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LR Prezidento Valdo Adamkaus ir delegacijos vizitas Australijoje

LR Prezidentas Valdas Adamkus su žmona Alma (centre) ir Lietuvos delegacijos dalis 
plaukia laivu į susitikimą su lietuviais Taronga Function Centre. Alio Migaus nuotr.

'SSiST Lietuvos įvykių apžvalga
Ginčas dėl ES 

paramos 
skirstymo 
Dėl Europos

Siutingos lėšų ad
ministravimo su 
Premjeru Algirdu 
Brazausku susi
kibęs Darbo par
tijos vadovas Vik

tor Uspaskich vis atviriau ima grasinti 
> valdančiosios koalicijos griuvimu, rašo 
• “Lietuvos rytas”.

Sakoma, Premjeras A.Brazauskas lu- 
i rėjęs nusileisti V. Uspaskich’o reikalavi- 
i mui. kad į ES lėšų administravimą, be Fi- 
i nansų ministerijos, būtų įtrauktos ir kitos 
i ministerijos, kurioms vadovauja V. Uspas- 
I kieh’o žmonės. Neoficialiomis žiniomis. V. 
I llspaskieh įveikė Premjerų pagrasinęs 
i atšaukti į Vyriausybę deleguotus ministrus.

Apie pokyčius dėl ES lėšų pranešė 
I Naujosios siutingos vadovas Artūras Pau- 
I lauskas. kuris yra ir Seimo Pirmininkas. 
J Jis aiškino, esu linkstama prie tokio mode- 
1 lio. kuri siūlė V. llspaskieh. Finansų minis- 
l lerija atliktų finansininko vaidmenį, bet 
t negalėtų už kitas ministerijas spręsti, 
1 kurioms sritims ir kokio dydžio paramos 
r reikia. Šį modelį esą remia ir Artūras 
1 Paulauskas: “Šiuo atveju mums svarbu 
t užimti tokią poziciją, kad nė viena pusė 
t neįgytų pavojingos persvaros. Todėl 
į pasiektas kompromisas yra tai. ko mums 
r reikia”.-sakėjis.
] Lankysis Belgijos karališkoji šeima

Lietuvą kovo mėnesį vizituos Belgijos 
I karališkoji šeima - karalius Albertas II ir 
I karalienė Paola. Kovo 20-22 dienomis 
v vyksiančios viešnagės metu monarchai 
s susitiks su Prezidentu Valdu Adamkumi 
t bei kitais aukšto rango šalies pareigūnais.

Karališkoji šeima taip pat apsilankys 
l Kaune.

Spalį Lietuvoje turėtų apsilankyti Di
džiosios Britanijos monarche - karalienė 
Elžbieta Il-oji.

Lietuva saugosi paukščių gripo
Europoje grėsmingai plintant paukš

čių gripui, Lietuvoje stiprinamos apsau
gos priemonės. Be to. svarstoma galimy
bė nuo kovo 1 dienos įpareigoti ūkinin
kus laikyti visus naminius paukščius už
darose patalpose.Valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos įstaigos nuo šiol bu
dės 24 valandas per parą, pranešė tarnyba.

“Siekiant operatyviai reaguoti j prane
šimus dėl paukščių gripo įtarimo, terito
rinėse tarnybose sudarytos 24 valandas per 
parą budinčios darlx>grupės, kurios nedel
siant informuotii apie susidariusią situaci
ją kompetentingas tarnybas, priimtų spren
dimus. duotų nurodymus ir imtųsi priemo
nių situacijai spręsti”. - sakė ekspertas.

Laukinių paukščių gripo atvejai jau 
užfiksuoti Vokietijoje, Baltijos jūros 
Ruegen saloje, ir Austrijos Styriu regione 
netoli Slovėnijos sienos.
Valdžia skatina lietuvius gimdyti 

daugiau vaikų
Lietuvos valdžia nori paskatinti gyven

tojus gimdyti ir augint i daugiau vaikų. Tam 
tikslui iš “Sodros” biudžeto šiais ir kitais 
metais numatoma skirti apie 68 mln. litų.

Vyriausybė siūlo vidutiniškai apie 160 
litų per padidinti mėnesio motinystės (tė
vystės) pašalpas žmonėms, apdraustiems 
socialiniu draudimu. Jei Seimas pritars, nuo 
šių metų gruodžio motinystės (tėvystės) 
pašalpas, iki vaikui sukaks vieneri metai, 
bus padidinta nuo 70% iki 85% kompen
suojamojo uždarbio, o vėliau, nuo 2007 
metų rugsėjo - iki 6 mėnesių bus mokama 
100%, o nuo pusmečio iki vienerių metų - 
85% kom-pensuojamo uždarbio.
Vandalai nuniokojo Kryžių kalną

Kaip praneša BNS, Šiaulių rajone kol
Nukelta į 2 psl.

Atvykęs iš valstybinių susitikimų Sin
gapūre, penktadienį, vasario 24 d . LR Pre
zidentas Valdas Adamkus su žmona Alma 
bei palyda ir verslininkų delegacija pradėjo 
4 dienų vizitą Australijoje. Iščia jis vėliau 
išskrido į Naująją Zelandiją ir Tailandą. 
(Vizito programą spausdinamepsl. 7. Red.)

Penktadienį Prezidentas Valdas Adam
kus susitiko su NSW gubernatore profeso
re Marie Bashir. Pokalbio metu buvo ap
tartos dvišalių santykių plėtros perspekty
vos. Gubernatorė Marie Bashir pritarė, kad 
būtina aktyviau stiprinti žmonių tarpusa
vio kontaktus, intensyviau plėtoti prekybos, 
mokslo, kultūros mainus.

Tą pačią dieną Prezidentas ir Lietuvos 
verslininkų delegacija dalyvavo verslo fo
rume. (Plačiau apie tai - reportažas že
miau. Red.)

Tą patį vakarą Prezidentas Valdas 
Adamkus su žmona Alma ir kitais klausė
si Gaetano Donizetti operos “Meilės elek
syras” Sydnėjaus operos rūmuose.

Šeštadienį pietų metu Prezidentas susi
tiko su Sydnėjaus, o vakare jau su Melbour
ne lietuviais ir kalbėjosi apie padėtį Lietu
voje, jos pasiekimus bei ateities planus.

Prezidentas pažymėjo, kad Lietuva per 
15 metų įtvirtino savo nepriklausomybę, 
atkūrė demokratines valstybines instituci
jas ir pertvarkė ekonomiką. Prieš porą mc- 
tų tapusi visateise Europos Sąjungos ir

Lietuvos delegacija NSW verslo forume
Penktadienį, vasario 24 d.. LR Prezi

dentas Valdas Adamkus su verslininkų 
delegacija Sydnėjaus State Development 
(Jffice dalyvavo verslo forume.

Kreipdamasis j šio forumo rengėjus - 
NSW ir regioninės plėtros departamento 
atstovus bei Australijos verslo bendruo
menę. Prezidentas V. Adamkus padėkojo 
už iniciatyvą suburti žmonės, kurie abiejų 
valstybių visuomenes gali padaryti tur
tingesnes bei padėti geriau pasirengti glo
balinės ekonomikos iššūkiams.

Prezidentas sakė tikįs, kad tokie rengi
niai padės užmegzti naujus mūsų šalių vers
lo ryšius. „Ir, nors abi šalis skiria du van
denynai, Lietuva ir Australija turidaugko 
pasimokyti viena iš kitos“, - sakė Prezi
dentas Valdas Adamkus.

Prezidentas atkreipė dėmesį, kad šian
dien Baltijos valstybių reformos ir ekono

Prezidentas V. Adamkus pristato Lietuvą verslo forume. Alio Migaus nuotrauka.

NATO nare. Lietuva kartu su kitomis vals
tybėmis dalyvauja karinėse misijose.

Kreipdamassis į išeivius. Prezidentas 
išreiškė įsitikinimą, kad Australijos lietu
viai savo sukaupta patirtimi bei žiniomis 
galėtų prisidėti prie Lietuvos gerovės kū
rimo. “Šiais modernių technologijų lai
kais jūs galite tiesiogiai dalyvauti Lietuvos 
gyvenime, net jei mus skiria du vandeny
nai”,-pabrėžė jis.

Sekmadienį Prezidentas susitiko su 
Viktorijos gubernatoriumi John Landy, o 
pirmadienį - su Australijos ministru pir
mininku John Howard bei generalguber
natoriumi Michael Jeffery.

(Plačiau apie Prezidento susitikimą su 
Sydnėjaus lietuviais skaitykite psl. 5. Red.) 

LR Prezidentas Valdas Adamkus ir NSW 
gubernatorė prof. Marie Bashir.

mikos augimas yra geras ženklas turin
tiems naujų idėjų ir ketinantiems į šį re
gioną investuoti. Jis pabrėžė, kad vienas 
didžiausių Lietuvos laimėjimų pastarai
siais metais - verslo aplinkos pagerėjimas, 
palyginti maža mokesčių našta.

„Šiandien 1 Jetuva, būdama aktyvi žai
dėja dviejose rinkose, naudojasi jų priva
lumais. Mūsų šalis yra sudedamoji ES vi
daus rinkos dalis, puikiai išmananti rinką 
Rusijoje. Ukrainoje ir už jos ribų“. - sakė V. 
Adamkus.

Jis pastebėjo, kad siekdama tobulinti 
teisinę aplinką. įvesti daugiau skaidrumo 
bei tapti labiau atviresne užsienio inves
ticijoms. Lietuva turi daug ko pasimokyti 
iš Australijos.

