekorių, bet ir į 
Nacionalinę vartotojų teisių apsaugos tar
nybą. “Rūpintojėlio atvaizdas nėra vien 
liaudies meno simbolis. Katalikams tai 
Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus paveikslas. 
Daugelis tikinčiųjų yra įskaudinti ir pasi
piktinę, kad šis Išganytojo atvaizdas su 
kančios ženklais - erškėčių vainiku ant 
galvos - buvo panaudotas alaus reklamai”, 
- pabrėžė-arkivyskupas S. Tamkevičius.

Nukelta į 2 psL

(ELTA). Lietuva 15-ąjį kartą pagerbė 
už Lietuvos laisvę 1991-ųjų sausį žuvu
siųjų atminimą. Sausio 13-oji- Laisvės gy
nėjų diena. Ketvirtadienį, Sausio 13-osios 
išvakarėse, Seime prasidėjo tarptautinė 
konferencija “60 metų po Potsdamo”.

Sausio 13-ąją Seimo rūmuose buvo pri
statyta Lietuvos blokados fondo ekspozi
cija. Vėliau Seime buvo surengtas parla
mento gynėjų susitikimas bei iškilmingas 
Seimo posėdis. Pavakare buvo uždegti Pa
garbos ir Atminimo laužai prie Televizijos 
bokšto ir Lietuvos nacionalinio radijo ir 
televizijos. Visi norintys galėjo apsilankyti 
LRTpastate. 19.00 vai. Laisvės liepsna bu
vo uždegta Nepriklausomybės aikštėje. 
Vakare Šv. Jonų bažnyčioje -koncertas “In 
Memoriam” ir vidurnakčio skaitymai bei 
muzika 'IV bokšto salėje. Vidurdienį Ne
priklausomybės aikštėje buvo pakelta 
valstybės vėliava, o 13 vai. Vilniaus Anta
kalnio kapinėse buvo surengta Sausio 13- 
osios aukų pagerbimo ceremonija.

Popiet Prezidentas Valdas Adamkus 
įteikė Sausio 13-osios atminimo medalius. 
Šis apdovanojimas buvo įsteigtas sausio 
13-osios tragedijai atminti. Jis teikiamas 
siekiant pagerbti Lietuvos ir užsienio vals
tybėj piliečius, kurie pasižymėjo ginant 
Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę 1991 
metų sausio-rugsėjo mėnesiais.

Minint Laisvės gynėjų dieną, buvęs 
Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo 
Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis 
ragina 1991-ųjų sausio įvykius drąsiai 
įvardyti kaip sovietij agresiją. “Nevadinki
me to dalyko įvykiais. Kodėl mes malamės

Kaip lietuviai balsuotų?
Naujienų agentūros BNS užsakymu, 

gruodžio 9-11 dienomis tyrimo grupė 
RAIT atliko gyventojų apklausą.

Paklausti, už ką balsuotų pirmalaikiuo
se Seimo rinkimuose, jeigu parlamentas 
būtų paleistas, 26.4% respondentų nurodė 
Viktoro Uspaskich’o vadovaujamą Darbo 
partiją, 24.2% atsakė, kad visai nebalsuo
tų. Apklausos duomenimis, 13.4% respon
dentų balsuotų už parlamentaro Andriaus 
Kubiliaus vadovaujamą Tėvynės sąjungą, 
10.8% - už dabartinio Premjero Algirdo 
Brazausko vadovaujamą Socialdemokra
tų partiją. Už ką balsuotų, neatsakė 8.7% 
apklaustųjų.

Tyrimo duomenimis, pagal proporcinę 
rinkimų sistemą j Seimą daugiau nepatek
tų nė viena partija, nes neperžengtų 5% 
slenksčio. Savo simpatijas Vilniaus mero 
Artūro Zuoko Liberalų ir centro sąjungai 
nurodė 4.2%, žemės ūkio ministrės Kazi- 
miros Prunskienės Valstiečių ir Naujosios 
demokratijos partijų sąjungai (dabar 
pasivadinusi Valstiečių liaudininkų parti
ja) ir Seimo pirmininko Artūro Paulausko 
Naujajai sąjungai - po 3.6% respondentų. 
Už nušalintojo Prezidento Rolando Pakso 
vadovaujamą Liberaldemokratų partiją 
balsuotų 2.7% respondentų. Likusios 
partijos surinktų dar mažiau balsų.

Tyrimo duomenimis, Darbo partijos 
potencialus elektoratas-tai,l,8.-24„25.-34.

ir malamės, bijodami pasakyti apie 
agresiją? Tai ir kalbėkime apie Sovietų
Sąjungos agresiją, už kurios pasekmes 
šiandien atsakinga Rusija”, - sakė jis.

Primename, kad sausio 12 d. Seimas pri
ėmė du dokumentus, kuriais Rusija ragina
ma padėti Lietuvai įvykdyti istorinį teisin
gumą. Seime buvo pritarta kreipimuisi j 
Rusijos parlamentą, kuriuo reikalaujama 
laikytis tarptautinių teisinės pagalbos sutar
čių ir netrukdyti Sausio 13-osios žudynių 
Vilniuje tyrimo. Taip pat priimtas pareiški
mas. kuriuo Rusija raginama “suteikti 
pagalbą įgyvendinant labai svarbų Lietuvai 
istorinį teisingumą ir bendradarbiauti šioje 
baudžiamojoje byloje”.

ELTA primena, kad mėgindama nuvers
ti nepriklausomos valstybės atkūrimą 
paskelbusią Lietuvos valdžią, sovietų ka
riuomenė 1991 metų sausio 13 dieną Vil
niuje jėga užėmė Televizijos bokštą bei 
Radijo ir televizijos pastatą. Desantinin
kams nutraukus televizijos ir radijo laidas, 
darbą pradėjo Kauno radiofonas ir televi
zija Sitkūnuose. Sovietų kariuomenė tuo
met neišdrįso pulti Aukščiausiosios Tary
bos-Atkuriamojo Seimo rūmų, kuriuos 
saugojo dešimtys tūkstančių taikių žmo
nių. Tačiau prie Televizijos bokšto nebuvo 
išvengta aukų - desantininkams pradėjus 
su karine technika važinėti po minią ir 
šaudyti j beginklius žmones, žuvo 14 ir bu
vo sužeista daugiau nei tūkstantis laisvės 
gynėjų.

Gynėjų dienos minėjimai vyko ir kituo
se I Jetuvos miestuose, taip pat užsienyje: 
Varšuvoje, Rygoje, Taline, Maskvoje, Ber
lyne, Paryžiuje, Dubline, Tokijuje. Dieną 
minėjo ir keliolika užsienio lietuvių ben
druomenių. □ 

ir 65-74 metų amžiaus grupių (29.9%, 
30.8% ir 27.2%) žmonės, turintys pagrin
dinį, bendrą vidurinį arba pradinį išsilavi
nimą ir kurių pajamos vienam šeimos 
nariui siekia iki 400 litų (35.9%). Darbie- 
čių rinkėjai gyvena Lietuvos provincijoje, 
daugiausia gyvenvietėse iki 2,000 gyventojų.

Nebalsuotų pirmalaikiuose Seimo rin
kimuose daugiausia 25-34 ir 35-44 metų 
amžiaus grupių (30.4% ir 27.4%) žmonės, 
turintys aukštesnįjį arba pradinį išsilavi
nimą, uždirbantys daugiau kaip 600 litų 
per mėnesį, gyvenantys didžiuosiuose 
I jetuvos miestuose.

Už dešiniąją konservatyvią Tėvynės 
sąjungą daugiausiai balsuotų 65-74 metų 
ir 18-24 metų amžiaus grupių žmonės. 
22.4% konservatorių potencialių rinkėjų 
gyvena Vilniuje, 19.6% - penkiuose di
džiuosiuose 1 jetuvos miestuose.

Pastaruosius porą mėnesių visuomenė
je ir pačioje valdančiojoje koalicijoje buvo 
svarstoma, ar išliks premjero poste social
demokratų lyderis Algirdas Brazauskas, 
kilus abejonių dėl jo žmonos Kristinos 
verslo skaidrumo. Manoma, kad Premje
rui atsistatydinus, dabartinė keturių par
tijų valdančioji koalicija žlugtų. Politolo
gai neatmeta galimybės, kad nepavykus 
susitarti dėlkoalicijos, I Jetuvą.galėtų ištik
ti parlamentinė krizė ir pirmalaikiai rin
kimai□
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♦ Sausio 13 d.
JAV raketa, iššau- 

|r ■ ‘ * ta iš Afganistano,
H sprogo Damadola

kaime Pakistane, 
KSf ųįjyl užmušei a m a 18

žmonių, jų tarpe 
keletu molėtu ir 

Jį ’aHH vaikų, 'larp žuvu- 
H—1—MLJMHES šių vyrų buvo bent

keturi svarbūs al- 
Qaeda organizacijos vadovai, trys iš jų 
egiptiečiai, ketvirtasis iš Maroko. Šis ori
nis puolimas iššaukė masines demons
tracijas Karači mieste ir Afganistano pa
sienio vietovėse, nukreiptas prieš JAV ir 
prieš Pakistano Vyriausybę.
♦ Sausio 15 d. Čilės prezidento rinki
mus laimėjo socialistų partijos kandidatė 
dr. Michelle Bachelet,surinkusi 53% rin- 
kėjų balsų. Ji įveikė bilijonierių biznierių 
Sebastian Pinera. Dr. M. Bachelet buvo 
politinė kalinė generolo Augusto Pinochet 
valdymo laikais. Ji yra pirmoji moteris Či
lės prezidento pareigose.
♦ Sausio 16 d. buvo prisaikdinta kita 
moteris - Liberijos prezidente tapo Ellen 
Johnson-Sirleaf, 67 melų amžiaus ekono
mistė, buvusi Liberijos finansų ministrė. 
Inauguracijos iškilmėse dalyvavo JAV 
prez. George W. Bush žmona Laura bei 
JAV valstybės sekretorė Condoleezza Rice.
♦ Sausio 16 d. netikėtai iš savo pareigų 
pasitraukė populiarus Vakarinės Austra
lijos valstijos premjeras akademikas Geoff 
GalloftCJis'pareiškė žiniasklaidai, kad 
atsistatydina gydytojų patariamas dėl 
pasikartojančių depresijos priepuolių.
♦ Sausio 18 d. į York pusiasalį Queens
land valstijoje atplaukė laivelis su 43 po
litiniais pabėgėliais iš Indonezijos valdo
mos Naujosios Gvinėjos dalies (30 vyrų, 6 
moterys ir 7 vaikai). Indonezijos vyriau

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.

Jo įsitikinimu, toks nepagarbus kata
likams brangių religinių simbolių naudo
jimas komerciniais tikslais, ir tuo labiau 
reklamuojant alkoholinius gėrimus, yra 
visiškai nepateisinamas ir neleistinas.

“Gal tikintys žmonės ir nėra patys 
gausiausi jūsų produkcijos pirkėjai, tačiau 
bent dalis jų tikrai pagalvos, ar verta pirkti 
gaminius, kurie reklamuojami jžeidinėjant 
jų religinius jausmus. Tikimės, kad supra
site tikinčiuosius ir šią reklamą pašalinsi
te”, - laiške generaliniam bendrovės direk
toriui rašo Kauno arkivyskupas.

Apie pastaruoju metu padažnėjusį ne
pagarbų religinių simbolių naudojimą kal
bėta ir neseniai vykusiame plenariniame 
Vyskupų konferencijos posėdyje. Susiti
kime pažymėta, jog sakralinio pobūdžio 
liaudies meno paveikslai bei skulptūros 
nenustoja būti religiniais atvaizdais dėl 
vartojimo pasaulietiniame kontekste.

Saugomasi paukščių gripo
Apsisaugojant nuo paukščių gripo 

Lietuvoje Vyriausybė Irę i Europos Komisija 
(EK) skyrė 2.5 milijono litų. EK laborato
riniams tyrimams dėl paukščių gripo 
Lietuvai skyrė 410,000 eurų (maždaug 1,4 
milijono litų).

Šių metų Lietuvos biudžete paukščių 
gripo prevencijai ir kontrolei numatyta 1.1 
milijono litų. Už valstybės lėšas bus nu
pirkta speciali apranga, dezinfekcinės prie
monės, paukščių svaiginimo ir gaišinimo 
priemonės, laboratorinė įranga.