„ rikiuosi, kad po šio susitikimo Lie
tuvos ir NSW valstijos prekyba suaktyvės“, 
- teigė Prezidentas V. Adamkus. □
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KS Trumpai iš visur
♦ Vasario 20 d. 
Austrijos teismas 
paskyrė 3 metų 
kalėjimo bausmę 
britų istorikui 
David Irving, nu
teistam už žydų 
masinio naikini
mo (holokausto) 
ginčijimą. D. Ir
ving prisipažino, 

kad savo prakalbose Austrijoje prieš 17 
metų jis neigė dujų kamerų egzistencijų, 
aiškino, jog Hitleris žydus užtarė ir globo
jo. nors dabar jis esąs pakeitęs savo nuo
monę. D. Irving buvo suimtas policijos vos 
atvykęs į Austriją lapkričio mėnesj ir iki 
teismo laikytas arešte. Jis apeliuoja prieš 
paskirtą bausmę. Apeliuoja ir austrų pro
kuroras, prašydamas griežtesnės bausmės.
♦ Vasario 20 d. Indijos vyriausybė pa
skelbė, kad dviejose provincijose staiga 
prasidėjo paukščių gripo epidemija, 
užmušusi 50,000 naminių paukščių. Bus 
sunaikinti 500,000 paukščių, kad užkirstų 
kelią epidemijos plitimui.
♦ Vasario 22 d. Samarra mieste Irake 
ginkluoti užpuolikai surišo garsios šiitų 
šventovės, Auksinės mečetės, sargus ir 
susprogdino šios mečetės auksu padengtą 
kupolą. Mečetėje yra palaidoti keli žymūs 
šiitų dvasininkai - imamai. Irako min. 
pirmininkas Ibrahim al - Jaafari paskelbė 
trijų dienų gedulą Irake. Nežinoma, ar 
užpuolikai buvo fanatikai sunitai ar tai ai - 
Qaeda organizacijos bandymas išprovo
kuoti pilietinį karą tarp sunitų ir šiitų.
♦ Irako šiitai masiškai reagavo j Auksinės 
mečetės išniekinimą, per pirmas 24 
valandas apšaudydami90 sunitų mečečių, 
keletą jų sudegindami. Užmušti bent 78 
sunitai Bagdade ir Basrojc. Trys al - Arabiya 
televizijos tinklo žurnalistai, filmavę įvy

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
kas nenustatyti asmenys nuniokojo Kryžių 
kalną. Neseniai pastebėta, kad Kryžių kal
ne išverstas ir sulaužytas 21 kryžius. Šiau
lių rajono policijos komisariatas dėl šio 
įvykio pradėjo ikiteisminį tyrimą.

Dvylika kilometrų nuo Šiaulių esantis 
Kryžių kalnas yra suformuotas ant Jur
gaičių (Domantų) piliakalnio, 'lai svarbi 
lietuvių religinė vieta, jį gausiai lanko 
žmonės, vyksta pamaldos.

Kryžių kalnas pirmą kartą rašytiniuose 
šaltiniuose paminėtas 1850 metais. XIX - 
XX amžių sandūroje jis tapo gerai žino
ma sakraline vieta. Čia ilgą laiką būdavo 
laikomos pamaldos. Vėliau ant šio kalno 
imta statyti kryžius, prašant Dievo įvairiau
sių malonių ar atsidėkojant Jam. Sovietų 
valdžios nurodymu, kryžiai Kryžių kalne 
buvo nuolat naikinami. Tačiau žmonės 
statydavo vis naujus.

Lietuva skolinga “pasauliui”
Lietuva tebėra tarptautinių organizaci

jų skolininkų sąraše. Šių metų pradžioje 
įsiskolinimas tarptautinėms organizaci
joms, kurioms mokesčius moka Užsienio 
reikalų ministerija, sudarė beveik 3 milijo
nus litų. Nėra tikslaus plano, kada ketina
ma padengti visą skolą.

Užsienio reikalų ministerijos (URM) 
duomenimis, per 2005 m. įsiskolinimai 
tarptautinėms organizacijoms, kurių narė 
yra Lietuva,padidėjo beveik trigubai. Per
nai sausio 1-ąją Lietuvos skola siekė vos 
mili joną litų. Didžiausia skola yra toms or
ganizacijoms, kur apskaičiuoti jnašai yra 
didžiausi. Tarp tokių institucijų yra ir Jung
tinės Tautos.
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kius Samarra mieste, buvo nušauti. Šiitų 
didysis ajatola Ali al-Sistani kreipėsi į 
tikinčiuosius protestuoti prieš mečetės 
užpuolimą, bet vengti smurto veiksmų.
♦ Vasario 22 Maskvos mieste buvo iš
kabinti didžiuliai plakatai, sveikinant ni
šų karius, krašto gynėjus, jų šventės die
ną. Plakate buvo gražiai atvaizduotas karo 
laivas, Rusijos galybės simbolis, skro
džiantis jūros bangas. Per vėlai apsižiūrė
ta, kad plakate atvaizduotas laivas - tai 
garsusis amerikiečių kovos laivas USS 
Missouri. Jis per klaidą atsidūrė plakate 
vietoje nišų kreiserio Slava.
♦ Vasario 23 d. anksti ryte, dar prieš 
prekybos pradžią, sniego spaudimas įlau
žė Bauman prekyvietės pastato stogą 
Maskvoje. Žuvo bent 56 turgaus darbuo
tojai. Žiniasklaida atkreipė dėmesį į panašų 
įvykį Maskvoje prieš 2 metus. Tada ten įlū
žo nuo sniego maudymosi baseino stogas, 
užmušdamas 28 žmones. Abu pastatai 
statyti to paties architekto Nodar Kančel.
♦ Vasario 24 d. keturi al-Qaeda organi
zacijos savižudžiai nariai su dviem sprog
menų pilnais automobiliais bandė įsilauž
ti į didžiausią pasaulyje naftos rafineriją 
Abkaik (Abqaiq) vietovėje Saudi Arabijoje. 
Sargybiniai atidengė į juos ugnį prie įva
žiavimo į rafinerijos rajoną, ir jie susisprog
dino. Nuo žaizdų mirė ir du sargybiniai.
♦ Vasario 24 d. Filipinuose saugumo
organai susekė bandymą kariuomenės 
pagalba nuversti prezidentės dr. Gloria 
Arroyo vyriausybę. Krašte įvestas ypatin
gas stovis. Suimta visa eilė įtariamų as
menų, jų tarpe brigados generolas Danilo 
Lim, vadovavęs elitiniam pulkui. Maniloje 
5000 protestuojančių žmonių minia 
grūmėsi su policija, reikalaudami prezi
dentės atsistatydinimo. Prieš prezidentę pa
sisakė ir buvusi Filipinų prezidentė 
Corazon Aquino. □

Lietuva turikasmet mokėti už narystę 
beveik 70-yje tarptautinių organizacijų. Iš 
viso tarptautinėms organizacijoms, įskai
tant Jungtinių Tautų vystymosi organizaciją 
(UNIDO) bei Maisto ir žemės ūkio organi
zaciją (FAO), Lietuva skolinga apie 5 mln. 
litų, tačiau su pastarosiomis yra pasirašyti 
trūkstamų pinigų mokėjimo planai. Skolą 
FAO Lietuva išmokės per 8 metus, su 
UNIDO dar 2003 m. susitarta dėl 5 metų 
mokėjimo plano.

Milijoniniai mokesčiai į bendrą Eu
ropos Sąjungos biudžetą nėra traktuoja
mi kaip narystės mokesčiai. Be to. šios 
lėšos grįžta į Lietuvą įvairių išmokų 
forma.

Baltijos knygų mugė - Vilniuje
Vasario 23 d. prasidėjo septintoji Vil

niaus knygų mugė kartu su šįmet viešinčia 
Baltijos knygų muge. Per keturias dienas 
knygų šį didžiuli renginį gali aplankyti iki 
60.000 žmonių. Šįmet mugėje dalyvaus 370 
leidybos kompanijų iš 11 šalių. 82 - iš Lie
tuvos. Dalyvių ir lankytojų skaičiaus didė
jimas kasmet ne tik džiugina mugės ren
gėjus ir knygų leidėjus, bet ir liudija apie 
Lietuvoje vis kylančią skaitymo bangą.

Vengiant lankytojų grūsčių, šįmet mu
gės stendai ir per 230 kultūrinių renginių 
užims beveik 7,000 kvadratinių metrų 
ploto bei išsidėstys dviejose salėse. Vienoje 
iš salių bus įrengta nauja renginių vieta - 
Forumas, kuriame vyks koncertai, susiti
kimai su knygų autoriais, skaitymai, tra
dicinių apdovanojimų ceremonijos, veiks 
Vaikų ir suaugusiųjų kūrybos kampas, 
penkiolika knygos meno parodų.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, EITA, BNS, LGfflCir “Bernardinai".

Vasario Šešioliktosios proga su LR 
Prezidentu Vaidu Adamkumi 
kalbėjosi “Kauno dienos” žurnalistas 
Stasys Gudavičius. Perduo
dame pokalbio ištraukas.. Red.

Dėl sudėtingos istorijos vingių dabar 
turime net tris valstybingumo šventes - Va
sario 16-ąją, Kovo 11-ąją ir Liepos 6-ąją. 
Kuo Jums ypatinga Vasario 16-oji? Kaip ją 
išskirtumėte?

Žvelgiant į Nepriklausomybės dvasios 
supratimą. Vasario 16-oji skiriasi tuo, kad 
ji yra lyg autentiška mūsų istorinės vals
tybės, tautinės didybės pasididžiavimo tą
sa. To pasididžiavimo nepajėgė numarinti 
net 120 metų okupacijos, tuomet vykusio 
lietuviškos dvasios naikinimo.

Taigi savo naujos valstybės pagrindus 
grindžiame ta dvasia, kuri ateina iš Vasario 
16-osios idealų.

Kokius matote vyraujančių idealų skir
tumus lygindami tuometinę, Vasario 16- 
oskis, ir dabartinę, Kovo 11-osios, Lietuvą?

Tai visiškai skirtingi gyvenimo laiko
tarpiai. Net ir kritiškai vertinant tuome
tinius įvairius politinius niuansus, tuomet, 
1918-1940 m., vyravo kuriamasis pradas, 
kuris neturėjo kuo remtis, tik idealizmu ir 
noru vėl sukurti istoriniais prisiminimais 
paremtą Lietuvą su nauja inteligentija. Tuo
met nebuvo kuo remtis, išskyrus idealizmą.

Dabartinė Lietuva yra visai kitokioje 
situacijoje. Ją stipriai veikia civilizacijos 
iššūkiai. Moraliniai pagrindai yra visiškai 
skirtingi nei 1918 m. I Jabar kiekvieną die
ną civilizacijos teikiama gerovė savo mate
rializmu nustelbia idealistinius pagrindus.

Mūsų bendruomenė šiandie n susiduria 
su dviem iššūkiais - sovietine praeitimi, 
kuri tiesiog naikino labai aiškius morali
nius principus, ir civilizacijos pagrindais 
paremta ateitimi, kuri stovi ant materiali
nės gerovės pagrindo.

Tačiau, matydamas tuos skirtumus ir 
net sakydamas, kad dabartinė mūsų visuo
menė yra mažiau idealistinė nei materia
listinė, vis tiek neprarandu vilties, kad 
aukštesni idealai kažkur glūdi mūsų viduje. 
Beveik šešiolika nepriklausomybės metų 
parodė, kad visuomenėje dar turime pakan
kamai to tautiškumo, valstybingumo prado. 
Valstybė, neturėdama tvirtų Vakari) Euro
pos moralinių principų, pajėgė per labai 
trumpą laikotarpį įsitvirtinti naujoje euro

Kaip buvo atstatoma pilis?
(ELTA). Valdovų rūmų ir visos Vil

niaus žemutinės pilies ansamblio raida 
pristatoma naujoje knygoje “Vilniaus 
žemutinė pilis XIV a. - XIX a. pradžioje: 
2002-2004 m. istorinių šaltinių paieškos”. 
Leidinys buvo pristatytas visuomenei 
Taikomosios dailės muziejuje, dalyvaujant 
knygos rengėjams, Pilių tyrimų centro “Lie
tuvos pilys”, Lietuvos istorijos instituto ir 
Lietuvos dailės muziejaus vadovams.

Knygą sudaro trylikos istorikų ir me
notyrininkų. pusantrų metų dirbusių Lie
tuvos. Lenkijos, Rusijos, Italijos, Vatikano. 
Vokietijos archyvuose, bibliotekose ir mu
ziejuose, ataskaitos. Pasak leidinio rengė
jų, tai pirmas Lietuvoje tokio pobūdžio 
bandymas pristatyti Valdovų rūmų irvisos 
Žemutinės pilies ansamblio raidą. I eidiny- 
je taip pat skelbiami Vilniaus žemutinės 
pilies atvaizdai iš senųjų miesto planų. 
Vilniaus panoramų, XVIII a. pabaigos 
Vilniaus miesto planų, akvarelių, piešinių 
ir jų kartočių. Pateikta svarbių žinių apie 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
(J ,DK) valdovo dvare dirbusius architek
tus ir amatininkus, rezidencijos ir pilies 
pastatų išvaizdą, vidaus patalpų įrangą.

Knygoje pateikti šaltiniai atspindi 

pinėje dvasioje. Nors ir pasitaiko tam tikrų 
vidinių trūkumų, kartais nepriimtinų 
sprendimų ir požiūrių mūsų vidaus gyve
nime, neatsisakome svarbiausio -demok
ratinių principų. Kartu esame išlaikę tautinį 
identitetą, pagarbą savo kultūrai.

Vytautas Landsbergis situaciją šiandie
ninėje I Jeluvos visuomenėje yra apibūdinęs 
taip: “Įsivyravo buka neviltis”. Ar sutiktu
mėte su tuo?

Atmetu tą žodį “neviltis”.
Mes susiduriame su sunkumais, su 

dvasiniu persilaužimu, vertybių perkaino
jimu. Tačiau aš jokiu būdu negaliu priimti 
nevilties sąvokos. Jeigu vilties nebūtų, 
manau, bet koks šiandieninės egzistenci
jos pagrindas būtų išmuštas iš po mūsų ko
jų ir būtų iškilęs klausimas, dėl ko gi mes 
gyvename.

Ar mes turime ateities viziją, ar turime 
vietą tarptautinėje bendruomenėje, ar 
esame verti tarptautinės visuomenės pa
garbos? Galiu tvirtai pasakyti, kad šiandien 
esame pripažintu esame gerbiamų kad sten
giamės laikytis Europoje dominuojančių 
vertybių.

Vadinasi, nepriklausomybės idealų kri
zės šiandieninėje Lietuvoje nekonstatuojate?

Tokios krizės plačiąja prasme nėra. Mes 
turime šiokių tokių sunkumų, kad pasiek
tume tai, kas, mano supratimu, yra nepri
klausomybės idealas. Dar turime nueiti tam 
tikrą kelią, kol ta sąvoka taps neabejotina 
mūsų pačių gyvenimo dalimi.

Bet pavojų valstybingumui tikraiyra?
Neabejotinai juos matau ir to neneigiu.
Kokie jie?
Pirmiausia, kai šiandien kalbame apie 

pilietinę visuomenę, apie jos brandą, su 
gailesčiu turiu pasakyti, kad mes dar to ge
rokai stokojame.

Pernelyg dar skirtingas vertybių supra
timas mūsų visuomenėje. Tarp idealizmo 
ir praktiškumo negalime dėti lygybės ženk
lo. Be t tai dažnai daroma.

Tuo tarpu asmeninės atsakomybės vi
suomenei ir valstybei jausmas praktiškai 
neegzistuoja. Kol mes sąmoningai nepriim
sime to, susidursime su korupcija, nesąži
ningumu. nepagarba žmogaus žmogui. Tada 
apie jokį idealizmą neturėtume teisės net 
kalbėti Tai ir yra tas savotiškas pavojus valsty- 
bingumui pačiai nepriklausomybės dvasiai

Bet aš tikiu šviesia Lietuvos ateitimi 
Padėtis tikrai gerės. Ji po truputį gerėja. 
Jeigu aš tuo netikėčiau, nedrįsčiau šian
dien pažvelgti Lietuvos žmonėms į akis, 
negalėčiau sakyti, kad savo gyvenimą galiu 
įvertinti teigiamai. □

Vilniaus žemutinės pilies statybas ir re
konstrukcijas, leidžia susidaryti vaizdą, 
kada ir kur vyko statybos, kokios buvo jų 
apimtys, kas jas vykdė, kaip už jas at
siskaityta. Surinktoje medžiagoje yra 
duomenų apie statybinių medžiagų tie
kimą, pantošimą, jų kiekius bei įkainius, 
žinių apie pilininkus, pilies vartininkus, 
raktininkus, sargybinius, rotmistrus. Aukš
tutinės pilies prižiūrėtojus, duomenys apie 
šildomas rūmų patalpas, pilies laikrodį, 
XVI a. viduryje statytų rūmų langus,duris, 
laiptus, pilies rūmų sodus, vandentiekį, 
sieninius kilimus, baldus, įvairios paskir
ties rūmų patalpas.

Taip pat publikuojami šaltiniai apie 
privačius pastatus ir sklypus Vilniaus 
žemutinės pilies teritorijoje, bažnytinius 
objektus, malūnus ir tiltus, pilies kalėjimus, 
pilininko namą ir kita.

Knygoje skelbiami ir I .ietuvos didžiųjų 
kunigaikščių apsilankymų Vilniuje duo
menys. Surinkta medžiaga iliustruoja iškil
mingus ir kasdienius istorinius įvykius, 
vykusius Žemutinės pilies ribose: valdovų 
įžengimo į Vilnių ir išvykimo ceremonia
lus. pramogas, karnavalines šventes, teatro 
reginius, buitį □
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I Bendruomenės baruose_____
“Kur rasi pasaulyje gražesnę 

panoramą, kaip čia. ”
Isolda Požclaitė-Davis AM

Jo Ekscelencija LR Prezidentas Valdas 
AAdamkus tiksliai apibūdino vietovę, ku- 
rioioje su žmona Alma, užsienio reikalų mi- 
nisiistru Pranu Valioniu bei Egidijum Va- 
reieikiu, protokolo Šefu Giedrium Puodžiū- 
ninu, savo palyda ir 151 .ietuvos verslininkų 
gnįrupe, John Murray, Chairman Sydney 
CcCommittee, ir žmona Maureen, Protocol 
ODfficer Foreign Affairs Department Mr. 
Fit'itzpatrick, ALB Krašto Valdybos pirmi- 
nininku Romu Pocium iržmona,poete Lidija 
Širimkutc bei svečiais buvo priimtas Syd- 
nėejaus Taronga Rinction Centre, Harbour- 
viriew Terrace restorane. Restorano talpus, 
pinusrutulio formos interjeras su dideliais 
lahangais ir balkonu leido svečiams pama- 
tytyti NSW sostinės nuostabius vaizdus 
spiipinduliuojančios saulės šviesoje: uosto 
vanandenis, nusėtus laivais ir burlaiviais, 
Sydyc/nė/au.s tilto aukštą lanką, su smagiai 
plelevėsuojančiom dviem vėliavom, itnpo- 
zazantiškus miesto pastatus ir operos bal
tinuosius skliautus.

Viduje, vaizdas ne blogesnis: saikiai, liet 
skokoningai padengti stalai (valgėme pietus, 
o n ne vakarienę), mandagus aptarnavimas, 
trijrijų patiekalų gourmet pietūs ir geri vy- 
naiai: “Hardy’s Cabernet Sauvignon’’ ir “The 
Rdothbury Estate Semillon Sauvignon 
Blalanc” glamonėjo pietautojų gomurėlius. 
PiPuota buvo baigta geros kavos puodeliu.

Žinoma, nors vietovės parinkimas ir 
vaiaišės yra svarbios detalės, bet ne dėlto 
susisirinko virš 130 asmenų į garbingus 
pietetus. Sydnėįiškiai norėjo išgirsti Lietuvos 
PHrezidento mintis. Iš anksto galiu drąsiai 
tviivirtinti, kad jis mūši) neapvylė. Jo atvi- 
ruirumas ir šiltas bendravimo būdas žavėjo.

RaRainona Ratas-Zakarcvičienč ir Qucens- 
lanlando Parlamento nary s Gary Fcnlon.

Syiydnėjiškiai ir svečiai iš Lietuvos.

Juk su kiekvienu maloniai šnektelėjo. 
Sujaudino ir jo humaniškumas. Sužinojęs, 
kad jam atsiminimais brangios knygos 
įteikėja atstovauja savo močiutei, kaip tik 
tuo metu turinčiai sunkią operaciją, priėjęs 
prie jos stalo maloniai su ja pasikalbėjo. 
Jaunosios vaikaitės veidas net minutėlei 
pragiedrėjo.

Betgi užbėgau eigai už akių. Pirmasis j 
susirinkusius prabilo LR Garbės ge
neralinis konsulas Viktoras Šliteris. Sa
vo trumpame įvade paminėjęs vizito svar
bą ir pristatęs garbės svečius, perdavė žo
dį Prezidentui. Ekscelencija apibūdinęs 
keliais prasmingais sakiniais Lietuvos 
dabartinę padėtį angliškai ir atsiprašęs, kad 
toliau tęsiąs savo kalbą lietuviškai, kreipėsi 
į tautiečius širdingu sveikinimu: Labas, 
gyvoji Lietuva! Jis dar tampriau surišo 
išeivius su Lietuva. Taip! Ir mes esame 
dalelė tos gyvos Lietuvos!