Europoje užfiksavus žmonių gyvybei 
pavojingo paukščių gripo protrūkius, Lie
tuvoje imtasi priemonių užkirsti kelią gali

da, ELTA,BNS, EGITICir “Bernardinai”.
Mūsų Pastoge-Nr, 3/-2006.0T.-25,jpsL'-2 ■................

sybės atstovas prašo, kad Australija nesu
teiktų jiems politinio prieglobsčio, o grą
žintų juos į Papua. Pabėgėliai yra laikinai 
nusiųsti į Australijos Christmas salą.
♦ Dramblio Kaulo Kranto respublikoje 
gali atsinaujinti pilietinis karas tarp mu
sulmonų sukilėlių, įsitvirtinusių krašto 
šiaurėje, ir Vyriausybės karinių pajėgų 
pietuose. Valstybės radijo stotys ragina 
žmones apsiginkluoti ir išstumti iš krašto 
Jungtinių Tautų bei Prancūzijos karius, 
prižiūrinčius paliaubų sutarties vykdymą. 
Jaunimo vadovų suskurstyta minia sausio 
18 d. užpuolė Bangladešo karius Guiglo 
mieste. Jungtinių Tautų kariai atrėmė puo
limą, besigindami nukovę 4 užpuolėjus.
♦ Sausio 19 d. iš Cape Canaveral Floridoje 
pakilo raketa “New Horizons”, siunčiama 
JAV erdvių tyrinėjimo organizacijos NASA 
ištirti Plutoną, tolimiausią Saulės siste
mos žinomų planetų. Plutonas buvo atras
tas tik 1930 metais. Tikimasi, kad “New 
Horizons” pasieks Plutoną 2015 m. liepos 
mėnesį, nuskridusi 4,800 milijonų 
kilometrų.
♦ Sausio 19 d. šiaurės rytų Vengrijoje kal
nuose nukrito, sudužo ir užsidegė karinis 
Slovakijos lėktuvas, kuriuo slovakai ka
riai grįžo iš taikos palaikymo misijos Ko
sovo srityje. Sniego pūgos metu skridęs lėk
tuvas nukrypo nuo planuotos skridimo 
krypties ir atsimušė į kalną. Žuvo 42 skridę 
kariai, netikėtai beveik nesužeistas išsi
gelbėjo tik vienas karys, tuoj mobiliu te
lefonu išsišaukęs gelbėtojus.
♦ Sausio 20 d. plaučių vėžiu mirė Koso
vo srities prezidentas dr. Ibrahim Rugo
va. Jungtinės Tautos atidėjo mėnesiui 
pasitarimus dėl Kosovo srities, nes Koso
vo srityje gali prasidėti ginkluoti susi
dūrimai tarp įvairių grupių, kurias iki šiol 
prilaikydavo dr. Rugovos autoriteto įta
ka. □ 

mai pandemijai - sustiprinta oro uostų 
kontrolė, įvesta privaloma iš Pietų Azijos, 
Rumunijos,Turkijos, Ukrainos ir kai kurių 
kitų šalių vykstančių keleivių bagažo ir 
įvežamų prekių patikra, taip pat jau įsigyta 
dalis numatytų vaistų, naudojamų gydyti 
paukščių gripui.

I Jetuvoje paukščių gripo atvejų neužre
gistruota, tačiau, specialistų teigimu, šios 
ligos grėsmė ypačpadidės pavasarį, kai grįš 
migruojantys paukščiai.

“Šiuo metu grėsmė maža, bet pavasarį 
padidėjus paukščių judėjimui, bus didelė 
grėsmė. Bet taip yra prognozuojama, o 
galima bus pasakyti stebint, kaip vystosi 
įvykiai su paukščių gripu kaimyninėse 
šalyse. Jei paukščių gripas bus Ukrainoje, 
bet nebus Baltarusijoje, tai savaime aišku 
grėsmė bus mažesnė”, - kalbėjo ekspertas 
P.Mačiulskis.

Privalės didinti algas
Premjeras Algirdas Brazauskas pareiš

kė, jog sparčiai augant bendrajam vidaus 
produktui Lietuvoje ir mažėjant šešėlinei 
ekonomikai šalies darbdaviai artimiausiu 
metu privalės didinti darbuotojų algas.

“Lietuvoje bendras vidaus produktas 
vienam žmogui panašus kaip Lenkijoje, 
tačiau ten vidutiniai atlyginimai yra 60% 
didesni. Tai verčia susimąstyti, ypač - versli
ninkus”, - sakė ABrazauskas. “Atlyginimai 
didėja, tačiau taip yra tik pastaruoju metu. 
Ankstesnė statistika rodo, kad atlyginimų 
augimas buvo gan žemas, šiandien jį turime 
žymiai didesnį”, - sakė jis, pabrėždamas, 
kad jei šalies verslininkai nedidins algų, 
jiems greitai pritrūks darbo jėgos.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau

Praėjusių meti] pabaigoje Seimas nepri
tarė ir grąžino iniciatoriams tobulinti nu
tarimo projektą, kuriame siūloma atšaukti 
Irake esančius Lietuvos karius. Projektą 
parengę parlamentarai Egidijus Klumbys 
ir Julius Veselka ragino Seimą suvokti sa
vo atsakomybę pirmiausia už Lietuvos 
žmonių saugumą ir paremti šalių, nuspren
dusių atšaukti savo karius iš Irako, pozi
ciją. Jie siūlė įvertinti ir tai, kad Lietuvos 
kariai į Iraką buvo siunčiami tik tarptau
tinei operacijai ir suteikti pagalbą nuken
tėjusioms žmonėms, “o operacija tapo ko
va su Irako tautos pasipriešinimu oku
pacijai”.

Pasak jų, pagrindinis argumentas įves
ti užsienio kariuomenę į Iraką buvo tai, 
kad Irakas turi masinio naikinimo ginklą 
ir kelia realią grėsmę aplinkos ir pasau
lio stabilumui. Tačiau šis argumentas, anot 
jų, “buvo nepagrįstas, sąmoningai klaidi

Kas garsina Lietuvą?
Siekdamas skatinti teigiamą Lietuvos 

įvaizdžio formavimą, Lietuvos institutas 
skelbia “LT tapatybės” apdovanojimus ir 
kviečia visuomenę rinkti labiausiai Lietu
vą užsienyje garsinusius žmones, atstovau
jančius įvairiausioms gyvenimo sritims.

Trečius metus iš eilės vyksiantys rin
kimai “LT tapatybė” šiemet plačiai įtrau
kia ir visuomenę - gyventojai kviečiami ir 
kandidatuoti nominacijoms, ir balsuoti 
interneto svetainėje www.tapatybc.lt.

Kaip spaudos konferencijoje pasakojo 
apdovanojimus organizuojančio Lietuvos 
instituto direktorė Karina Firkavičiūtė, 
siūlyti Lietuvą garsinusius žmones kvie
čiami šalies ambasadų kitose šalyse dar
buotojai, užsienio lietuvių bendruomenės 
bei I Jetuvos gyventojai. Lietuvos instituto 
rengiamus “IT tapatybės” apdovanojimus 
globoja I Jetuvos Prezidentas.

Pasak KFirkavičiūtės, šiemet apdova
nojimų “LT tapatybė” organizatoriai nu
sprendė “ne užsidaryti tik kultūros srity
je” - didelis dėmesys skiriamas itin ak

Nelegalus kelias - ir per Lietuvą
Latvijos ir Lietuvos pasieniečiai išaiš

kino ir likvidavo nelegalios migracijos ke
lią iš Moldovos ir Ukrainos į Vakarų Euro
pą. Abiejų šalių pasieniečiai pernai gruodį 
sulaikė beveik 30 moldavų, taip pat 10 uk
rainiečių ir nelegalų vedlį, turintį Rumu
nijos bei Moldovos pilietybes.

Valstybės sienos apsaugos tarnyba 
(VSAT) jau anksčiau numatė, kad Lietuvai 
tapus Europos Sąjungos (ES) nare, tuo mė
gins pasinaudoti ir nusikaltėliai, užsiiman
tys nelegalių migrantų, vogtų automobilių, 
narkotikų, ginklų gabenimu.

VSAT pareigūnai išsiaiškino, kad būsi
mų nelegalų iš Moldovos kelias į Vakarus 
turėjęs eiti per keletą šalių. Iš Moldovos jie 
keliaudavo į Ukrainą, iš ten- į Baltarusiją. 
Kita šalis kai kuriems nelegalams šiame 
maršrute turėjo būti Lietuva, tačiau prieš tai 
iš Baltarusijos moldavai skrisdavo į Kalinin
grado sritį. Iki šio momento jie, turimais duo
menimis, galėję naudotis tikraisiais pasais. 
Iš Kaliningrado jų kelionės maršrutas tu
rėjęs eiti per Lietuvą, į kurią buvo vykstama 
ir su tikrais, ir su ypač kokybiškai padirbtais 
rumuniškais pasais. Kita šio maršruto šalis 
turėjusi būti Latvija, į kurią įvažiuojant iš 
Lietuvos dokumentus tikrina tik latvių pa
reigūnai. Turimais duomenimis, iš šios ša
lies nelegalų maršrutas turėjęs pasiekti Va
karų Europos ir Skandinavijos šalis.

Tačiau tokių planų nelegalų verslo or- 
ganiza toriams jgyvcnd in ti nepavyko. Abie
jų šalių pareigūnams keičiantis informa
cija keli moldavai su rumuniškais pasais 
įkliuvo Lietuvos pasieniečiams Kybartų 
pasienio kontrolės punkte. Daugiau kaip 
20 tokių keliautojų gruodį buvo sulaikyti- 

nantis pasaulio bendruomenę”.
Parlamentarai siūlytojai teigia, kad 

Lietuvos karių atšaukimas leis sutaupyti 
biudžeto lėšų, nes lėšos, skirtos krašto 
apsaugai, bus panaudojamos “ne agresijai 
prieš Iraką palaikyti, o stiprinti Lietuvos 
gynybinę sistemą”. Šiuo metu JAV vado
vaujamoje tarptautinių pajėgų taikos 
įtvirtinimo operacijoje Irake misiją atlie
ka daugiau kaip 100 Lietuvos karių.

ELTA primena, kad Seimo Pirminin
kas Artūras Paulauskas kreipėsi į Prezi
dentą Valdą Adamkų su siūlymu Valsty
bės saugumo gynimo tarybai (VGT) ap
svarstyti Lietuvos dalyvavimą misijoje 
Irake.

Panašų siūlymą Prezidentui pateikė ir 
mišriai Seimo narių grupei atstovaujantis 
Petras Gražulis. Priešingą nuomonę iš
reiškė Seimo Užsienio reikalų komisijos 
vicepirmininkas Audronius Užubalis. □ 

tualioms sritims: išeivijai, jaunimui ir naujų 
galimybių plėtojimui.

Siūlyti kandidatus tinklalapyje 
svwtv.iapatybe.ll galima iki sausio 27 die
nos. Vėliau vertinimo komisija iš visi; 
kandidatų pagrindinėje nominacijoje 
išrinks 10 labiausiai nusipelniusiųjų ir vėl 
visuomenė bus kviečiama balsuoti interne- 
tiniame tinklapyje - nuo vasario 1 iki 10 d.

Lemiamas balsas vis tik atiteks į ver
tinimo komisiją suburtiems ekspertams - 
jie ir nuspręs kam skirti papildomas no
minacijas. Į visuomenės balsą bus atsi
žvelgta pagrindinėje nominacijoje: daugiau
siai balsų gavusiam kandidatui bus skir
tas vienas papildomas vertinimo komisi
jos nario balsas.

Apdovanojimų laureatai bus paskelbti 
vasario 14 dieną Prezidentūroje. Pagrindi
nio apdovanojimo laureatui bus įteiktas 
5,000 litų piniginis prizas, kitiems ketu
riems - po 3,000 litų. Laureatai taip pat 
bus apdovanoti diplomais ir lašo formos 
statulėlėmis. □

Lietuvos ir Latvijos pasienyje, Saločių ir 
Kalvių punktuose, kiti - Rygos oro uoste.

VSATpraneša, kad Lietuvoje šiuo metu 
išskiriamos dvi nelegalių imigrantų kate
gorijos. Pirmajai priklauso asmenys, kurie 
legaliai atvyksta į Lietuvą, tačiau išbūna 
ilgiau, negu jiems leidžiama. Šie nelegalūs 
imigrantai pažeidžia tik trumpalaikio bu
vimo Lietuvoje taisykles, neturėdami tikslo 
nelegaliai pasilikti šalyje ar nelegaliai 
išvykti į kitas ES šalis.

Antrąją kategoriją sudaro nelegalai, 
kurių atvykimo į Lietuvą tikslas yra ne
legaliai pasilikti šalyje arba nelegaliai 
išvykti į kitas ES šalis. Šie nelegalūs imi
grantai bando atvykti j Lietuvą, nelegaliai 
kirsdami Lietuvos sieną, arba atvyksta per 
pasienio kontrolės punktą, pateikdami 
svetimą ar suklastotą dokumentą, arba 
atvyksta legaliai, tačiau iš Lietuvos neteisė
tu būdu bando patekti į kitas ES šalis.

VSAT pareigūnai pernai iš viso sulaikė 
967 nelegalius imigrantus, iš kurių 717 su
laikyti už nelegalų buvimą, o 103 - už ne
teisėtą sienos kirtimą bei 147, kurie pateikė 
suklastotą ar svetimą dokumentą. Didžiau
sią sulaikytų nelegalių imigrantų dalį su
darė kaimyninių valstybių piliečiai- per
nai pasieniečiai sulaikė 462 Rusijos ir 193 
Baltarusijos piliečius. Nelegalūs imigran
tai iš Azijos ir Afrikos šalių pernai sudarė 
apie 5% visų sulaikyti) nelegalių imigrantų.