Toliau seka Prezidento minčių nuo
trupos. Jis auditorijai prisipažino, kad 
neturįs nieko naujo ir stebinančio pasa
kyti. Juk gyvenimas yra tiek techniškai 
pažengęs j priekį, kad Lietuvą ir Australiją 
teskiria valandų skaičius. O tuos ilgus 42- 
jus metų ledus pralaužė Sydnėjuje, Mel
bourne, Perthe. Tasmanijoje ir kitur gy
venančių išeivių-tautiečių dvasia ir užda
viniai, kuriuos jie puoselėjo ir vykdė. Tą jis 
pats pastebėjęs Olimpinių žaidynių metu 
Sydnėjuje. Kas liečia 1 Jetuvą - taip, yra rū
pesčių: tamsiai nuskamba korupcinės 
žinios, nesutarimai, tarpusavio kova. Ne
žiūrint to, Lietuva žengia pirmyn. Tauta 
eina ir į prieki. Esame pripažinti kaip ly
gūs su lygiais Europoje. Užsienio politiko
je esame ten, kur ir visi. Tarptautiniai 
egzaminai jau išlaikyti. Sąlygų galimybės 
palankios, didelės. Todėl viskas priklauso 
nuo to. kaip mes Europos Sąjungoje kalbė
sime. Čia pat pastebėjo, kad Prancūzijoje 
susilaukė komplimento Lietuvai. Tačiau 
Lietuvoje dar yra gerbūvio ir ūkio prob
lemų. Dabar turime galimybę tai mažinti 
ir atstatyti kraštą. Europos Sąjunga pasky
rė Lietuvai 36 milijardus eurų. Sunkiai su
vokiama suma!

Reikia atstatyti Lietuvą, bet naštos dali 
turi prisiimti ir lietuviai išeivijoje. Nau jąją 
valstybę turime pastatyti ant tvirtų pama
tų. Turime sustiprinti bendrą kūrybinį 
darbą. Išeivija gali savo patirtimi padėti ir 
įsijungti į bendrą darbą. Mus tai įpareigo
ja 50 metų ryžto iki pergalės kova. Aš 
atmetu prielaidas, kad atstatyti kraštą - 
vyriausybės ir organizacijų prievolė. Ne! 
Tai kiekvieno iš mūsų prievolė. Mes visi 
turime savo gyvybiškumo ir talento indėlį

Bendras salės vaizdas.

įdėti. Neišnaudoję galimy
bės, pradėsim skęsti kas
dienybėje. Mes turime sa
vo širdyje viziją - laisvo 
žmogaus vertybių įver
tinimą. kurį turime per
duoti kitoms kartoms.
Laukiame Jūsų visų! 
įpareigojant is pranešimas 
-vertas susimąstymo.

Nors tokių pietų metu 
beveik nebuvo laiko 
pakalbinti atvykusius 
verslininkus, kokių tikslų 
skatinami jie atvyko Aus
tralijon (beje, jie patys su
simokėjo už pietus), man 
vis dėlto pavyko pakalbinti kelis.

I)r. Jonas Biržiškis - akcinės bendro
vės “Lietuvos geležinkeliai” gen. direk
torius. devynerius metus kentėjęs Sibiro 
tolybėse, aiškino, kad Lietuvos geležinke
liai eina iki Vietnamo ir Kinijos. Jam buvo 
svarbu dalyvauti Pasaulinėje konferen
cijoje, ištirti bendradarbiavimo galimybes 
ir pasisemti techniškų žinių, susijusių su 
technikos riedmenimis bei sunkių vagonų 
vežimą traukiniais.

Vilius Gavelis - Alytaus verslininkas 
nori susitikti su Australijos verslininkais, 
atlikti žvalgybinį darbą, susijusį su miško 
medienos ekportavimu i Australiją.

Dr. Artūras Vcnslauskas-UAB “Krau
jo donorystės centro” direktoriaus tikslas 
yra ieškoti aparatūros kraujo perdirbimui. 
Jis jau turėjo porą susitikimų su specia
listais šioje srityje. Pasidomėjus, ar nebūtų 
arčiau ir patogiau tokią aparatūrą gauti iš 
Europos, man paaiškino, kad Australijoje 
ji yra aukštos kokybės ir pigesnė.

Ričardo Bielskio tikslas - žirgų lenk
tynių įvedimas Lietuvoje. Jis nori pravesti 
su “Horse Racing Hippodrome” Freedman 
Brothers ir kitais investuotojais bendrą 
projektą. Lietuvoje yra gerų žirgų, o netoli 
Vilniaus, Paluknėje, būtų geros sąlygos 
auginti žirgus lenktynėms. Prisimenu, kad

Kalba LR Prezidentas Valdas Adamkus. Priekyje - p. Al
ma Adamkienė ir LR Garbės gcn. konsulas Sydnėjuje 
Viktoras Šliteris.

užšalus Sartų eženū, ten vyksta žirgų lenk
tynės rogutėmis. Jei yra žirgų, tai kodėl 
neįvesti ir žirgų lenktynes? Daugiau žmo
nių gaus darbo.

Antanas Kovas - firmos “Geležinke
liai” direktorius susidomėjęs Australijos 
kelių ūkiu ir kaip organizuojamas keleivių, 
krovinių verslas ir iš kokių lėšų tai daroma. 
Mat Lietuvoje keleivių vežimas kol kas 
nuostolingas. Iš jo sužinojau įdomią žinu
tę, kad Lietuva jau penkerius metus eks
portuoja Australijon iešmo komponentus 
(Spring Switch Setting Device). Peršasi 
išvada: jei nebandysi - nieko nelaimėsi. Tad 
Lietuvos verslininkams reikia palinkėti 
sėkmingų ryšių su Australijos bendrovėmis.

Aukšto lygio pietūs garbingiems sve
čiams ir tautiečiams Sydnėjuje buvo 
kruopščiai parengti, atsižvelgiant į svečių 
patogumą ir ribotą delegacijos laiką, nes jų 
laukė Melbourne. Pietūs praėjo pakilioj 
nuotaikoj klausantis LR Prezidento pras
mingos kalbos ir paliko mums paskatą 
toliau darbuotis Lietuvos labui.

Mūsų padėka rengėjams - LR Garbės 
gen. konsului Viktorui ŠlitcriuiirSydnėjaus 
Lietuvių Klubo direktoriui Aliui Migui bei 
jų padėjėjams. Atmintyje liks malonus 
prasmingo renginio prisiminimas!
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Lietuva iš arti____________
Ar lietuviai yra sėsli tauta?

Prof. Leonidas Donskis, 
Kaunas

Visų pirma reikia visiems laikams iš
sklaidyti mitą, kad lietuviai yra sėsli tauta, 
kuriai gyvenimas svetur esą tampa sunkiai 
pakeliama egzistencine drama. Skaičiai ir 
faktai byloja, ktid nuo XX a. pradžios lie
tuviai yra emigrantinė tauta, kurią šiuo 
požiūriu galima drąsiai lyginti su kitomis 
emigrantinėmis tautomis, neįsivaizduoja
momis be savųjų diasporų (išeivijų) - žy
dais, armėnais, italais, airiais, lenkais.

Lietuviškoji išeivija yra suvaidinusi is
torinį vaidmenį XX amžiaus Lietuvos isto
rijoje. Nė neminiu didelių politinių išei
vijos nuopelnų Lietuvos laisvės byloje. Po 
Antrojo pasaulinio karo mūsų išeivija 
sukūrė tikrą kultūrinį stebuklą, palyginti 
nedideliais kūrybiniais sambūriais ir pa
vienių entuziastų pastangomis pasiekda
ma tą, kam sovietinei Lietuvai prireikė 
didžiulių pastangų ir išteklių.

Kai kada išeivijos intelektiniai ir kū
rybiniai projektai buvo įspūdingesni net už 
organizuotą Lietuvos kultūros plėtrą: pa
vyzdžiui, lietuviškoji Bostono enciklope
dija atitiko aukščiausius tarptautinius 
standartus ir iki šiol lieka nepranoktas mo
demus lietuvių intelektinis dokumentas, o 
išeivijos literatūra bent jau iki praėjusio 
amžiaus aštuntojo dešimtmečio pabaigos 
daugiau mažiau prilygo, o kai kuriais as
pektais ir pranoko Lietuvoje kurtą litera
tūrą.

Tai, kas vyksta šiandien, leidžia kons
tatuoti faktą, kad bet kokią prasmę prara
do visos kalbos apie nuo tautos kamieno 
atskirtą išeiviją. Egzistuoja pasaulio lie
tuviai, dalis kurių bet kada gali sugrįžti 
gyventi į Lietuvą, o nemaža dalis kitų, net 
jei jie savęs nebesieja su Lietuvos valstybe, 
priklauso daugiau ar mažiau organizuo
tam lietuviškam gyvenimui kitose šalyse.

Lietuviai yra tauta, kuri ateityje gali tap
ti panaši į diasporos tautas - tautas, kurių 
svetur gyvena daugiau nei savo šalyje. Ne
abejoju, kad dalis išvykusių lietuvių sugrįš 
į Lietuvą. Kartu turime žvelgti realybei į 
akis ir neatmesti minėtojo scenarijaus 
galimybės.

Nesinori kalbėti banalybių, kurios yra 
visuotinai žinomos irdaugkartų aptartos 
mūši) žiniasklaidoje. Iš savo šalies emig
ruojama dėl daugelio priežasčių - ekono
minių, politinių, psichologinių. Lengviau
sia paaiškinti ekonominę emigraciją, kuri 
yra pagrįsta pačiu paprasčiausiu ir natū-

Šiaulių universiteto valdžia - gastroliuoja
Šiaulių universiteto vadovai mėgsta 

keliauti po užsienio šalis, tačiau nenori už 
tai mokėti. Todėl jie įkūrė folkloro an
samblį, su kuriuo vyksta į gastroles, rašo 
“Lietuvos rytas”.

Šio kolektyvo nariai su rektoriumi 
Vincu Lauručiu jau kelias savaites vieši 
Tailande. Į Lietuvą ansamblis grįš vasario 
pradžioje.