Be to, 2005 m. Lietuvos pasieniečiams 
įkliuvo net 1199 asmenys, kurių dėl įvairių 
priežasčių ieškojo teisėsauga. Didžiąją dalį 
sudarė Lietuvos piliečiai. Kai kurie iš jų, 
besislapstantys užsienyje, per Kalėdų šven
tes bandė grįžti ir aplankyti artimuosius, - -
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Bendruomenės baruose
Prisiminus Lietuvos

baleto 80-metį
Jurgis Zaikauskas

Praėjusių metų lapkričio 24 dieną į 
Vilnių iš gastrolių Ispanijoje grįžo Lie
tuvos baleto grupė ir be jokio poilsio tuoj 
pat pradėjo jubiliejinę Baleto savaitę, kuri 
pasibaigė su šventiniu Gala koncertu gruo
džio 4 dieną. Po jo Lietuvos baletas toliau 
tęsė reguliarią programą.

Patyriau didelį malonumą ir jaučiausi 
labai pagerbtas, stebėdamas spektaklius ir 
dalyvaudamas Lietuvos baleto jubiliejuje. 
Per tris ir pusę savaitės Vilniuje mačiau 12 
baleto spektaklių (Melbourne, per metus 
mes matome tik 5 spektaklius). Čia pami
nėsiu spektaklius, kurie man padarė di
džiausią įspūdį. Be spektaklių, dar stebėjau 
beveik kiekvieną baleto repeticiją ir ryt
metinę klasę.

Negalėjau atsigėrėti, kaip labai baleto 
menas yra mėgiamas Vilniuje (labiau negu 
opera). Tbatras visuomet pilnas, dauguma 
žiūrovų jauni ir vidutinio amžiaus. Sekma
dienio baleto spektakliai skirti vaikams ir 
yra gausiai lankomi. Vaikai drausmingi, 
gražūs ir gražiai aprengti. Sekmadieni
niuose spektakliuose šoka ne antraeilis 
baleto gnipės sąstatas, bet pirmaeiliai Lie
tuvos baleto solistai, o repertuare teatras 
turi net 6 baleto spektaklius, skirtus vai
kams. Reikia dar pridurti, kad paskutinis 
teatro remontas buvo tikrai sėkmingas: 
įrengtas vidurio salės takas, o naujos praš
matnios kėdės yra solidžios ir patogios.

Esu laimingas, kad Lietuvos baletą 
pažįstu, su mažomis išimtimis, beveik visą 
savo gyvenimą, o Australijos baletą - virš 
40 metų, nuo pat jo gimimo ir, tokiu būdu, 
galiu palyginti abiejų baleto trupių pa
siekimus ir progresą. Kartu su žmona Jo
ne matėme visus Australijos baleto pasta
tymus. Kartu su Australijos Baleto trupe 
skridome į New Yorką, Washingtoną, Lon
doną ir Singapūrą.

Savo gyvenime mačiau daugelį pasau
linio garso baleto trupių, pažinojau ir 
pažįstu daugelį pasaulinio garso šokėjų ir 
galiu pasakyti, kiek geras yra dabartinis 
Lietuvos baletas, kuriam vadovauja gabi, 
sumani ir nepailstanti baleto vadovė Tat
jana Sedunova. Gmpė, nors nedidelė skai
čiumi ir negalinti pasigirti finansiniu pajė
gumu, bet galinti ir sugebanti aukštu lygiu 
pastatyti bet kurio žanro ir stiliaus baleto 
choreografinį kūrinį. Lietuvos baleto ko
kybę pripažįsta daugelis Europos kritikų 
ir rašytojų. Štai neseniai legendinė baleto 
šokėja Maja Pliseckaja pripažino, kad Eg
lė Špokaitė yra geriausia pasaulio bale
rina. Galvoju, nors Lietuvos baletas užau
gina ir atiduoda užsieniui puikius baleto 
artistus, bet vistiek pats namuose pasilie
ka geras ir solidus.

Mindaugas Baužys su žmona Vilija 
Putriute šoka Bostono baleto tnipėje, Rū
ta Jezerskytė ir Asta Bazevičiūtė - solistės 
Olandų nacionaliniame balete, Jurgita 
Dronina šoka Švedijos Karališkosios ope
ros balete, Neli Beliakaitė šoka įvairiose 
JAV trupėse.

Lietuvos baleto 80-mečio jubiliejinės 
savaitės metu teko matyti pasigėrėtinai 
gerai atnaujintą baletą “Gulbių ežeras”, 
kuriame vietoj nuolatinio Zygfrido - Au
rimo Paulausko (turi kojos traumą) šoko 
Nerijus Juška. Odetos ir (Idilijos partijos 
atlikėja buvo Miki Hamanaka. Tai japonė, 
ištekėjusi už Aurimo Paulausko. Seimą 
augina sūnų Povilą. Miki puikiai kalba lie
tuviškai ir dabar visiškai yra tapusilietuve.

Lapkričio 26 dieną įvykęs spektaklis 

“Rusiškasis Hamletas”, dalyvaujant Eglei 
Špokaitei, Nerijui Juškai, Aurelijui Daraš- 
kevičiui, Ingai Cibulskytci, Rimui Sma
lakiui ir visam kordebaletui, skambant L. 
van Beethoveno ir G. Mahlerio muzikai, 
padarė didžiulį įspūdį.

Su dideliu susidomėjimu žiūrėjau 
naują baletą Lietuvos baleto repertuare, 'lai 
- “Ana Karenina”, spektaklis šokiu atpa- 
sakojantis L. Tolstojaus romano herojės 
meilę ir jos tragediją. Spektaklis nenu
krypsta nuo romano siužeto. Susižeidus 
Eglei Špokaitei, pagrindinę rolę emocin
gai sušoko Miki Hamanaka. Nerijaus 
Juškos Vronskis šoko labai įtikinančiai ir 
santūriai. Maloniai pasirodė Jolanta 
Davuolytė, sukūrusi aristokratišką kuni
gaikštienės Vronskos vaidmenį.

Pasibaigus spektakliui, scenoje Vil
niaus meras Artūras Zuokas, padedant 
renesanso rūbais vilkintiems pažams, įtei
kė garsiajai ir legendinei balerinai Majai 
Pliseckajai D.L.K. Barboros Radvilaitės 
medalį. Maja Pliseckaja sako esanti kilusi 
iš Vilniaus, o LR Prezidentas Valdas 
Adamkus suteikė jai Lietuvos pilietybę. 
Žiūrovams garsiai plojant, scenoje Maja 
Pliseckaja atsidėkojo publikai giliais re
veransais ir jai būdingais plačiais rankų 
mostais.

Prieš prasidedant spektakliui buvau 
supažindintas su Maja Pliseckaja ir jos vy
ru - kompozitoriumi Rodion Ščedrin. Pa
minėjau jai, kad kartu su Jone matėme ją 
Melbourne 1970 metais ir kad ji mums 
labai patiko.

Man labai patiko Rūtos Jezerskytės 
Džiuljetos vaidmuo balete “Romeo ir 
Džiuljeta”. 1999 metais įteikiau Rūtai Je- 
zerskytei asmenišką prizą. Tada ji šoko tą 
patį Džuljetos vaidmenį ir jau tada atrodė 
daug žadanti jaunutė balerina, o dabar ji 
žymi solistė Olandijos balete. Kurdama 
Džiuljetos vaidmenį jubiliejaus proga, Rūta 
Jezerskytė šoko emocingai, užtikrintai ir 
jaunatviškai. Su šiuo baletu, diriguojant gar
siajam maestro M. Rostropovičiui, Lietu
vos baletas gastroliavo beveik visoje Eu
ropoje, išgarsėjo ir tapo žinomas.

Gala koncertas buvo didžiulis, be galo 
įspūdingas. Dalyvavo svečiai iš Japonijos, 
Švedijos, Rusijos, Venezuelos, JAV, 
Olandijos, Prancūzijos baleto trupių ir 
pasirodė pati jubiliatė - Lietuvos baleto 
grupė. Gala koncertą režisavo nepamai
nomas svarbių ir didelių pasirodymų va
dovas Vytenis Pauliukaitis. Koncerto 
vedantieji buvo Valdas Chlebinskas ir ak
torė Aurelija Tamulytė. Teatro orkestrui 
dirigavo Vytautas Viržonis.

Koncertas prasidėjo mažojo smuiki
ninko A. Fadcjevo pasirodymu, kartu su 
Kauno vaizdais ir būreliu baltai aprengtų 
šokėjų. Tarsi norėta pavaizduoti Lietuvos 
baleto pradžią prieš 80 metų. Tuoj pat se
kė pirmojo 1925 metų Lietuvos baleto 
pastatymo L. Delibes “Kopclijos” ištrauka, 
kurią pašoko M.K. Čiurlionio menų mo
kyklos baleto mokyklos mokiniai.

Vienas po kito sekė svečių šokėjų 
pasirodymai, kurie, kaip ir buvo galima 
laukti, visi buvo labai aukšto lygio. Ne
galima nepaminėti A. Batalovo, Marijos 
teatro Sankt Peterburge solisto, kuris jau 
prieš Gala koncertą nepaprastai įspū
dingai šoko pagrindinę Basilio rolę “Don 
Kichote”. Gala koncerto metu jis ap
stulbino žiūrovus savo neregėta ir nema
tyta technika. Jo sukiniai, piruetai su 
aukštais oro turais - tai baleto virtuozo 
sapnas. Tęsinys kitame MP Nr.

Lietuvos baleto artistai ir rėmėjas. Iš kairės: Eglė Špokaitė, Jurgis Zaikauskas, Aure
lijus Daraškevičius, Inga Cibulskylė ir Nerijus Juška.

■HM ALB Krašto Valdyba praneša
PLB XII Seimas šaukiamas 2006 m. rugpjūčio 7- 

10 dienomis Vilniuje.
Australijos lietuviai turi teisę į Seimą siųsti 8 atstovus iš 

kandidatų, išrinktų per 2004 metų Krašto Tarybos Narių XXIX Suvažiavimą.
PLB Seimo organizatoriai taip pat prašo organizacijas ir individualius 

Bendruomenės narius atsiųsti pavadinimus temų, kurios būtų naudingos ir įdo
mios svarstyti Seimo metu. , .

ALB Krašto Valdyba taip pat prašo ir ragina su interesuotus asmenis pristatyti 
Krašto Valdybai tinkamas temas per vieną mėnesį, kad jas galima būtų persiųsti 
Seimo organizatoriams.

N l

2006 metų lietuviškų renginių Melbourne
KALENDORIUS

Sausis
7-14 d. “Džiugo Tunto” skautų ir skaučių stovykla, Bell Park.

Vasaris
12 d. Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo minėjimas (ruošia

28 d.
Apylinkės Valdyba, Teatro salėje). • ,1-
Blynų vakaras (ruošia sporto klubas “Varpas”, Baro salėje) "n filr'

Kovas

5 d. Kaziuko mugė (ruošia “Džiugo Tuntas”)
12 d. Katalikių Moterų D-jos metinis susirinkimas (Jubiliejinėje salėje).
19 d. Kovo 11-osios minėjimas (Šokių koncertas, Jubiliejinėje salėje).
26 d. Socialinės Globos Moterų Draugijos metinis susirinkimas

Balandis
(Jubiliejinėje salėje). ■ . ■;.

r;. •; ... -i ininii
30 d. “Tėviškės Aidų”50 metų minėjimas (Teatrosalėje). /' ■ •■»<. i :4ii

Gegužė ......  <ažisl
14d. Motinos Dienos minėjimas (Teatro salėje). >: *1 ožį. ■
21d. Katalikių Moterų Draugijos popietė (Jubiliejinėje salėje).

Birželis
18d. Mišios už mirusius šaulius ir ramovėmis.
18 d. Gedulo ir Vilties Dienos minėjimas (Teatro salėje).
24 d. Jonines ruošia šokių grupė “Gintaras” (Jubiliejinėje salėje).

Liepa
9 d. Valstybės Šventės minėjimas (Teatro salėje). ;<• ■:> \

22 d. Spaudos balius (Jubiliejinėje salėje). ę-.-m.' ■
30 d. ALB Melbourne Apylinkės metinis susirinkimas.

Rugpjūtis
19 d. Katalikių Moterų Draugijos metinė šventė (Jubiliejinėje salėje).

Rugsėjis ..arne. » ‘
10 d. Tautos Šventė (mišios). ėdin;q Hb srmun uv
17 d. Australijos Lietuvių Fondo metinis susirinkimas (Bendruomenės

24 d.
kambaryje)
Melbourne Lietuvių Klubo metinis susirinkimas (Jubiliejinėje salėje).