Į šią Pietryčių Azijos šalį išvyko 13 
u niversiteto darbuotojų. Tarp jų - prorek
torius, dekanas, prodekanas, katedros 
vedėjas, direktorius ir keli dėstytojai.

Ansamblio „Dagilis” narių komandi
ruotės išlaidas padengė universitetas, 
pastebi “Lietuvos rytas”. Kiekvienam de
legacijos nariui mokama po 95 litus už 
Tailande praleistą dieną. Vien dienpinigių 
bus išmokėta daugiau kaip 17,000 litų.

'Tailandas nėra šalių, su kurių aukšto
siomis mokyklomis bendradarbiauja 
Šiaulių universitetas, sąraše.
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Prof. Ixonidas Donskis.
raliausiu žmonių noru geriau gyventi. Žmo
nės nori daugiau uždirbti ir padėt i sau bei 
savo artimiesiems.

Bet neretai tai tėra antvandeninė 
ledkalnio dalis, po kuria glūdi masyvūs 
pamatai, sudaryti iš nematomų žmonių 
dramų, sudaužytų likimų, komplikuotų 
gyvenimo istorijų, psichologinės bena
mystės, traumų, beprasmybės ir susveti
mėjimo savame krašte pojūčio, keršto sa
vajai aplinkai, nerealizuotų ambicijų bei 
projektų ir panašiai.

Dalis žmonių emigruoja protestuoda
mi prieš jų orumą žeminančias gyvenimo 
sąlygas, nesiskaitymą, korupciją, viešojo 
gyvenimo nuosmukį, politikos degradaci
ją, nepagarbą žmogaus asmeniui ir darbui. 
Brutali aplinka, žiaurūs santykiai, agresija 
ir nepagarba yra itin svarbios priežastys, 
kurios greičiausiai leistų paaiškinti ne vie
no emigravusio lietuvio gyvenimo istoriją.

Šiaip ar taip, šiandien iš Lietuvos 
emigruojama greičiausiai ne dėl noro 
geriau maitintis ir gražiau rengtis, o dėl 
visai kitų priežasčių.

Lietuvoje šiuo metu gali įsigyti kokią 
tik nori prekę. O ir darbą jau galima susi
rasti gerokai lengviau nei anksčiau. Bet 
pasikeitė mūsų poreikiai. Šiandien svar
biausia, ko trokšta žmonės — tai stabilu
mas ir saugumas. Štai šito ir neteikia lie
tuviškoji tikrovė, kurioje dominuoja vis
kas, kas būdinga ankstyvajai kapitalizmo ir 
modernizacijos fazei - rizika, netikrumas, 
neaiškumas, nestabilumas ir nesaugumas.

Rizika yra susijusi su galimybėmis ir 
šansais, bet žmonės, kurių šalis kone kas
dien neatpažįstamai keičiasi jau šešiolika

„Ko galima pasisemti Azijos šalyje? 
Žinoma, 'lailandc dabar gerokai šilčiau, 
galima pasimaudyti”, - ironizavo vienas 
profesorius. “Kur kas naudingiau būtų 
pasirūpinti mokslu ir mokslininkais: nu
pirkti kompiuterių ar programinės įran
gos“.

Profesorius prisipažino nieko negirdė
jęs apie rektoriaus V.Lauručio šokių ir 
dainavimo įgūdžius. Jis nieko neprisimi
nė ir apie į Tailandą išvykusios Tęstinių 
studijų instituto direktorės Lidijos Ušec- 
kienės meninius sugebėjimus. Bet “Lie
tuvos rytui” jis neneigė girdėjęs apie pas
taruoju metu dažnokai rengiamas rektora
to išvykas į egzotiškus kraštus.

Po tolimas šalis neretai keliaujančiam 
Šiaulių miesto tarybos nariui V.Lauručiui 
nebelieka laiko posėdžiams. Praėjusiais 
metais šis politikas praleido net 9 iš 13 ta
rybos posėdžių. Nuo rugsėjo pabaigos V- 
Laurutis nedalyvavo net penkiuose iš eilės 
tarybos posėdžiuose, rašoma “L.r.”. □ 

metų, paprasčiausiai pavargo laukti ir 
nebetiki, kad joje gali sulaukti civilizuoto 
žaidimo taisyklių ir jų laikymosi, stabilu
mo, tikrumo, aiškumo ir saugumo. Savai
me aišku, kad gerokai saugesnės ir labiau 
prognozuojamos yra Vakarų Europos šalys.

Iš tikrųjų, kaip galima saugiai jaustis 
šalyje, kurioje klesti tik stambusis kapita
las ir stambioji valstybinė biurokratija? 
Kaip jaustis saugiam šalyje, kurioje tarps
ta absoliuti jėgos struktūrų - policijos ir 
teismų - savivalė, ir kurioje teisingumas 
tėra skambi frazė, nieko bendra neturinti 
su realybe?

Kaip jaustis tikram ir suvoktu kas vyks
ta šalyje, kurioje žaidimo taisyklės keičia
mos kone kasdien, vos tik jos pradeda 
darytis nepatogios galingoms institucijoms 
ir interesų grupėms? Pakanka šiuo požiū
riu paminėti mūsiĮ akademinę sferą - šitą 
lengvu vakarietiškumo luobelių prideng
tą baudžiavos terpę, kurioje taisykles nu
stato tas. kieno rankose atsiduria galios ir 
įtakos svertai

Kaip jaustis saugiam šalyje, kurioje vi
siškai deformuotas viešasis sektorius ir 
net visas viešasis gyvenimas - pradedant ore 
tvyrančia agresija bei smurtu kiekvieno 
miesto gatvėse ir baigiant barbarišku žo
dynu, kurį girdi visur ir nuo kurio pabėgti 
neįmanoma?

Antras lietuviškas Rex’as
Pasieniečių šuo išgelbėjo dingusią 76 

metų vilnietę, kurios gyvybei buvo kilęs 
pavojus. Aviganis neįgalią moterį naktį 
aptiko gulinčią sniege, smarkiai sušalusią 
ir vos bekvėpuojančią. Vakare į pasienie
čius kreipėsi Vilniaus policijos pareigūnai, 
kurie paprašė pagalbos ieškant iš namų 
išėjusios ir negrįžusios senolės.

I įvykio vietą Verkių seniūnijoje esan
čiame sodų masyve, netoli Žaliųjų ežerų, 
išskubėjo pasieniečių vyresnioji specia
listė Giedrė Balcvičiūlė su belgų aviganiu 
Tara. Atvykusi prie namo, kuriame gyveno 
senutė, pareigūnė davė Tarai pauostyti mo
ters skarą.

Šis belgų aviganis yra išmokytas žmo
gaus ir kvaišalų paieškos, pėdsekystės. 
Dingusiosios paiešką apsunkino tai. kad 
nuo jos išėjimo iš namų jau buvo praėju

Kaune - garsiausių japonų
menininkų darbai

Kovo 3 dieną Nacionalinio M. K. Čiur
lionio dailės muziejaus M. Žilinsko dailės 
galerijoje įvyks XIX a. japonų grafikos 
(medžio raižinių) parodos „Princo Genji 
legenda“ atidarymas. Grafikos darbuose 
atsispindi prieš daugelį metų aprašyta 
princo Genji gyvenimo istorija. Savo tėvo 
imperatoriaus nužemintas į nekilmingų 
žmonių luomą, Genji vėliau tapo galin
giausiu šalies žmogumi, teigia parodos 
organizatoriai.

Ekspozicijoje bus pristatomas 41 kū
rinys iš kurių 26 yra triptikai. Darbų au
toriai - garsiausi šio laikotarpio japonų 
menininkai. Tai Utagawa Toyokuni III. 
Utagawa Kunisada II, Utagawa Kuniyoshi, 
Utagawa Kuniteru ir kiti. 1603-1867 metai 
vadinami Edo laikotarpiu, kada Japonijoje 
menas ir kultūra buvo itin populiarus. Edo 
(dabar Tokijas) dar XVI a. buvęs mažas 
siena apsuptas miestas ikiXIX a. išaugo ir
tapo vienu didžiausiu pasaulio miestu.

Būtent Edo laikotarpiu Ryutei Tan- 
ehiko išleido iliustruotas serijas apie Genji 
gyvenimą. Šios serijos turėjo didelį pasise
kimą. kuris tęsėsi 14 metų ir tapo pirmuoju 
japonų bestseleriu. Gamtovaizdžiai, kos
tiumai ir manieros šiuose spauduose apie 
Genji gyvenimą turėjo daugiau Tanehiko 
laikmečio bruožų, negu to meto, kada ši 
istorija buvo parašyta. Pati tema suteikė
menininkams neribotas galimybes vaizduo-

Mes esame ankstyviausios ir žiauriau
sios kapitalizmo fazės visuomenė. Visai 
kaip ankstyvosios modernizacijos ir kapi
talizmo visuomenės, mes paverčiant stabais 
prekes, daiktus ir darbą. Bet ir darbą mes 
paverčiame stabu tik už jo galimus rezultatus 
- ne kaip saviaktualizacijos. savęs įprasmi
nimo ir gyvenimo komforto dalyką, o kaip 
kelią į sėkmę, galią, karjerą ir panašiai

Sykiu Lietuva stipriai primena „didžio
sios depresijos“ laikų Ameriką. Monopo
lijos, stambiojo kapitalo skverbimasis į 
visas gyvenimo sritis, gangsteriai ir jų kon
troliuojami policininkai bei politikai - vi
sa tai iki skausmo pažįstamas paveikslas.

Praeis dar daug laiko, kol mes tapsime 
panašūs j kaimynines Šiaurės šalis - post- 
materialistines Švediją. Suomiją. Norvegi
ją. Neabejoju, kad praturtėjusi ir kažkiek 
humanizavusi kapitalizmą Lietuva nebe
bus tokia žiauri ir taps patrauklesnė savo 
pačios žmonėms.

Bet šiandien čia vyksta brutalios sta
tuso, įtakos ir galios kovos, kuriose nesino
ri dalyvauti ne tik profesionalams, kuriems 
gaila beprasmiškai prarandamo laiko bei 
tuščiai eikvojamos energijos kovojant ne
žinia su kuo ir už ką, bet ir tiems, kurie ne
nori arba nemoka savo tikslų siektivisomis 
įmanomomis priemonėmis.