Spalis
1d. Socialinės Globos Moterų Draugijos popietė (Jubiliejinėje salėje).

22 d. Katalikių Moterų Draugijos popietė (Jubiliejinėje salėje).
Lapkritis

19 d. “Dainos Sambūrio” metinis koncertas (Teatro salėje). :
26 d. Kariuomenės Šventės minėjimas (ruošia “Ramovė”, Teatro salėje).

Gruodis ■?, I .'i.

2d. “DžiugoTunto” metinė iškyla. nimimo---
10d. Parapijos Mokyklos mokslo metų užbaigimas (Teatro salėje).

■ Mūsų Pastogė Nr. 3, 2006.01.25, psl-,1.3
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Lietuva iš arti
Naujas didžiulis prekybos centras

Lapkričio 2 dieną Kaune duris atvėrė 
didžiausias, 72,000 kvadratinių metrų 
ploto prekybos ir laisvalaikio centras 
Vidurio Lietuvoje-“Mega”. Paskutinėmis 
dienomis prieš atidarymą statybininkai ir 
prekybininkai dirbo dieną naktį, o atida
rymui j Kauną nemokamai buvo vežami 
gyventojai iš aplinkinių rajonų.

Dabar per pusę valandos “Megą” gali 
pasiekti pusė milijono Vidurio Lietuvos 
gyventojų, o per valandą-beveik trečdalis 
gyventojų iš visos Lietuvos.

Į centro atidarymą žmonės buvo ne
mokamai vežami iš Elektrėnų, Kaišiado
rių, Ukmergės, Jonavos, Kėdainių, Mari
jampolės, Alytaus, Prienų. Nemokami au
tobusai kursavo visą savaitgalį. Šį akcija 
buvo pratęsta iki Naujųjų metų.

“Megoje” įsikūrė apie 130 parduotu
vių. Čia veikia ir naujas kino operatorius 
“Cinamon”. Penkių salių kino centre fil

Baigta Klaipėdos gaujos byla
Vilniaus apygardos 

teismas sausio 16 d. už 16 
tyčinių žmogžudysčių, 
nusikalstamo susivieni
jimo organizavimą ir ki
tus nusikaltimus nuteisė 
kalėti iki gyvos galvos bu
vusį Klaipėdos nusikals
tamo pasaulio autoritetą 
47 metų Sigitą Gaidjurgj.

Teisėsaugos pareigū
nai sako nepameną tokio 
nuosprendžio Lietuvoje, 
kuomet vienas žmogus 
būtų pripažintas kaltu dėl tiek daug nu
žudymų:

Žmogžudystės buvo įvykdytos maž
daug prieš dešimtmetį įvairiose Lietuvos 
vietose - Klaipėdoje, Palangoje, Šiauliuo
se,Trakų rajone ir kitur. Aukomis tapo ne 
tik Lietuvos gyventojai, bet ir užsienio 
piliečiai.'

S.Gaidjurgis pripažintas kaltu ir dėl 
vieno nužudytojo automobilio ir drabužių 
sunaikinimo, prisidėjus prie gyvenamųjų 
namų, Kauno ir Šiaulių policijos pastatų, 
parduotuvės Kaune, laivo “Meridianas” 
Klaipėdoje sprogdinimų.

Be S.Gaidjurgio, už įvykdytas žmogžu
dystes iki gyvos galvos nuteistas ir jo 
parankinis Marius Marijošius. Prokuratūra 
jį kaltino dalyvavus nusikalstamame su
sivienijime, įvykdžius penkis tyčinius nu
žudymus bei dalyvavus sprogdinimuose.

Žmonių nužudymuose dalyvavęs Pa
nevėžio nusikalstamos gaujos “tulpiniai” 
narys V.Baltušis, prokurorų manymu, taip 
pat nusipelnė įkalinimo iki gyvos galvos. 
Tačiau teismas jam paskyrė 18 metų 
nelaisvės.

Buvusį S.Gaidjurgio asmens sargybinį 
Renatą Šadeikį teismas taip pat pripažino 
kaltu dėl nužudymų ir šio nusikaltimų 
slėpimo. Tačiau su teisėsauga bendradar
biaujančiam ir daug nusikaltimų padėju
siam atskleisti 35 metų vyriškiui teismas 
skyrė 6 metų ir 2 mėnesių laisvės atėmimo 
bausmę pataisos namuose. Nu teisti ir keli 
kiti S.Gaidjurgio parankiniai.

Maždaug prieš 15 metų S.Gaidjurgio 
suburta gauja buvo ginkluota šaunamai
siais ginklais, sprogmenimis. S.Gaidjurgis 
ypatingą dėmesį skyrė konspiracijai - iš 
savo bendrų reikalavo, kad jie keistų 
drabužius ir išvaizdą, pavyzdžiui - augin
tų ūsus, taip pat buvo naudojamasi suklas
totais asmens dokumentais.

Bylos duomenimis, kai kuriuose nusi
kaltimuose dalyvavo ir Panevėžio “tul-
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mus vienu metu gali žiūrėti daugiau kaip 
1000 žiūrovų.

Lankytojų dėmesį traukia milžiniškas, 
170,000 litrų talpos akvariumas, kuriame 
tarp šimtų egzotiškų rūšių žuvų plaukios 
ir šeši rykliai, tačiau pastarųjų dar nėra, jie 
bus atvežti apie sausio vidurį.

“Mcgos” statyba užtruko tik 9 mėn. 
Komplekse iki paskutinės dienos dirbo 
apie 150 darbuotojų, o iš viso dirbusiųjų 
skaičius viršijo 2,000. Statybininkai dirbo 
dieną ir naktį.

Į “Mega” investuota 200 mln. litų. Dar 
14 mln. litų buvo skirta virš magistralės 
Kaunas - Vilnius pastatytam tiltui, kuris 
sujungė Vytėnus su Šilainiais.

Automobilių stovėjimo aikštelėje yra 
2,500 vietų automobiliams, šalia centro 
bus įrengta automatinė degalinė “1-2-3”. 
Kauniečiai į “Megą” gali vykti ir visuome
niniu transportu. □ 

Sigitas Gaidjurgis, jau lydimas policininko.

pinių” gaujos nariai - V.Baltušis ir Saulius 
Janonis. V.Baltušis dabar nuteistas kartu 
su klaipėdiečiais. S.Janonis teismo ne
sulaukė - jis pats buvo nužudytas savo 
bendrų.

Iš S.Gadjurgio, R.Šadeikio ir kitų nu
teistųjų nužudytųjų artimiesiems nuospren
džiu priteista sumokėti neturtinę žalą. Kai 
kurie nukentėjusiųjų prisiteisė šimtus 
tūkstančių litų siekiančias sumas. Nu
teistieji taip pat turės atlyginti žalą poli
cijai, kurią padarė per įvykdytus pastatų 
sprogdinimus.

Nuosprendžio paskelbimo metu teis
me imtasi ypatingų saugumo priemonių - 
S.Gaidjurgį ir jo bendrus saugojo apie 20 
pareigūnų, nemaža jų dalis vilkėjo neper
šaunamas liemenes ir rankose laikė auto
matus. S.Gaidjurgio bylą tyrusių pareigū
nų teigimu, grupuotėje tvyrojo baimės 
atmosfera - vadeiva siekė, kad kiekvie
nas jo įsakymas būtų besąlygiškai vykdo
mas. Vienas gaujos narių netgi nepalaikė 
jokių ryšių su artimaisiais, draugais, bai
mindamasis, kad nebūtų išžudyta jo šei
ma ir draugai, jei jis taptų neparankiu 
S.Gaidjurgiui.

Manoma, kad S.Gaidjurgis įsakydavo 
žudyti savo gaujos smogikus, bijodamas 
išdavystės ar manydamas, kad jie gali 
kėsintis j jo gyvybę. Kai kurios aukos buvo 
žiauriai kankinamos įkaitintais žarstek
liais, smaugiamos virvėmis.

Gaujos nariai pareigūnams yra pasa
koję, kad lyderis didžiavosi nužudytų 
žmonių skaičiumi, nepasitikėjo niekuo - 
praėjus kuriam laikui nuo žmogžudystės 
įvykdymo ir aukos kūno užkasimo, S.Gaid
jurgis pats atkasdavo palaidojimo vietą ir 
auką perlaidodavo kitur.

Sigitas Gaidjurgis buvo sulaikytas 2002 
metų rugsėjį su savo asmens sargybiniu 
R.Šadeikiu ir gaujos nariu ADamkumi.

Anksčiau S.Gaidjurgis buvo teistas 
keturis kartus.

LGITIC(BNS)

Paminklas Jonui Basanavičiui
Pagerbti Lietuvos tautinio atgimimo 

patriarcho dr. Jono Basanavičiaus atmi
nimą nuo šiol bus galima ne tik Vilniaus 
Rasų kapinėse, bet ir Lietuvos nacionali
nės filharmonijos rūmuose. Čia, kur prieš 
100 metų posėdžiavo Didysis Vilniaus 
Seimas, gruodžio 2 dieną iškilmingai ati
dengtas Jono Basanavičiaus skulptūros 
paminklas, kurio autorius - prof. Gedimi
nas Jokūbonis. Gruodžio 5 dieną Nacio
nalinėje filharmonijoje įvyko iškilmingas 
Didžiojo Vilniaus Seimo 100-mečio mi
nėjimas.

Tik įžengusius į Filharmonijos rūmus 
pasitinka ant aukšto granitinio postamen
to stovinti bronzinė J. Basanavičiaus skulp
tūra. Tautos patriarchas pavaizduotas 
skaitantis svarbiausią Lietuvos valstybės 
atkūrimo dokumentą - 1918 metų Vasa
rio 16-osios Nepriklausomybės aktą.

“Iki šiol pas Basanavičių eidavome į 
Rasų kapines su gėlėmis, vainikais, daž
niausiai Vasario 16-ąją ir kitomis svar
biomis mūsų valstybei dienomis. Tai to
dėl, kad Basanavičius ir Lietuvos valstybė 
yra neatskiriami. Šiandien Vilniuje atsi
randa dar viena viela, į kurią galėsime 
ateiti, kai norėsime pabūti arčiau Basa
navičiaus, arčiau Lietuvos, nes šiandien 
Basanavičius sugrįžo į Vilnių - ten, kur 
lygiai prieš šimtą melų jo ir jo bendra
minčių iniciatyva buvo sušauktas pirmas

Lietuvis patenkintas kaip lietuvis, 
bet nepatenkintas Lietuvos valstybe

Tik trečdalis Lietuvoje apklaustų lie
tuvių tapatinasi su Lietuva kaip valstybe, 
tačiau su lietuvių tauta - absoliuti daugu
ma. Su Lietuva kaip valstybe save tapati
nančių gyventojų dalis per nepriklauso
mybės metus sumažėjo bemaž perpus (nuo 
66% 1990 m. iki 34% 2005 m.). Taip rodo 
I Jetuvos gyventojų vertybių tyrimas, kurį 
Pilietinės visuomenės instituto užsakymu 
antroje metų pusėje atliko “Baltijos tyri
mai”. Instituto ekspertų teigimu, tokią vi
suomenės nuostatų kaitą galima aiškinti 
ir natūraliu patriotizmo atoslūgiu pasie
kus tikslą, ir tam likru nusivylimu kovos 
už laisvę laikotarpio idealais.

Tačiau sumažėjus tapatinimuisi su 
Lietuva reikšmingai išaugo lietuvių tapati- 
nimasis ne su Europa ar pasauliu, bet su 
artimiausia gyvenamąja aplinka. Su savo 
miestu ar gyvenviete 1990 m. tapatinosi tik 
25% gyventojų, 2005 m. dvigubai daugiau 
-49%.

Nepaisant europeizacijos ir globaliza
cijos procesų, lietuvių tapatinimasis su 
Europa ir pasauliu išliko itin menkas ir iš 
esmės nepakitęs. Europinė ir globalioji 
lietuvių tapatybė sustiprėjo vos šiek tiek: 
1990 m. Europai save priskyrė 1 %, 2005 
m. - 3% gyventojų, su pasauliu 1990 m. 
tapatinosi 4%, o 2005 m. -6%. Tiesa, gali
ma spėti, kad per šį laikotarpį iš Lietuvos 
išvykę lietuviai bus turėję kiek stipresnę 
europinę ar globaliąją tapatybę.

Nepaisant mažėjančio lapatinimosi.su 
Lietuva kaip valstybe, priklausomybės 
tautai jausmas išlieka gana stiprus: abso
liuti dauguma respondentų - 95% - šiuo 
melu tapatinasi su lietuvių tauta, su savo 
bendruomene - 75%, su Europos Sąjun
gos gyventojais - 72%. Tačiau net kas de
šimtas šalies gyventojas Lietuvos piliety
bės visiškai nelaiko vertybe (1990 m. tokių 
buvo vos 1 %). Atsakydami į klausimą: „Ar 
jūs didžiuojatės, kad esate Lietuvos pi
lietis?“, 22% respondentų teigė, kad la
bai didžiuojasi, 44% - greičiau didžiuo
jasi, 23% - nelabai didžiuojasi, o 11% - 
visiškai nesididžiuoja. Per nepriklauso
mybės metus labai besididžiuojančių Lie
tuvos pilietybe sumažėjo net perpus: nuo 
41 % 1990 m. - iki 22% 2005 m. Šie duo

lietuvių suvažiavimas, gavęs Didžiojo 
Vilniaus Seimo vardą”, - kalbėjo pamink
lą atidengęs Seimo Pirmininkas Artūras 
Paulauskas.

Pats paminklo autorius G. Jokūbonis 
priminė, kad 1905 metų gruodžio 4 - 5 
dienomis Vilniuje buvo sušauktas visuo
tinis Seimas. Su kitais ištremtaisiais veikė
jais į Vilnių grįžo ir 25 metus užsienyje iš
gyvenęs Jonas Basanavičius, kuris tam 
suvažiavimui pirmininkavo ir daugiausia 
pasidarbavo. Tame renginyje dalyvavo per 
2000 žmonių iš visų visuomenės sluoks
nių ir politinių partijų, net Mažosios Lie
tuvos atstovų. Pasak G. Jakūbonio, dabar
tiniai Filharmonijos rūmai simbolizuoja 
Lietuvos valstybės kūrimo pradžią, o 
Signatarų namai Pilies gatvėje, kuriuose 
buvo pasirašytas Vasario 16-osios aktas, 
susiję su valstybingumo įteisinimu. Pra
džioje skulptorius parengė eskizinį savo 
paminklo projektą priešais Signatarų na
mus esančiai aikštei - čia suprojektuotas 
5 metrų aukščio bronzinis J. Basanavičiaus 
paminklas.

Kitąmet Filharmonijos rūmai švęs dar 
vieną svarbų jubiliejų - 2006 metų lapkri
čio 6 dieną sukaks šimtas metų, kai šiuo
se rūmuose įvyko pirmosios lietuviškos 
operos-kompozitoriaus Miko Petrausko 
ir dramaturgo Gabrieliaus Žemkalnio- 
Landsbergio “Birutės” - premjera. □ 

menys liudija gilėjantį piliečių atitrūkimą 
nuo valstybės.

Pažymėtina, kad I .ietuvos pilietybę skir
tingai vertina skirtingų politinių partijų 
rėmėjai. Lietuviška pilietybe labiausiai 
didžiuojasi Paulausko socialliberalų 
(80%), Kubiliaus Tėvynės sąjungos (79%), 
Prunskienės Valstiečių ir Naujosios de
mokratijos (78%) partijų rėmėjai, o ma
žiausiai - Pakso Liberalų demokratų par
tijos (53%) ir Lenkų rinkimų akcijos 
(50%) šalininkai.

Su Lietuva ir lietuvių tauta labiau tapa
tinasi miestų, ypač didmiesčių, gyventojai. 
Jie (ypač vilniečiai) taip pat išreiškia 
didesnį pasididžiavimą tuo, kad yra Lie
tuvos piliečiai. Iš kitų miesto gyventojų 
gana negatyviu požiūriu į savo pilietybę 
išsiskiria kauniečiai: tik 56% kauniečių, 
bet net 76% vilniečių teigia, kad didžiuo
jasi Lietuvos pilietybe.

Savo šalies pilietybę labiau linkę ver
tinti jauniausi ir vyriausi respondentai, o 
mažiausiai - vidurinioji karta. 15-19 me
tų amžiaus grupėje besididžiuojančių 
pilietybe buvo 77%, vyresnių nei 60 metų 
amžiaus grupėje - 76%, o 30-50 metų 
amžiaus grupėje - tik 58%.

Tačiau tapatinimusi su lietuvių tauta 
ir Lietuva įvairaus amžiaus žmonės iš 
esmės nesiskiria. Šiuo klausimu beveik 
sutampa ir skirtingų politinių partijų rė
mėjų nuostatos. Daugiau nei 90% visų 
partijų šalininkų tapatinasi su lietuvių 
tauta. Išimtį sudaro tik Lenkų rinkimų 
akcijos rėmėjai: vos 60% jų priskiria save 
lietuvių tautai. Su Lietuva tapatinasi kiek 
daugiau nei 30% visų partijų rėmėjų. Šiuo 
atveju išsiskiria tik Tėvynės sąjungos ša
lininkai: tarp jų Lietuvai save priskirian
čių yra net 47%.

Didžiavimasis lietuviškąja pilietybe 
yra labiau susijęs su respondentų požiū
riu į valstybės demokratinę raidą ir pi
lietines vertybes nei su jų etnine kilme: 
žmonės, kurie labiau patenkinti Lietu
vos demokratijos būkle ir žmogaus tei
sių apsauga, yra linkę labiau didžiuotis 
Lietuvos pilietybe, nežiūrint kokios kil
mės jie būtų.
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Wien as ir kultūrų

Praėjus dešimtmečiui po 
Vytauto Janavičiaus mirties

Isolda Poželaitė-Davis AM

Tęsinys LšM/'nr. 1 -2.
“Nevykėlio užrašai” romanas turi dar 

ir antrinę antraštę “Iš Jono Staniškio keis
tų laiškų rinkinio” ir įvadą. Išplėstas pava
dinimas apibūdina pagrindinį veikėją, 
būtent kad jis “nevykėlis” ir realybėje Vy
tauto Janavičiaus antrininkas(?). Vystant 
siužetą trečiuoju asmeniu, jis siekia už
maskuoti biografinius bruožus. Tokiu 
būdu, matyt, norėjo pasiekti tam tikro 
atokumo tarp savęs ir skaitytojo. O “už
rašai” ir “ keistų laiškų rinkinys” paaiškina 
intrigos eskizinę, eklektinę struktūrą, kurią 
galima laisvai austi. Autorius pertraukia 
intrigą ir vėl prie jos sugrįšta, įterpia savo 
apmąstymų bei reakcijų pluoštus ir 
pasakojimus. Nežiūrint to, jam labai rūpi 
betarpiškai išreikšti savo nuomonę apie tų 
“užrašų” svarbą. Jis net tris kartus per ta
riamai dvidešimt penkerių metų laikotar
pį pasisako tuo klausimu.

Pirmą kartą užrašų turinys jam padaro 
gilų įspūdį "... tarsi mane tuomet kama
vusios problemos būtų ir autoriaus išgy

Zen dvasia poetiniame spektaklyje
Jolanta Sereikaitė, Vilnius

Rugsėjo 23 dieną Vilniaus Dailės aka
demijos gotikinėje salėje surengtas 
teatralizuotas vaidinimas pagal Lidįjos 
Šimkutės poezijos knygą ’’Tylos erdvės”. 
Nedažnai tenka matyti tokio pobūdžio 
menų sintezių, o šiais laikais tokia naujų 
formų paieška padeda praplėsti retėjantį 
poezijos audinį ir sulaukti didesnio publi
kos dėmesio. Vizualizuotoje visuomenės 
terpėje žodžio galia vis mažėja. Toks 
virpantis judesio, žodžio ir vaizdo junginys 
tampa tiltu tarp skaitytojo ir vartotojo.

Spektaklio sumanytojas - iš užsienio 
klajonių grįžęs režisierius ir aktorius 
Gediminas Sederavičius, užsienyje ku
riantis ir vaidinantis, gal pas mus ir pri
mirštas, bet tai nereiškia, kad išnykimas iš 
lietuviškos terpės susilpnina kūrėją. Šio 
poetinio spektaklio metu jis pats grojo 
japoniška fleita. Gediminui artima aske
tiška, taupi Lidijos poezijos tėkmė, nes ir jį 
patį traukia tyrų estetika. Jis dėstė teatrinį 
meistriškumą Indijoje, ir šį skaitymą, šo
kį bcijudesį jis pavertė nutolusiu nuo mū
sų kasdienybės sakraliu veiksmu. Jo 
kuriamas personažas spektaklio pabai
goje persikūnijo j šamaną - klajūną, su ant 
nugaros kuprinėje pririštomis nendrėmis, 
kuris ant grindų išmėtytų popieriaus lapų 

Nuotraukoje - scena iš poetinio spektaklio............
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ventos ir sprendžiamos”.
Po dešimties metų jis jau jaučia, kad 

“(užrašų) autorių intelektualiai viršijąs ir 
(temato) juose žaliavą sau.” Ta proga 
autorius dar sutirština stivo kritiką. “Bet to 
nelaimingo jauno žmogaus užrašuose 
neberadau nieko tragiško.. .Jo melodrama
tiškose observacijose temačiau turinį 
plautiškai komedijai.”

Praėjus dar penkiolikai metų, jo nuo
monė vėl keičiasi. “.. .nebegalėjau suprasti, 
kodėl buvau susidaręs įspūdį - juos vedu
sį žmogų rašiusį visiškoje literatūrinėje 
nekaltybėje... Šiandien jaučiuosi esąs 
likimo išrinktas tuos užrašus išleisti ir tai 
padaryti būsiant mano gyvenimo tikslu, 
galbūt prasme. Tie užrašai nebėra žaliava 
mano kūrybai, greičiau aš esu tik auto
riaus valios vykdytojas.”

Koks įdomus nuomonių pasirinkimas 
skaitytojui! Kaip sumaniai autorius vi
lioja literatūros mėgėjus pasigilinti į kū
rinį! Mano galva, “Nevykėlio užrašus” rei
kia skaityti jauno žmogaus “vaizduotės” 
akimis. Prisiminti gilioj jaunystėj pergy
ventų romantiškų epizodų vaizdus: pir- 

bėrė smėlį - mūsų visų laikinumo simbo
lį, o nendrių čiurenimas tarsi atspindėjo 
Lidijos poezijai būdingus netikėtų garsų, 
veiksmo, gamots stichijų proveržius. Lidi
jos eilėraščiuose yra pirmapradžio, lauki
nio nepaliestos gamtos pasaulio įvaiz
džiai, tos mitinės būsenos, susijusios su 
vidine, individualia patirtimi, o režisierius 
juos savaip interpretavo. Spektaklio post
modernizmas labai lyriškas, nepraradęs 
sąsajų su pirmine medžiaga - poezija.

Vilniaus Dailės akademijos gotikinė 
salė puikiai tiko Lidijos poezijos “vėjų ir 
kaulų” mitinei erdvei, nes tai kas sena, 
kas turi gilesne istoriją, dažnai tampa jos 
poezijos šerdimi. Gelsvai baltoje salės 
erdvėje asketiškai ir jautriai šoko Goda 
Laurinavičiutė, o šokis ją sujungė su ki
tais veikėjais -Lidija ir Gediminu.

Tiesa, į tą tylos grojimo pulsą įsiliejo ir 
ketvirtasis personažas - kampe įsitaisęs, 
lyg ketvirtasis evangelistas Vytautas Va- 
ranka, grojęs perkusija. Monotoniškam, 
sodriam poetės balsui jis akompanuoda
vo, o kartais jo grojimas virsdavo išsi
veržusia iš tylos savarankiška muzikine 
linija.

Muzikos, poezijos vienovę sutvirtino 
dailininko Slavos Karmalito vizija, 
išreikšta panaudojimu popieriaus lakštų, 
tiksinčių laikrodžių ir nendrių. □ 

mosios meilės, dvasinių pakilimų, entu- 
ziasmo bei nusivylimo momentus, kurių 
netrūksta “nevykėliui” Steponui ir kiek
vienai jaunuolių kartai. Apie tai liudija 
pasaulinė literatūra (žk. Goethe “Die 
I xiden des jungen Werthcrs”), kurioje šis 
kūrinys irgi užima kuklią vietelę.

“The Golden Pot - Aukso puodas” - 
šiuolaikinė pasaka, pjesė, scenarijus. Deja, 
man teko skaityti tik vertimą lietuvių 
kalba, kurioje vertėjas “sulietuvino” 
svetimžodius, kad net sunku atpažinti 
originalą. O tai labai svarbu, nes autoriaus 
duoti pavadinimai turi antrines prasmes 
ir sulietuvintoje formoje nustoja reikš
mingumo, svarumo veikėjų apibūdinime, 
pvz. Heerbrand - Hyrbrandas, Dame titu
las virsta j nebeatpažįstamą Deim ir nie
ko nebesako skaitytojui, kaip ir Paulmann 
- Polmanas, Paspartu. O Sju, Maiklas 
Džercmis, Džekas, Hamfris, Konanas 
Doilis, Snouvi riveris, Božole, Harousc, 
ir kitos metamorfozės bei pažodin iš
vertimas iš anglų į lietuvių kalbą, kaip 
terasiniai namai, sublokuoti namai, kal
bos figūra (figure of speech) yra, mano 
nuomone, bereikalingas lazdos perlen
kimas. kuris erzina literatūros mėgėją. 
Aišku, yra ir kitaip galvojančių, kurie sa
vo argumentus parems “Lietuvių kalbos 
komisijos nutarimais” ir t.t. Tačiau Lie
tuva jau Europos Sąjungoje, tai ar ne lai
kas atsisakyti sulietuvinti tikrinius asmen
vardžius ir pavardes bent jau vertimuose ir 
recenzijose?