(Sutrumpinta)

sios apie 6 valandos, snigo, pėdsakai buvo 
užpustyti, be to, šioje vietoje sodo masyve 
buvo praėję nemažai žmonių.

Todėl Giedrė Tarai davė komandą 
vykdyti žmogaus paiešką ir ėmėsi tikrinti 
visas aplinkines gatves, negyvenamų na
mų kiemus. Maždaug po valandos šuo 
prie vieno nebaigto statyti namo aptiko 
moters pėdsakus.

Belgų aviganis atvedė pasienietę į už 
namo esantį užkaborį, kur sniege gulėjo 
dejuojanti, smarkiai sušalusi senolė.

Nors nuo jos namų iki aptikimo vietos 
buvo kiek daugiau nei šimtas metrų, 
neabejojama, kad be Taros pagalbos 
dingusioj! nebūtų surasta, o tamsoje ir 
spaudžiant šalčiui jos gyvybei buvo iškilęs 
mirtinas pavojus.

□

ti elegantiškus vyrus ir moteris spalvingais 
kostiumais turtingai dekoruotuose inter
jeruose.

Genji istorijų reikšmingumas yra vis 
dar aptariamas profesionaliame moksli
niame lygmenyje. Tačiau nėra abejonių, kad 
šiose istorijose atsiskleidžia nepakarto
jamas medžio raižinių grožis, sukurtas iš
kiliausių japonų menininkų.

Paroda veiks iki balandžio mėnesio
pradžios. □
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Wlenas ir kultūra
Vlado Meškėno jubiliejus

Genovaitė Kazokicnė

Portretistas Vladas Meškėnas vasario 17 
dieną atšventė savo didįjį 90-ties metų 
jubiliejų. Nedaug dailininkų sulaukia to
kio amžiaus, o dar mažiau jų išlaiko kū
rybinę galią, nes dailininkai gana greitai 
sudega savo pačių liepsnose. Dailininko 
darbas, tai ne įstaigos tarnautojo, j kurį 
nereikia įtraukti visos savo esybės, tik ra
miai atsėdėti nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. p. p.

Sunkus yra dailininko darbas, tačiau 
portretistui yra dar sunkiau negu papras
tam dailininkui, nes jis turi turėti dovaną 
pajusti savo modelio vidinį gyvenimą, ku
ris dažniausiai yra išoriškai gerokai už
tušuotas. O pajutus-sugebėti tą modelio 
užslėptą vidinį gyvenimą išreikšti ant drobės 
ar popieriaus. Todėl Meškėno portretai 
visada yra kupini retai sutinkamo vidinio 
dvasingumo.

Pasitaiko, kad užsakovas tokio at
skleidimo nelabai nori, jis pageidautų 
atrodyti ir iškilmingiau, ir gražiau, ir jau
niau. Daugelis portretistų taip ir elgiasi, 
tačiau ne Meškėnas. Jis tuo atžvilgiu yra 
tiesus ir negailestingas, jis elgiasi kaip 
chirurgas, kaip psichologas, kurie skver
biasi į žmogaus vidų ir jį parodo visam 
pasauliui. 1110 Meškėnas kuria tikrą 
žmogų ir leidžia pajusti to žmogaus jaus
mus bei nusiteikimus. Jis savo modelius 
žiūrovui pristato kaip gyvas, pulsuojančias 
esybes.

Meškėno portretuose yra daug rimties 
ir susikaupimo. Jis mėgsta tapyti vyres
nius žmones, jau pagyvenusius ir patyru
sius, kuriuos gyvenimas “vartė ir mėtė”, ir 
kurių veiduose įrašyta kova, ištvermė, pa
siryžimas, o taip pat ir kančia, nusivylimas 
ar praradimas. Gal todėl jis daugiau yra 
nutapęs vyri) portretų negu moterų, o gal

Iš Redakcijos pašto
Valstybės parama išeivijai - aiškus 

prioritetai ir atsakomybė
2006 m. sausio 25 d. „Mūsų Pastogės“ 

numeryje skaitytojas teiravosi dėl Lietu
vos Respublikos Vyriausybės (LRV) išei
vijai skiriamų lėšų panaudojimo. Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamentas (TMID) 
norėtų išsakyti savo nuomonę, kadangi 
atsakymus į daugumą skaitytojo klausimų 
galima rasti apsilankius Departamento 
tinklapyje www.tmid.lt Departamentas 
laikosi veiklos skaidrumo politikos ir, 
spręsdamas su užsienio lietuvių veikla 
susijusius klausimus, bendradarbiauja su 
Pasaulio Lietuvių Bendruomene, valstybi
nėmis institucijomis ir nevyriausybinėmis 
organizacijomis.

TM1D rūpinasi valstybės parama už
sienio lietuvių bendruomenėms pagal 
LRV 2004 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. 
704 patvirtintą Užsienio lietuvių 2004- 
2006 m. rėmimo programą (toliau - 
Programa). Pagrindiniai jos uždaviniai: 
remti lituanistinį švietimą, skatinti ir 
remti bendrą Lietuvos ir užsienio lietuvių 
bendruomenių kultūrine bei socialinę 
veiklą, padėti užsienio lietuvių bendruo
menėms palaikyti ir stiprinti ryšius su 
Lietuva, skatinti užsienio lietuvių ben
druomenes aktyviai kurti teigiamą Lie
tuvos įvaizdį užsienyje.

Programos įgyvendinimui 2005 m. 
valstybės biudžete Departamentui buvo 
numatyta 6,792,000 litų asignavimų, ta
čiau atsižvelgus į augantį poreikį, skirta

Valdas Meškėnas AUTOPORTRETAS.

todėl, kad jis greičiau savo modelyje at
pažįsta pats save...

Dailininkas gimė 1916 metais tolima
me Rusijos kampe. Baku mieste (dabar 
Azerbaidžane), į kurį tėvai buvo pabėgę 
nuo karo grėsmės. Tik 1921 m. visa šeima 
sugrįžo į I .ietuvą.

Nuo pat vaikystės Vladas mėgo piešti jį 
supančius žmones: šeimą, draugus, mo
kytojus. Vyresnysis Meškėno brolis įstojo į 
Lietuvos aviaciją ir netrukus žuvo skrai
dymo nelaimėje. Baigęs gimnaziją į avia
ciją įstojo ir Vladas Meškėnas, tačiau gana 
greitai buvo vadovybės patartas geriau ką 
nors veikti su pieštukais ir teptukais, o ne 
su ginklais. Taip “likimas” ir pagreitino 
Vlado stumtelėjimą į meno pasaulį.

Nors Meškėnas jokių menų meno 
akademijose ir nesimokė, tačiau savo

10,681,100 litų. Šiais metais Užsienio 
lietuvių bendruomenių rėmimo progra
mai valstybės biudžete numatyta 7,727,000 
litų.

Išskirtinis dėmesys - 
lituanistiniam švietimui

Atsižvelgiant į Programos prioritetus, 
daugiausia lėšų skirta lituanistiniam 
švietimui. 4,452,800 litų pernai panaudoti 
Seinų (Lenkija) „Žiburio“ mokyklos sta
tybai. TMIDatsižvclgė į faktą, kad Lenki
joje mažinamas lituanistinių ugdymo įs
taigų skaičius ir už Lietuvos valstybės lėšas 
buvo pastatytas modernus lietuviško 
švietimo centras, kurį sudaro darželis, 
pagrindinė mokykla ir gimnazija.

Lituanistinių mokyklų mokytojų atly
ginimams TMID skyrė 1,788,000 litų. 
Pelesos (Baltarusija) mokyklos bei Va
sario 16-osios Gimnazijos Huctenfeldc 
(Vokietija) išlaikymui skirta atitinkamai 
1,072.000 litų ir 806,000 litų. Pelesos. 
Punsko ir Seinų ugdymo įstaigoms „Gel
toniesiems autobusams“ įsigyti TMID 
skyrė 306,000 litų. 80.000 litų - BĮ „Lie
tuvos kultūros švietimo ir informacijos 
centras“ Rimdžiūnuose. 70,000 litų - Sankt 
Peterburgo kultūros švietimo ir informa
cijos centrui. Urugvajaus lietuvių kultūros 
draugijos patalpų remontui skiria 100,000 
litų.

TMID taip pat rėmė Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenių pirmininkų suvažiavimą 

mokytojais laikė Rcmbradt’ą ir Rafaclj. 
Tuos genijus jis studijavo pats sau vienas iš 
meno knygų bei žurnalų.

Išeivijoje jam. kaip ir visiems kitiems, 
pradžioje reikėjo dirbti fabrike ir gyveni
mas nebuvo lengvas auginant tris vaikus. 
Dėka didelės moralinės žmonos Danutės 
paspirties, jis tęsė tapybą, dažniausia kie
me. nes mažoje patalpoje nebuvo tapybai 
pakankamai vietos. Paklaustas kaip 
klostosi reikalai, jis atsakydavo: “Gerai! 
Žmona uždirba ant duonos, aš ant drus
kos - užtenka visko! ”

Pirmas tikrasis meninis pripažinimas 
buvo “Šeimos portretas” 1953 m. pačioje 
pirmoje Australijos Lietuvių Dailės pa
rodoje Sydnėjuje.

Nuo 1961 m. jis tapo bene nuolatinis 
Archibald’o portretinių parodų dalyvis. 
Už grupinį portretą “Weaver Hawkins and 
His Wile” Meškėnas laimėjo Helena Ru-

Valdas Meškėnas NINA.