Kai skaitytojas peršoka aukščiau mi
nėtą barjerų ir įsigilina į scenarijų, tampa 
akivaizdu, kad Vytautas Janavičius atkūrė 
E.T.A. Hoffmann romantiškos-fantastiš- 
kos - satyrinės apysakos “Der Goldene 
(Goldne) Topf” modernų variantą. Para
lelių netrūksta tarp abiejų kūrinių. Pa
grindiniai veikėjai tie patys. Jie taip pat 
turi savo antrininkus: vieną fantastiniame 
pasaulyje, kitą realioj kasdienybėj. Vaiz
duotės kūrinys Serpentina (gyvačiukė) yra 
realybėje Veronika (Vera icon - tikrasis 
atvaizdas); idealistas Anzelmas (Dievo 
šalmas) yra ir realistas registratorius 
Heerbrand - Hyrbrandas; materialisto, 
egoisto dekano Polmano priešingybė yra 
legendinės Ugnies lelijos palikuonis ar
chyvaras Lindhorstas. Tokį veikėjų dvipu- 
siškumą scenarijaus autorius pabrėžia 
pats, įsiterpdamas į pokalbius VII scenoje:

“Žvelgiant I lyrbrando akimis, žmonės 
atrodo taip, kaip jie save įsivaizduoja 
atrodant -pasiturintys. Žvelgiant Anzelmo 
akimis — tokie, kokie iš tiesų yra: nusivylę, 
pasipūtę priemiesčio gyventojai.”

Juozas Al mis Juragis
TRAPIŲ DAIKTŲ AMŽIUS MAŽOS MINTYS APIE

DIDELĮ MŪSŲ GYVENIMĄ
Šis trapių daiktų amžius. Taip laikina 

viskas.
Sugenda ir griūva - regėti baisu... 
O naktys ilgėja. Šalnos perlais tviska, 
Užtemdo padangę kalnai debesų. —

Bet nelūžjta žmogus. Jo stiprybę palaiko 
Tvirtos širdies jėgos - Dangaus dovana, 
įrodo galybę prabėgančio laiko 
Prie vakaro vartų numirus diena...

Tai pumpurus skleidžia, tai žemę apsėja 
Pageltusiais lapais beržai ir klevai. 
Darbuojasi Moiros, ir metų gausėja, 
Bet kaip tu užmirši, kad jaunas buvai...

Dangus išaugina pasėtąjį, javą - 
teauga, težydi, tebręsta - tegu! 
Jauti, kad taip auga ir prakaitas tavo, 
Ir derliui surinkti priauga jėgų. — — 

1996 birželio 22

Intriga vyksta dviejose plotmėse: 
Anzelmo vaizduotėj - svajonių vizijose ir 
jei priešpastatytoje vidurinio luomo 
kasdienybėje. Janavičiaus variante veiks
mai vystosi Sydnėjuje: Dame Mabel Rauer, 
Polmano ir Lindhorsto butuose, restora
ne, kavinėje, parke ir kitur. Scenarijaus 
vaizdų daugybėje autoriui meistriškai 
pavyksta balansuoti abu pasaulius sep
tintoje scenoje: archyvaro Lindhorst vizijų 
pasakojime ir restorano lankytojų pašai
pias pastabas jo adresu. Archyvaro 
Lindhorst’o lūpomis, autorius atkuria 
E.T.A. Hoffmann Fosforo ir.Ugnies Lelijos 
mitą, kad meilė yra sudeginanti jėga ir 
kančia, kuri sunaikina, bet kad išjos gimsta 
“nauja, keista būtybė. Gims(ta) geidulin
gumas ir jausmas, noras kurti ir viltis.” Tai 
daugmaž ir autoriaus pozicija.

Aukso puodo simboliką Janavičiaus 
variante Serpentina apibūdina kaip savo 
kraitį, kurį ir Anzelmas gali įsigyti:

“Tai šviesos ir įkvėpimo šaltinis. Tiesos 
ženklas ir ją išreiškianti galia. Jis bus tavo, 
jei nugalėsi.. .Tavo priešai žino apie mano 
kraitį ir nori jį užvaldyti, tai jų - didžiau
sias troškimas.”

Dame Mabel Rauer, meno galerijos 
savininkė, yra Anzelmo priešas, kadangi 
jis atsisakė sakyti netiesą apie savo kūry
bą. Betgi jai nepasiseka pagrobti aukso 
puodo, nes ji tik daro pelną iš kūrybos, ir 
jos rankose aukso puodas jau vieną kartą 
buvo virtęs “kasos aparatu.”Tačiau jos balsu 
kalba ir pats autorius, kuris paliečia An
zelmo nesėkmės šerdį:

“Iš tiesų, Anzelmai, į visus tu žvelgi su 
panieka, tad nekeista, kad jautiesi nelai
mingas ir izoliuotas. Kalbi taip, tartum 
kai kurie dalykai nė neegzistuotų, lyg 
niekam nerūpėtum. Be to - ir tas dar 
svarbiau - tau pačiam niekas niekada 
nerūpėjo. Tu pats sau susikuri tabu, mė- 
gaujiesi savigaila, jautiesi nesaugus... 
galvoji, kad laimė, kurią matai ir gali 
paliestiyra nereali.”

Betgi Alzchno tikroji tragedija - para
leli autoriui-pasireiškia jo nenoru “žais
ti” pagal žmonių, žinančių kaip gyventi, 
nustatytas taisykles. Jis yra tas nevykėlis, 
atsakymų ieškotojas, kurį skaitytojas suti
ko “Vaikystėje”' ir “Nevykėlio užrašuose.”

Vytauto Janavičiaus kūrybos apimtis 
nedidelė, bet joje gvildenamos proble
mos: meno paskirtis žmogaus gyvenime, 
jautraus žmogaus vertybių skalė mate
rializme ir kasdienybėje pasinėrusioje 
visuomenėje, filosofiniai apmąstymai ir 
“žaidimo” pagal taisykles problemos, yra 
verti antro žvilgsnio. □

Mums sako: gyventi - tai eiti prieš vėją. 
Gyvenk ir nelauk iš gyvenimo nieko. 
Išaušta mums dienos nelauktos ir 

lauktos, 
Kur laužas kūrenos, ten pelenas lieka...

Mums užteka saulė ir atneša dieną, 
Šviesa apdalina laukus, gatves, aikštes, 
O spindi žvaigždynai į širdį kiekvieno, 
Ir naktį mėnulis su žiburiu vaikšto...

Tik džiaugtis mums reikia, kiek laisvės 
mums duota!

Mes kuriame patys gyvenimo meną! 
Mums leista pažinti, kad laimė geroji 
Kiekvieno širdy paslaptingai gyvena...

Yagoona, 1995 spalio 7 d.
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Kas - kur - kaip?
Antanas 
Laukaitis

55-oji Sporto 
Šventė Brisbanėje

Tęsinys iš MP nr. 1 - 2
Rinktinės

Pasibaigus varžyboms buvo sudarytos 
vyrų ir merginų krepšinio rinktinės. Viena 
iš jų buvo sudaryta iš Šventėje dalyvavusių 
lietuvių ii' australų, o kita - tik iš lietuviš
kas šaknis turinčių žaidėjų, kurių pavardes 
pateiksiu žemiau.

Vyri; rinktinė: W. ir B. Stanwix, N. 
Misunda, D. Eičas, K. I lakas, V. ir P. An- 
driejūnai, A. Firinauskas, S. Wiasak ir L. 
Kasperiūnas. Treneris - P. Andriejūnas.

Merginų rinktinė: G. Statkus, K ir D. 
Milvydas, V.Whittaker, K. Stanwix, A. 
Kaltinis, L. Koszela, A. Obeliūnas, P. 
Watach ir L. Karp. Treneris - P. Šutas.

Pasibaigus varžyboms, vyrų rinktinė 
žaidė draugiškas rungtynes su Brisbanės 
komanda “Bullets Optimus”.

Šios rungtynės buvo įdomios. Abi ko
mandos žaidė puikiai. Lietuvių komanda 
žaidė labai gražiai ir beveik iki varžybų 
pabaigos pirmavo 6-9 taškais, tik pasku
tinėmis minutėmis padarė keletu klaidų ir 
neįmetė bent keturių baudų. Tuo pasi

Iš Redakcijos pašto
Gerb. Redaktore,

“Mūsų Pastogės” Nr. 44 (2005 m.) buvo 
atspausdinta per ELTĄ gauta žinutė, 
pavadinta “Kur nueina milijonai dėl 
išeivijos?” Ten pranešama apie I ,R Seimo 
ir JAV LB atstovų bendrą posėdį, kurio 
metu Seimo narys dr. Kazys Bobelis pa
minėjo, kad ryšių su Tėvyne palaikymui 
LR skiria milijonines lėšas. Tačiau jis kar
tu nusiskundė, kad “kur tie pinigai nueina - 
taip ir neaišku. Nėra jokios tų lėšų panau
dojimo kontrolės”.

Turėdama plačius ryšius, gal gerbiama 
“M.P.” Redaktorė galėtų sužinoti, kiek 
šiam tikslui LR valdžia skiria lėšų. Juk dr. 
K.Bobclis kalba ne apie tūkstančius, bet 
apie milijonus! Turbūt būtų sunkiau su
žinoti, kaip tie milijonai yra paskirstomi, 

naudojo aukšti ir nepavargę australai irtik 
per paskutines sekundes, įmetę baudas, 
laimėjo vieno taško persvara ( 47 - 46). 
Taškus lietuviams pelnė: N. Masuda -10, B. 
Stanwix. V. Andriejūnas ir T Byrne -po 8. 
W. Stanwix. P. Andriejūnas-3, K. Hakasir 
D. Eičas po - 2.

Kitos sporto šakos
Tinklinis. Mišrių komandų žaidynes 

laimėjo Brisbanės “Baltija”.
Golfas. Vyrų individualias varžybas 

laimėjo 13 melų Sydnėjaus “Kovo” narys 
Andrius Belkus rezultatu 68 - 67, tolokai 
palikdamas vyresnius žaidėjus.

Antra viela laimėjo P. Knowles ir trečia 
- V. Binkis.

Klubų “Stroke” - sydnėjiškiai A. 
Belkus, V Binkis ir A. Čerkesas

Vyrų handicap - R Knowles.
Vyrų “Stroke” - A. Belkus, P. Knowles 

ir A. Čerkesas.
Komandiniai “Stableford” Sydnėjaus 

“Kovas”: P Kains, V. Burokas, A. Belkus ir 
V. Binkis.

Antrą vietą gavo Melbournas su Hobar- 
tu ir trečią - Sydnėjus.

Moterų varžybose laimėtoja tapo 
sydnėjiškė M. Čerkesas, antroje vietoje liko 
L. Watach (Geelong) ir trečioje - A. 
Kristens (Melbourne).

Molen] “Stableford” laimėtoja lapo M. 
Čerkesas, antra - A. Kristens ir trečia - J. 
Knowles.

Moten; handicap - A Kristens.
Biliardas. Pirmą vietą laimėjo D. Sa

dauskas, 2-rą -E. Koszel, 3-čią - Si. Šulas.

nes jei būtų žinojęs, patsai Seimo narys dr. 
Bobelis būtų pasakęs. Bet užtektų suži
noti, kiek milijonų užsienio lietuviams 
skiria pati LR valdžia. Gal ir mums su
mažėtų rūpestis vienu kitu surankiotu 
šimteliu ar tūkstantėliu vis dar remti, kaip 
sakoma, “vargstančią Tėvynę”?

Su pagarba,
J. Rinkus

“M.P.” Redaktorė atsako:
Pernai, 2005 metais užsienio lietuvių 

paramai LR valdžia skyrė beveik 7 milijonus 
litų (tiksliau, 6,792,000 litų), o šiems 2006 
metams yra numatyta skirti virš 7 milijonų 
litų (tiksliau, 7,177,000 litų). Šiuo metu ne
žinome, kaip ši parama buvo paskirstyta ir 
išleista.

Tokią aprangą Naujų Metų baliui Brisbanėje sukūrė Tom Jablonskis (nuotr. centre).

Dvejete - D. Sadauskas ir G. Atkinson.
Tenisas komandiniai - Adelaidės 

“Vytis”, individualiai: vyrų - D. Beattie 
(Adei.) ir merginų-D. Daugalis (Brisb.).

Stalo tenisas: vyrų - R. Daniškevičius 
(Brisbane), antras - G. Bernotas (Sydnėjus).

Merginų - C. Šutas (Sydnėjus)
Dvejetai - G. Bernotas (Sydnėjus) ir R. 