Trakuose ir Europos lietuvių jaunimo są
skrydį, Pietų Amerikos lietuvių jaunimo 
suvažiavimą Argentinoje, Europos Są
jungos šalių lietuvių bendruomenių są
skrydį naujosios išeivijos klausimais 
Dubline, Berlyne bei Huetenfelde ir VII 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynes.
Projektų atranka - kompetentingos 

komisijos rankose
TMID prie LRV kasmet finansuoja 

projektus, skirtus užsienio lietuvių orga
nizacijų veiklai remti. Projektai atrenkami 
viešo konkurso būdu (paraiškos formos 
talpinamos www.tmid.lt tinklapyje arba 
teikiamos departamento Užsienio lietuvių 
skyriuje), juos svarsto kasmet TMID gene
ralinio direktoriaus įsakymu patvirtinama 
Koordinacinė taryba. Pastarąją sudaro 
Užsienio reikalų ministerijos. Pasaulio 
lietuvių bendruomenės valdybos. Lietuvių 
grįžimo j Tėvynę informacijos centro, 
Nacionalinio radijo ir televizijos, Lietuvos 
instituto, „Vilnijos“ draugijos. Migracijos 
departamento prie Vidaus reikalų minis
terijos, LR Seimo Švietimo, mokslo ir kul
tūros komiteto. Švietimo ir mokslo minis
terijos, Valstybinio turizmo departamento 
prie Ūkio ministerijos. Kultūros ministe
rijos, Socialinių įstaigų priežiūros ir audito 
departamento prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos, 1 .R Vyriausybės kancelia
rijos, Lietuvių kalbos instituto, TMID prie 
LRV atstovai

Praėjusiais metais gautos ir svarstytos 
186 užsienio lietuvių organizacijų paraiš
kos ir prašymai. Projektų finansavimui

Sydney Lithuanian Information Centre ( SLIC J now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@sIic.org.au

Valdas Meškėnas VINCAS KAZOKAS.

binstein premiją. Garsusis meno kritikas 
Alan McCulloch jį apibūdino: “...geriausiai 
išstudijuotas portretas visame konkurse.”

Kitas garsus meno kritikas Elwyn Lynn 
taip rašė: “... tai ugninga ekspresionistinė 
dovana, skirta nenugalimai dvasiai, dova
na, kuri sujungia (meninę) jėgą ir jausmą...”

Meškėno kūryboje niekada netrūksta 
meninės jėgos ir pajėgumo tai išreikšti, ta
čiau jis ne visda yra grynai ekspresionis- 
tiškas. Vėlesniais periodais jis linksta dau
giau ir daugiau prie realizmo. Modernioje 
tapyboje, kada šokiruojantis elementas 
pasidarė gana stiprus, net dominuojantis, 
(pvz. paskutinėje Archibaldo parodoje lai
mėjusio portreto modelis turėjo dvi gal
vas), Meškėno darbaiyra per klasiški, per 
rimti. Žinoma, toks meninis nusiteikimas 
nėra amžinas, tai tik laikinas “ieškojimas” 
naujų sensacijų, tačiau jis šiuo metu ne tik 
galvoja, bet ir vyrauja.

Baigiant norisi palinkėti Vladui Meškė
nui pakankamai daug sveikatos, kad būtų 
užbaigti visi numatyti darbai. □ 

skirta per 750,000 litų, iš kurių - 169,000 
litų Lenkijoje, 121,600 liti) Pietų Ameriko
je, 66,300 litų Baltarusijoje, 59.800 JAV 
veikiančioms lietuvių bendruomenėms. 
Vokietijos Lietuvių Bendruomenei skirta 
37,700 litų. Kaliningrado srities (Rusijos 
Federacija) organizacijoms-35,900 litų.

Prioritetai buvo teikiami švietimui (li
tuanistinėms mokykloms, lietuvių kalbos 
ir etnokultūros fakultatyvams, bendrojo 
lavinimo mokykloms, moksleivių ekskur
sijoms į Lietuvą ir kt.); kultūrai (kultūros 
dienoms, seminarų, konferencijų, parodų, 
koncertų organizavimui ir kt.), leidybai ir 
informacijai (bendruomenių leidžiamiems 
laikraščiams, žurnalams, knygoms, lietu
viškoms radijo ir televizijos laidoms).

2005 m. Komisijos protokolus galite
rasti: http://www.tmid.lt/
indcx.php?page_id=322 .

2006 metų konkursui buvo pateikta 
beveik 200 paraiškų ir prašymų. Vasario 
pradžioje įvyko pirmasis Koordinacinės 
tarybos užsienio lietuvių veiklos progra
moms analizuoti ir įvertinti posėdis. Ne
trukus ir ši informacija bus patalpinta 
www.tmid.lt. apie tai pranešime atskirai.

Giedrius Šiliukas
Migracijos politikos ir informacijos 

poskyrio vedėjas
Tautinių mažumų ir išeivijos 

departamentas 
Užsienio lietuvių skyriaus 

tek: (8—5)270 9822 
mob.: 8-612 16 193 

e-mail: giedrius.sniukasfii tmid.lt
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Sportas____________________
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto vadovų 

susitikimai Torino
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 

(LTOK) prezidentas Artūras Poviliūnas bei 
generalinis sekretorius Vytautas Zubernis 
Torino žiemos olimpinėse žaidynėse vasa
rio 17 d. susitiko su Tarptautinio olimpinio 
komiteto (IOQ prezidentu Jacques Rogge. 
Gegužės mėnesį planuojamas jo vizitas į 
Lietuvą. Pokalbio metu buvo aptarta, kaip 
ir per ką bus toliau derinami su J.Rogge 
vizitu į Lietuvą susiję klausimai.

LTOKprezidentas APovilūnas susiti
ko su Japonijos olimpinio komiteto pre
zidentu TsunekaraTakeda. Japonai pakvie
tė LTOK vadovus atvykti į Japonijoje 
rengiamą pasaulio vyrų krepšinio čem
pionatą. Be to, pokalbyje buvo aptartos

•Vasario 21 dieną žiemos olimpinėse 
žaidynėse debiutavo Lietuvos sportininkas 
Vitalijus Rumiancevas. 20 metų spor
tininkas dalyvavo didžiojo slalomo var
žybose, bet dėl pirmajame čiuožime pra
leistų vartų teisėjų sprendimu buvo dis
kvalifikuotas.

Iš 82 startavusių kalnų slidinėjimo di
džiojo slalomo dalyvių, distanciją baigė 48 
sportininkai. Pirmauja Kanados sportinin
kas Francois Bourque, distanciją įveikęs per 
1.16.61 sekundes

•Trečiadienį, vasario 22 dieną, žiemos 
olimpinių žaidynių vyrų 1.3 km sprinto 
lenktynėse Lietuvos slidininkas Aleksejus 
Novoselskis distanciją įveikė per 2.28:04

Pranas Šimkus
(1907-1993)

Pranas Šimkus gimė 1907 m. gruodžio 
9d, Krakių kaime. Jis buvo Jurgio ir Marijonos 
antras sūnus. Dėl susiklosčiusių aplinkybių, 
Pranas liko ūkio šeimininkas, o vyresnysis 
brolis Jurgis nuėjo į gretimų žmonos ūkį. 
Pranas, kaip ir jo tėvas, buvo kelių kaimų 
pavyzdingas seniūnas. Pranas buvo jautrus, 
teisingas ir talentingas pasakorius - gerai 
valdantis plunksnų. 1933m. Pranas Šimkus 
susituokė su Eugenija Zubaite iš gretimo 
Nevočių kaimo. Eugenija, anot kaimynų, buvo 
labai “straina” ir darbšti šeimininkė. Jos 
molina Harbora Zubicnė buvo savamokslė, 
tarsi kaimo žynė, turėjo daug knygų, atmin
tinai žinojo Mikaldos pranašystes ir pas jų 
daug kas ateidavo pasitarti.

Pranui ir Eugenijai 1935 m. gimė sūnus 
Algirdas, o dvynės dukrelės - Liucija ir Ūdija 
gimė 1942 m. sausio 24 d. Tai buvo viena iš 
šalčiausių žiemų. Jos gimė namuose. Liūseli 
- stipndė, sveikutė, o Lidutė - laibutė, silpnutė. 
Pasirodo, viena kaimo moteris atėjusi išpra
našavo, kad silpnoji Lidija gyvens, o stiprioji 
Liucija mirs. Tėvai mani ji apsiriko. Visgi, li
kimas nulėmė Liucijos mirtį karo metu. Kai 
Šimkai ruošėsi bėgti, papūni (Prano tėvas) 
maldavo, kad paliktų silpnutę Lidutę, nes 
galinti mirti ir jie pakelyje neturės kur jų 
palaidoti. Jis jų bent galėsiąs palaidoti 
tėviškėje. O visgi kelionių metu Lidija tapo 
sveika ir atspari. L.S.

Perrašė duktė Lidija Šimkutė

Gražus 1944 metų spalio 8 dienos 
šeštadienis mylimuose Žemaitijos laukuo
se. Krakių kaimo žmonės baigia nuimti 
bulvių bei daržovių derlių. I Ikininkai sku
ba - vieni su kitais lenktyniauja. Viskas, 
rodos, eina kaip ir po senovei. Nėra laiko 
žvalgytis į dangų, net, rodos, klausytis iš 
Rytų pusės sklindančio grėsmingo gau
desio. Bet tas šeštadienis atrodo ypatingai 
grėsmingas - nidens dienos rimtį be palio
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galimybės Japonijos sportininkams Lietu
voje rengtis 2012 metų Londono (Anglija) 
vasaros olimpinėms žaidynėms.

Susitikime su Tarptautinio olimpinio 
komiteto Solidantmo vadovais sutarta, jog 
ši organizacija šiemet vėl mokės stipendijas 
devyniems Lietuvos sportininkams - kandi
datams j 2008 m. Beidžingo (Kinija) va
saros olimpiadą. APoviliūnui pavyko su
tarti, kad Olimpinis solidarumas finansiš
kai parems prieš Beidžingo olimpines žai
dynes ir vieną Lietuvos žaidimų komandą.

Susitikime su Kinijos olimpinio ko
miteto vadovais baigtas derinti Lietuvos 
sporto vadove) vizitas į Beidžingą šių meti; 
kovo mėnesį. □ 

min. ir užėmė 59-ą vietą. Lietuvis j varžy
bų ketvirtfinalį nepateko.

Į kitą etapą pateko 30 greičiausių 
slidininkų iš 80 startavusių.

Nuo greičiausiai šliuožusio švedo 
Bjoern Lind (2:13.53) A.Novoselskls at
siliko net 14.51 sek., o iki trisdešimtuko 
jam pritrūko 7.58 sek.

•Trečiadienį, vasario 22 dieną, žiemos 
olimpinių žaidynių moterų 1.1 kmsprinto 
kvalifikacinėse varžybose Lietuvos slidi
ninke Irina Terenljeva distanciją įveikė 
per 2:20.08 min. ir užėmė 37-ą vietą bet 
nepateko į varžybų ketvirtfinalį. Nuo pir
mąją vietą užėmusios kanadietės Beckic 
Scott (2:12.45) lietuvė atsiliko 7.63 sek.

vos drumsčia viršum ramių mūsų laukų 
riaumojantys lėktuvai. Visi galvas užvertę 
žiūrime irspėliojam, ar tai vokiečių lėktu
vai. ar rusų su kruvinai raudonom penkia
kampėm žvaigždėm. Grįžtant iš darbo vi
sų žemaičių veiduose išskaitomas neri
mas. Tikimės, kad laikinai nusistovėjęs 
frontas vėl nebūtų pajudėjęs mūsų pusėn.