Vaičiulevičius (Hobartas).
Klubų atstovų posėdis

Metiniame klubų atstovų posėdyje da
lyvavo: A. Bogušauskienė (Adelaide), R. 
Vaičiulevičius (Hobarto “Žaibas”), A. 
Wiasak ir L. Koszela (Geelongas), P. Dau
galis (Brisbane), J. Petraitis (Hobarto 
“Perkūnas”), V. Burokas (Sydnėjus), V. 
Antanaitis ir D. Šalkūnas(Melbournas), P 
Burokas (Sydnėjus), A. Milvydas (Brisba
ne), R. Mickus (ALFAS) ir garbės nariai - 
D. Atkinson, P. Andriejūnas, A. Talanskas 
ir A. Laukaitis.

Suvažiavimo posėdį atidarė ALFAS 
pirmininkas. Pasveikinęs visus dalyvius, 
paprašė minutės atsistojimu pagerbti mi
rusius mūsų sportininkus ir vadovus. Per
skaičius ir priėmus praėjusių metų suva
žiavimo protokolą, ALFAS pirmininkas 
padarė platų savo veiklos pranešimą apie 
sportininkų kelionę į Ameriką, Kanadą ir 
gausaus būrio sportininkų į Pasaulio lie
tuvių sporto žaidynes Lietuvoje, kuriose 
Australijos lietuviai labai gražiai pasi
rodė. Jis kalbėjo ir apie dabartinę veiklą, 
finansinį stovį, kuris yra neblogas. Prane
šimas buvo priimtas.

Vėliau pranešimus apie savo veiklą 
padarė ir visi kiti lietuvių sporto klubai. 
Vieniems jų sekėsi geriau, pavyzdžiui 

Gcclong’o sporto klubui “Vytis”, kitiems 
blogiau, ypač finansiniu atžvilgiu. Labai 
atsigavo Brisbanės “Baltija”, kuri sugebėjo 
surengti net ir šią Šventę. Atsigavęs Sydnė
jaus “Kovas” j šią Šventę atsivežė dau
giausiai (net 50) sportininkų, ypač gražaus 
jaunimo.

Įdomūs yra abu Hobarto “Žaibo” ir 
“Perkūno” klubai. Ypač gausus ir tvar
kingas yra sporto klubas “Žaibas”, į šias 
varžybas atsivežęs 29 registruotus žaidėjus 
ir nemažai svečių. Tai pavyzdys kitiems. 
Nežiūrint didžiulių kelionės išlaidų, į 
Šventę atvyko daugžaidėjų, nors klubo na
rių yra 112, ir iš jų tik 7 lietuviai.

“Perkūno” klubas turi 51 narį, 6 krep
šinio komandas (visos australų), jose tik 6 
lietuviai. Šventėje dalyvavo ir golfininkas 
veteranas bei garbės narys J. Petraitis.

Posėdyje buvo aptarta pasitaikančios 
negerovės švenčių motu: nesilaikymas 
Statuto, nelietuvių ir neregistruotų žaidėjų 
dalyvavimas komandose, netikusios ko
mandų uniformos bei jose esantys tie patys 
numeriai, sportininkų registracijos klaidos 
ir kita. Ateityje ALFAS Valdyba ir šventės 
rengėjai turi šiuos netikslumus beiklaidas 
pataisyti.

Šiais metais turėjo būti išrinkta nauja 
ALFAS Valdyba. Atstovai nutarė, kad atei
tyje ALFAS Valdybos bus renkamos tais 
pačiais metais, kai vyksta Lietuvių Dienos 
ir renkama Krašto Valdyba. Atstovai paliko 
seną ALFAS Valdybą, kuri išėjus dviems 
nariams, buvo papildyta P. Andriejumi iš 
Sydnėjaus ir A. Talansku iš Adelaidės. Pir
mininku liko R. Mickus iš Melbourne.

Tęsinys kitame MP nr.

n v- Mūsų laidotuvės
Kaip greitai atėjo tas laikas, kurio 

nelaukėme ir apie jį nekalbėjome. Mirtis, 
atsisveikinimas, laidotuvės -šiandien jau 
virto kasdienybe. Nuo jos nė vienas nepa
bėgsime.

Kiekviena šeima ar individas turėtų 
sudaryti testamentą. Tai - svarbiausias da
lykas, nes kitaip reikės iš valdžios prašyti 
pinigų net tavo laidotuvėms. Visa kita nu
eis į valdžios sąskaitą. Negi tam gyvenome 
ir taupėme, kad savo santaupas atiduotu
me valdžiaį, kai dar yra giminių Lietuvoje.

žinoti, ką daryti, vietoj klausinėję pašalinių, 
kur eiti, ką daryti?

Iš savo patirties sakau, kad pirmiausia 
apie mirtį reikėtų pranešti laidotuvių biu
rui. Čia gausite visą informaciją.

Dėl maldų ir mišių užsakymo už mi
rusius patarčiau kreiptis į Parapijos Tarybos 
pirmininkę Danutę Ankienę, tel.: (02) 
9871 2524.

Parapijos klebonas John Alt visada 
randa šiltą žodį lietuviams, jeigu jam iš 
anksto būna perduota bent keletas sakinių

apie mirusį. Laidotuvėse šeimos nariai, 
jeigu nesugeba patys pravesti eigos, turėti] 
paprašyti pašalinį žmogų, kuris tai atlik
tų pagal šeimos pageidavimą. Nereikėtų 
dairytis į šonus, kas dar kalbės, giedos ar 
padėkos šeimos vardu kunigui ir atėju
siems palydėti jūsų artimą į Amžinybę.

Šeima dažniausiai ruošia gedulingus 
pietus. Visi žinojo, kur buvo Lietuvių 
Klubas. Jam laikinai užsidarius, reikia 
ieškoti vietos kitur.

Po visų apeigų kapuose, šeimos narys 
Mirus šeimos'nariui^ namiškiai turėtų ar jos įgaliotas asmuo, padėkoja kunigui,

atvykusiems į laidotuves ir pakviečia ge
dulingiems pietums, pasakydamas adresą 
abejomis kalbomis.

Gedulingi pietūs nėra koks eilinis 
susiėjimas. Juose pamaldžiai prisimenamas 
mirusysis. Jeigu nėra kunigo, kuris tai 
atliktų, gali kiekvienas iš atėjusiųjų pa
kviesti trumpai rimties minutei ir maldai 
prieš pradedant valgyti.

Esame katalikai, katalikų tėvų vaikai 
ir neturėtų būti gėda elgtis pagal mums 
Įprastus papročius.

Antanas Kramilius
Mūsų Pastogė Nr. 3, 2006.01.25, psl. 6

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
Z""’Ą mūsų visų reikalas

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

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 

Foundation Inc. 44 - 50 Errol St., North Melbourne, Vic. 3051. 
TUrint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tel.: (03) 95784310.

Dėmesio Sydnėjaus lietuviams
Informuojame, kad j Australiją atvyksta prel. Edmundas Putrimas, Lietuvos vyskupų 

konferencijos delegatas, rūpintis užsienio lietuvių sielovada. Jis praves rekolekcijas 
Sydnėjuje kovo 11-12 dienomis.

2006 m. pamaldų datos
Sausio -15 d. liepos -16 d.
Vasario -19 d. Rugpjūčio -20 d.
Kovo -5 d. Kaziuko mugė Rugsėjo -17 d.
Rekolekcijos -lld.14val.-16.30. Spalio -15 d.
Rekolekcijos -12d. 10val.- 16val. Spalio - 29 d. kapų lankymas
Balandžio -16 d. Lapkričio -19 d.
Gegužės -7 d. Motinos diena. Gruodžio -17 d.
Gegužės -21d. . . ... . ■ , .Gruodžio ■ . , . ^25,čĮ. Kalėdos,
Birželio -18d. Parapijos Taryba . ,
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Rašykime Nacionalinį diktantą
Politikos savaitraštis “Atgimimas” kartu su partneriais Valstybine lietuvių kalbos 

komisija bei Lietuvos radiju kviečia dalyvauti Nacionalinio diktanto konkurse.
Toks konkursas, labai populiams Prancūzijoje, Olandijoje ir vis didesnį pagreitį 

įgaunantis Lenkijoje, Lietuvoje bus rengiamas pirmą kartą. Organizatoriai šiuo renginiu 
kviečia ne tik pasitikrinti, ar dar prisimenate, kur dėti kablelį ar kabinti nosinę. Sis kon
kursas - kad visi pasidžiaugtume turintys gražią kalbą, galintys ir norintys ją puoselėti.

Nacionalinio diktanto konkursas vyks dviem etapais.
Pirmasis, atrankinis, etapas vyks sausio 28 dieną, šeštadienį, visoje Lietuvoje savi

valdybių skirtose salėse. 11 vai. diktantas bus skaitomas per Lietuvos radijo pirmąją 
programą, o visų rašiusiųjų darbai bus išsiųsti į Vilnių, kur jų jau lauks speciali darbų 
tikrinimo komisija.

Vasario 18 dieną, taip pat šeštadienį, Vilniaus universiteto patalpose vyks antrasis 
Nacionalinio diktanto konkurso turas. Čia penkiasdešimt geriausiai parašiusiųjų dik
tantą iš visos Lietuvos susirungs dėl raštingiausio Lietuvos piliečio titulo.

Nugalėtojui atiteks Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto įsteigtas prizas - 
Visuotinės lietuvių enciklopedijos komplektas.

Kaip matome, norintys dalyvauti konkurse turi užsiregistruoti ir nustatytu laiku at
vykti j savo savivaldybę rašyti diktanto. Tačiau rašyti diktantą ir tokiu būdu pasitikrinti 
savo lietuvių kalbos žinias gali kiekvienas. Užtenka sausio 28 d. 11 vai. įsijungti Lietuvos 
radijo pirmąją programą, pasiimti popieriaus ir atidžiai klausytis radijo diktoriaus.

Kviečiame užsienio lietuvių bendruomenes, užsienio lietuviškų mokyklų mokinius, 
suaugusius rašyti Nacionalinį lietuvių kalbos diktantą. Būkime savo gimtosio kalbos 
patriotais, (rodykime pirmiausia sau, kad sugebame taisyklingai, be klaidų rašyti lietuviškai.

Antanas Petrauskas
Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LR Vyriausybės gen. direktorius

“TALKA” SYDNEY- 2006
For the convenience of our clients and for building security reasons, Sydney 

“Talka” office is open on SATURDAYS, from 10 am to 12 midday.
Suite 16,17 Kitchener Parade, Bankstown 2200

Tel/Fax: 9796 8662; e-mail: talka@access.net.au

Padėkime vargstantiems Lietuvoje
Esame surinkę apie 150 kg gerų rūbų, avalynės ir kt., kurie skirti Lietuvoje gyvenan

tiems našlaičiams, seneliams, daugiavaikėms šeimoms etc.
Kreipiamės į tautiečius, kurie savo auka galėtų prisidėti ir paremti šių daiktų išsiun

timą į Lietuvą. Aukas prašome siųsti adresais:
Nata Liutikas, 11/17 George Street, Burwood, NSW, 2134.
Margarita Kavaliauskas, 7 Hargreaves Street, Condcll Park, NSW, 2200.
Milda Karp, 82c /14 Wolseley Street, Drummoync, NSW, 2047.

Prašo informacijos
Lietuvos kariuomenės karininkų, nukentėjusių nuo sovietinio ir nacistinio genocido, 

artimųjų sąjunga tęsia daugiatomio leidinio “Lietuvos kariuomenės karininkai 1918 - 
1953” leidybą. Šis enciklopedinis leidinys skirtas atminimui tų, kurie kovojo už Lietuvos 
laisvę 1919 -1923 metų nepriklausomybės karuose, kurie stiprino Lietuvos kariuomenę 
ir ugdė laisvę mylinčius karius 1923 -1940 metais, kurie žuvo ir kentėjo Sibiro kalėjimuose 
ir lageriuose, kurie, patyrę pirmąjį sovietinį genocidą, vengdami antrojo, pasitraukė į 
užsienį 1940 -1945 metais, kurie žūtbūtinėje kovoje aukojo savo gyvybes už laisvės 
idealus Lietuvos kare 1944 -1953 metais. Šis rašytinis paminklas skirtas jiems - Lietuvos 
kariuomenės karininkams.

Labai prašytume Nepriklausomos Lietuvos karininkų artimųjų, jeigu yra tokia 
galimybė, atsiųsti prisiminimus, biografijas ir vieną nuotrauką.

Tiems, kurie nori paremti, pranešame, kad čekius su įrašu juose “LKKAS” galima 
siųsti adresu: LKKAS, V. Zabiclskas, Pušų g. 17-4, LT -08120, Vilnius, Lietuva, arba 
pavedimu į LKKAS atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT52 7044 0600 0136 7929, b/k 70440, 
AB SEB Vilniaus bankas.

Pasiteirauti ir gauti informacijos galima telefonu Vilniuje 272 3828.
Vytautas Zabielskas, LKKAS pirmininko pavaduotojas

Special Offer
24 Lithuanian language lessons now available on CD!

Fun and easy to learn, audio and visual 24 Lithuanian language lessons, SLIC’s very 
popular online lessons for English speaking beginners of all ages arc being offered now 
on CD!

Surprise family and friends and learn Lithuanian on your home computer at your 
own pace. These excellent 24 Lithuanian language lessons by Dr. Liuda Apinytė - 
Popenhagen, produced by the SLIC team with NSW Government and ALF support, 
have been praised around the world for “click and press” easy learning.

A suitable gift for the whole family, useful gift for friends overseas or in Australia. 
Priced only at $25 per CD! That’s 24 Lithuanian language lessons for just over $1 each! 
Fantastic bargain!

To place your order for the 24 LLL CD, please phone, e-mail or write to
Ramona Raias Ph.: (02) 4333 6241 or Mobile: 0412062753.
E-mail: info@slic.org.au or LLLinfo@slic.org.au
Post to: Australian Lithuanian Community - Sydney Inc - SLIC, P.O. Box 374, 

Epping NSW 1710, Australia
Orders will be posted out on receipt of a $25 Cheque or Money Order for each 24 

LLL CD, made out to: ALC - Sydney Inc - SLIC. Please include your own address. 
Expected time of delivery for orders placed now, will be early December, 2005.

(Larger orders of 10+ placed by all Australian Lithuanian Community organisations 
cany a special offer discount of 20% rebate to the organisation.)

In memoriam
AftA Rūta Pocienė

Atsisveikinimo kalba, kurią laidotuvių dieną pasakė 
LR Garbės konsule Adelaidėje .Janina Vabolienė

Gyvenimas praeina, išsenka jo versmė - 
išseko ji ir tau, miela Rūta. Iškeliavai j 
tolimą šalį, į didžiosios ramybės namus. 
Nebegrįši tu pas mus...

Rodos ne taip seniai skubėjai gyventi, 
tačiau atėjo pas tave viešnia - senatvė, ir 
galvą sidabro dulkėmis pabarščius, sulė
tino tavo žingsnius ir liepė iškeliauti...

Palyginus su amžinybe, ne taip seniai 
gimė Rūta, tik prieš 83 metus...

Gimė ji Metrikviečių kaime. Šilutės 
apskrityje, antra iš eilės 5 vaikų šeimoje.

Tėvas buvo didelis lietuvis patriotas, 
tad dukrą leido j Šilutės lietuvių gimna-
ziją, kol Vokietija Klaipėdos kraštą prisi
jungė sau.

Šeima 1941 metais persikėlė gyventi j 
Kauną, bet vos po kelių metų, kaip ir mū
sų dauguma, pasitraukė į Vakarus, į 
Vokietiją. Gyvendama Seedorfo pabėgė
lių stovykloje Rūta Pociūtė susipažino su 
savo būsimu vyru Albinu Pocium ir ište
kėjo už jo 1947 metais. Atėjus laikui emig
ruoti, jaunavedžiai pasirinko Australiją. 
Atvykę Australijon apsigyveno mažame 
Viktorijos miestelyje. Vėliau įsikūrė Mel
bourne. gyvai ir energingai ilgus metus 
dalyvaudami lietuviškoje veikloje.

Į Adelaidę Pociai atvyko prieš 20 me
tų, kur jau gyveno Rūtos broliai ir sesuo.

Dažnai padėdama vyrui jo darbuose, Rū- 
ta daug kur dalyvavo savarankiškai: visad 
energinga, linksma, linkusi padėti kiek
vienam, kam ta pagalba buvo reikalinga. Ji 
ypač rūpinosi į Adelaidę naujai atvyku
siais lietuviais iš Lietuvos, daugumoje 
jaunimu: tai laikinai priglausdama, tai 
aprėdydama naujai atvykusius, tai kur nors 
toliau pavėžėdama, parodydama naujai 
atvykusiems Australijos gamtą ir aplinką. 
Besirūpindama visais, nė nepajuto, kaip 
prabėgo gyvenimas, nusinešdamas viską, 
kas jai buvo skirta...

Kas paglostė tavo veidų, kas tuos plau-
kus palytėjo, kad šerkšna jie apsitraukė - be 
Žiemos ir kiauros vėjo.

Ak, ta senatvė, tarsi viešnia neprašyta, 
mūsų sodan atskubėjus baigia rinktis 
brangius mūsų artimuosius,-vis mažiau 
jų bematyti. Ir be vėjo, mūsij gatvėj gęsta 
žiburiai.

Pasigcsimc mes visi tavęs, Rūta, bet už 
vis labiau tavęs pasigesTavo šeimos nariai 
-tačiau nė vienas neužmiršime.

Palydėdami Tave į paskutinę šios že
mės kelionę, gilią užuojautą šioje liūdesio 
valandoje visai Pocių šeimai reiškiame 
mes, ilgamečiai draugai.

Ilsėkis ramybėje.
□

,.i niniJ

Pagerbiant

A'frA Aleksandrą Mauragį,
aukojame “Mūsų Pastogei” $20. ,

Laima ir Vytenis Šliogcriat

Af A Augustinui Kubiliui
ir l'rn«iiij<>

AftA Aleksandrui Mauragiui '
mirus, giliausią užuojautą reiškiame sesei Rasai ir broliui Mindaugui 

Mauragiams, jų šeimai, artimiesiems ir draugams.
Canbcrros žydiniečiai

Padėka
Nuoširdus ačiū visiems užjautiesiems ir prisidėjusioms palydint į amžiną 

poilsį mūsų mylimą mamą Oną Marcinkevičiūtę - Kelertienę, kuri mirė sąųsįo 
10 dieną, sulaukusi 97 metų.

Romas, Olga ir Maria

Aukos “Mūsų Pastogei” vietoj gėlių 
pagerbiant a.a. Aleksandrą Mauragj

Aukos surinktos per gedulingus pietus 2006 m. sausio 13 dieną.
Po $50 aukojo - M. ir L. Cox, A. ir R. Migus. Po $ 20 - N. ir V. Jurkšaitis, V. ir L. 

Gaidžionis, D. ir D. Bieri, S. ir A. Markowskei, M. ir M. Taylor, J. ir L. Belkus, I. 
Bagdonavičienė, T. ir B. Vingiliai, G. Kazokienė, R. ir R. Zakarevičiai, V. ir Cj.Hoyyė, K. 
ir L. Protas, T. ir B. Vingiliai, A. ir I. Dudaičiai, V. Patašius. Po $10-J. ir L Barila, L. 
Jūragienė.R. Vingilis, V. Doniela, N. ir A. Bučinskai. Iš viso'sunųį'ta’$/j(L

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

Sydney Lithuanian Information Centre ( SLIC) now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@slic.org.au :'!■■■
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ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba kviečia tautiečius į

Nepriklausomybės Šventės minėjimą,
kuris įvyks sekmadienį, vasario 26 dieną, 2 vai. p. p. Bankstown Sports Club, 

//Showroom” salėje, kampas Mona Street ir Greenfield Parade, Bankstown.
Automobilių stovėjimo aikštelė po pastatu. Įvažiavimas iš Mona Street. Nemokamo 
parkavimo kodas “Lithuanian tiinction”.

Programoje:
Paskaita, kurią skaitys dr. Algimantas Kabaila
Meninė dalis, kurioje pasirodys tautinių šokių grupės “Sūkurys” 
jaunesnieji šokėjai, Edis Barila su gitara, Sydnėjaus lietuvių choras 
“Daina”.

Įėjimas aukomis.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
SUITE 16,17 KITCHENER PARADE, BANKSTOWN

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

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

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Pranešimas Geelongo ir apylinkės lietuviams
Nepriklausomybės Šventės - Vasario 16-osios - minėjimas yra 

ruošiamas sekmadienį, vasario 19 dieną, 1 vai. po pietų Lietuvių Namuose Petlitt 
Park, Bell Post Hill.

Pamaldos - 8.30 vai. St. Peter and Paul bažnyčioje. Organizacijos kviečiamos 
dalyvauti pamaldose ir minėjime su vėliavomis.

PROGRAMOJE:
Paskaitą skaitys Birutė Prašmutaitė.
Meninėje dalyje pasirodys solistai, “Aidai ”, choras “Viltis” ir tautinių 
šokių grupė “Gegutė — Linas”.

Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti.
Geelongo Apylinkės Valdyba

P.S. Ta pačia proga atšvęsim tradicine Apylinkės Valdybos ruošiamą Šeimos 
Šventę, kuri turėjo įvykti praėjusių metų gruodžio mėnesį. Pietūs Bendruomenės 
nariams nemokamai, ne nariams - $10. (Nario mokestis metams - $5)

Nepriklausomybės Šventė Canberroje
Nepriklausomybės Šventės minėjimas įvyks sekmadienį, vasario 19 dieną, 1 

vai. p. p. Canberra Club, Civic.
Paskaitą šia proga skaitys dr. Algimantas Kabaila.
Meninę dalį sudarys svečio iš Lietuvos Vytauto V. Lansbergia 

koncertas.
Baigsime Šventę tradiciniais pietumis, dėl kurių prašome registruotis pas 

Barbarą Šilinis tel.: 6288 6283 iki trečiadienio vasario 16 dienos.
Canbcrros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Dėmesio “Pasaulio Lietuvio” skaitytojams
, Gruodžio mėnesį pasibaigė “Pasaulio Lietuvio” prenumerata. Australijos skaitytojai 

prašomi nedelsiant pratęsti prenumeratą 2006 metams.
Prenumeratos kaina metams - 42 Australijos doleriai. Asmeniniai čekiai turi būti 

išrašyti - “Pasaulio Lietuvis”, Money orderiai - A. Kramilius.
Adresas: 83 Queen Street, Canley Heights NSW 2166.

Antanas Kramilius, “Pasaulio Lietuvio” atstovas Australijoje

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
2006 m. birželio 23 - liepos 9 dienomis Kanadoje, Toronto, Hamiltono ir Montrcalio 

miestuose vyks XII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas.
Atidarymas -Toronto mieste, Studijų dienos - Hamiltono mieste, po to dalyvavimas 

Dainų šventėje - Čikagoje, Stovykla ir uždarymas - Montrealio mieste.
Daugiau informacijos galite rasti Ruošos komiteto interneto puslapyje: 

www.kongrcsas.org arba rašykite Ruošos Komiteto pirmininkui:
mathew.stanevicius@hp.com
Pagal PUS Valdybos nutarimą į 12 Kongresą Lietuvh; Jaunomo Sąjungos gali siųsti 

šį atstovų skaičių: Rytų Europa -15 (Baltarusija -1, Estija -1, Gmzija -1, Karaliaučius, 
Rusija - 1, Latvija -1,1 -enkija - 5, Maskva, Rusija -1, Moldova -1, Sibiras, Rusija -1, 
Ukraina -1, Uzbekistanas -1); Vakarų Europa-25 (Airija - 3, Danija -1, Didž. Bri
tanija -4, Ispanija - 2, Norvegija -1, Prancūzija -1, Švedija -1, Vokietija -12); Ramiojo 
vandenyno - 10 (Australija - 10); Pietų Amerika - 10 (Argentina - 5, Brazilija - 2, 
Urugvajus - 3); Šiaurės Amerika - 60 (JAV - 30, Kanada - 30).

Atstovas yra PUS narys - išrinktas savo lietuvių jaunimo bendruomenėje - atsto
vaujantis savo kraštui ar vietovei PLJK. Atstovams privaloma dalyvauti bent Studijų 
dienose. Atstovai jau gali registruotis į XH Kongresą nuo 2005.12.12!

Laukiame Jūsų!

TALKA - SYDNEY-2006
Savo klientų patogumui ir dėlraštinės pastato saugumo reikalavimų, Sydnėjaus 

“Talka” dirba
ŠEŠTADIENIAIS, nuo 10 vai. iki 12 vai.

Suite 16, 17 Kitchener Parade, Bankstown 2200
Tel/Fax: 9796 8662 e-paštas: talka@access.net.au

“Mūsų Pastogė” persikėlė
Nuo šeštadienio, 2005 m. lapkričio 26 dienos, “Mūsij Pastogės” redakcija dirba 
laikinose patalpose: Suite 16,17 Kitchener Parade, Bankstown 2200.
Redakcijai korespondenciją prašome siųsti pašto dėžutės adresu:

P. O. Box 550. Bankstown, NSW 1885.
Telefono ir fakso numeriai išlieka tie patys:

tel.: (02) 9790 2319, fax: (02) 97903233.
Prieš siunčiant Redakcijai faksą prašome paskambinti, nes faksas būna išjungtas.

Dalia Doniela, MP redaktorė

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

(Po pietų laikraštis perduodamas spaustuvei)
Deadline for ads - Mondays 10 a.tn.

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

Jurisdiction:...... New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras Šlitcris, Honorary Consul-General
40 B Fiddens Wharf Road Tel.: (02) 9498 2571
Killara, NSW 2071 Fax: (02) 9498 2571
Hours oLBusincss: 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 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: mnv.users.bigpond.com/mpastoge 
Redaktorė Dalia Doniela

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

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandijojc 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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