Vakarieniaudami šnekučiavomės apie 
vis ryškiau girdimą rytų pusėje patrankų 
dundėjimą, vis smarkesnį lėktuvų skrai
dymą. Nerimavome dėl gręsiančio netikė
to pavojaus, dar šį tą pasiniošėme, jei 
prireiktų bėgti

Jau rengėmės eiti poilsio po sunkių 
dienos darbų, kai kažkas staiga pasibeldė į 
duris. Įleidžiame. Su laišku rankose įeina 
kaimynų piemenukas, sakydamas: „Štai 
jums laiškas. “Girdėtis kažkas negerai“, - 
sako paduodamas laišką. Nerimo apimtas 
stveriu netikėtą laišką, perbėgu akimis jo 
eilutes, pažįstama rašysena. Tos kelios 
eilutės, kaip šaltas vanduo perlieja kūną. 
Parašyta trumpai: „Pavojus arti - bolševi
kai šiapus Sedos. Ncatidėliodami skubė
kite. nes gali būti per vėlu”. Išleidžiant 
netikėtą svečią, padėkoję už taip netikėtą ir

M. Drobiazko ir P. Vanagas - septinti
Pirmadienį, vasario 20 d., 

XX-osiose žiemos olimpi
nėse žaidynėse Torino (I talija) 
medalius išsidalino šokių ant 
ledo poros. Lietuvos atstovai 
Margarita Drobiazko ir Po
vilas Vanagas (žiūr. nuolr. 
dešinėje) laisvajame šokyje 
surinko 95.19 taško ir užėmė 
šeštąją vietą, o bendroje įs
kaitoje su 183.21 taško liko 
septinti

Po pirmosios ir po an
trosios ningties lietuviai bu
vo aštunti.

Aukso medalius iškovojo 
Rusijos atstovaiTatjana Navka 
ir Roman Kostomarov, surin
kę 200,64 taško. Sidabro me
daliai atiteko amerikiečiams Tanith Bel- 
bin ir Benjamin Agosto (196.06 taško), 
bronzos - ukrainiečiams Jelenai Grušinai 
ir Ruslan Gončarov (195,85 taško).

Sugrįžus namo
Trečiadienio, vasario 22 dienos, popietę 

į Lietuvą iš Torino olimpinių žaidynių 
grįžę Lietuvos šokėjai ant ledo Margarita 
Drobiazko ir Povilas Vanagas pačiūžų ant 
vinies nekabins ir rengiasi dalyvauti pa
saulio dailiojo čiuožimo čempionate kovo 
19-26 dienomis Calgary (Kanada).

Vlniaus oro uoste šokėjus pasitiko gau
sus sporto pasaulio atstovų, gerbėjų ir žur
nalistų būrys. Nors pora šypsojosi, matėsi 
kad po šypsena slepiasi liūdesys.

“Nepatogioji”, - taip Torino olimpiadą 

nemalonų laišką. Nors žinia nebuvo 
netikėta. Anksčiau ar vėliau tai turėjo 
atsitikti. Minutei tarsi sustingstame. Abu 
su žmona žiūrime vienas j kitą. Žaibu 
perbėga per galvą tūkstančiai minčių, 
gimtinės pastogė, tėvynė, senas iš lovos 
negalintis išlipti tėvelis. Viskas iškyla prieš 
akis, visk;) persmelkia artėjantis siaubas. 
Nežmoniški kankinimai, griovimas, visko 
naikinimas. Viskas baigta, Turime bėgti nuo 
raudonųjų budelių.

Puolame ruoštis. Paprašome padėti sa
vo samdinius, kurie jau buvo nuėję miego
ti. Užverda darbas. Pradėjom pasiruoši
mą, rodos, be rūpesčio - tik skubėjimas, 
tvarkymasis - tartum ruošumėmės į kokią 
puotą ar taip sau į paprastą kelionę. Mu
du su bernu tvarkome vežimą. įsidedam 
pasagų, reikalui esant arkliam kelionėje 
perkaustyti bei kitų reikalingesnių įran
kių. Įėjęs į trobą, padedu moterims tvar
kyti maistą, drabužius. Žmona tarnaitėms 
duoda nurodymus paimti dar tą ar kitką, ar 
į kokį maišą sukimšti. Kambariai įgauna 
nejaukų vaizdą: viskas suversta, išmėtyta. 
Svarstome: ką paimti, ką ne. Rodos kiek
vienas daiktelis tiek brangus, taip su vargu 
įgytas - atrodė viskas turi savo vietą ir 
gyvenime dar bus reikalinga. Viską reikia 
greit, per kelias valandas, perskirstyti, su
sitvarkyti.

Vaikai taip pat neina miegotu Mažoji 
Lidutė susidomėjusi bėgioja, klausinėda- 
ma tai mamą, tai mane, ar greit važiuosi
me į tą Vokietiją. Girdi kitus kalbant, nors 
dar pati apie tai jokio supratimo neturi ir 
rūpesčiai jos neslegia. Algirdukas vyresnis. 
Jam jau kitokios mintys galvoje, jis šiek 
tiek supranta apie gimtinės laukus, apie 
tėvynę. Turi ir supratimą apie baisų ko
munizmą. Jo jauname veidelyje matyti 
susirūpinimas. Dar labiau - kaip replėmis 
suspaudžia širdį.

Viskas jau apytikriai paruošta. Ir nak
tis eina į pabaigą. Sprendžiame su žmona, 
ar šiąnakt išvažiuot, ar dar vokiečiams 
pasiseks sulaikyti bolševikų slinkimą. Nu
bėgu paskubom pas kaimyną Pocių, su

Iš viso varžybose dalyvavo 24 poros, o 
po dviejų šokių septinta buvusi Kanados 
pora dėl čiuožėjos susižeidimo pirmadienį 
varžybose netedalyvavo. □ 

apibūdino čiuožėjai dalyvavę jau penktose 
olimpinėse žaidynėse.

Oro uoste čiuožėjai dalijosi įspūdžiais 
po olimpinių žaidynių. Pasak Pbvilo Vana
go, žiemos olimpiadoje nebuvę sniego, dau
guma sportininkų nusivylę maistu ir pasi
rodymų grafikais. Čiuožėjai pasakojo, kad 
daugeliuisportininkų nepatikęs ledas, pa
čiūžas tekę galąsti iš naujo, o pirmą valan
dą nakties grįžus iš varžybų jau po keleto 
valandų tekdavę keltis ir skubėti į tre
niruotes. □ 

kuriuo buvome susitarę kartu bėgti. Juos 
radau jau pasiruošusius ir belaukiačius 
manęs atvažiuojant. Apie laukimą ryt
dienos jie nenori net girdėti, nes matė, kokiu 
tempu keliais traukiasi vokiečių kariuome
nės daliniai. Nutarėme tą pačią naktį išva
žiuoti. nors prieš mano norą. Aš gi taip no
rėjau darvieną naktelę pastogėje pailsėti.

Sutarta, baigta. Pagrįžus galutinai pabai
giame tvarkytis, pasikinkome arklius... Ir 
štai atėjo sunkiausias momentas, koks tik 
gali būti žmogaus gyvenime. Turiu palikti 
gimtąją pastogę, turiu palikti visą savo var
gą. triūsą, ir kas skaudžiausia, savo seną 
tėvelį, kuris jau turi būti slaugomas. Dabar 
turiu j j palikti likimo valiai -gal sunkiau
siam vargui senatvėje, o gal ir bolševikų 
kruvinam susidorojimui - nutraukiant jo 
gyvybės siūlą.

Kaip anksčiau atrodėme visi susirūpi
nę tik savo darbu, tai dabar visų akys 
pasruvo ašarom, nes jau paskutinę valandą 
dengia mus gimtinės stogas. Verkiame mes 
išvykdami, verkia mus išleisdami samdi
niai, o daugiausiai ašarų išlieja tėvelis, 
gulėdamas lovoje. Gal paskutinį kartą sa
vo tėviška ranka peržegnoja, išleisdamas 
mus į nežinomą likimą. Ūkį prižiūrėti ir 
kiek galint tėveliu rūpintis prašau samdi
nių. kurie buvo ištikimi. Jie prižadėjo, žino
ma, jeigu bolševikai jų ne išvaikys.

Susėdame į vežimą, susupame vaikus, 
kad nesušaltų kelionėje. Koks klaikus 
likimas laukia tų nekaltų kūdikių? Ir jie 
prieš bolševizmą prasikaltėliai? Mažoji 
I .idutė skubina greičiau važiuoti, nes jai 
nepatinka, kad visi verkia. Ji vis kartoja: 
“mama verkia, papa verkia, papunis verkia. 
Kazė verkia. Leonas verkia ir Algirdas 
verkia. Važiuokime greičiau”. Paraginu 
arklius, sujuda vežimas. Dar didesnis 
skausmas, veria širdį. Peržcgnoju gimtinės 
namus.darkartą atsigręžę pažiūrim. Kažin 
ar kada teks pamatyti? O gal žvelgiu 
paskutinį kartą. Maišosi galvoje nesuvai
komos mintys. Kas mūsų laukia nuvykus į 
Vokietiją? Ar pasieksime ją?

Tęsinys kitame MP nr.
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WORKING VISIT OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC 
OF LITHUANIA AND MRS ALMA ADAMKIENĖ TO 

AUSTRALIA
Sydney - Melbourne - Canberra - Sydney, February 24" - 27", 2006

Sydney, Friday, February 24dl
10:55 Arrival in Sydney.

Departure for Sir Stamford Hotel at Circular Quay.
13:30 Business Forum, State Development Office.
16:00 Meeting with the Governor of New South Wales Professor Marie BASI HR.
19:30 Opera Gaetano Donizetti „The Elixir of I ove”.

Sydney - Melbourne, Saturday, February 25"'
10:00 Sailing tour in the Sydney Harbour.
12:00 Arrival at the Taronga Zoo.
12:30 Lunch with the Lithuanian Community.
14:30 Visit to t he Taronga Zoo.
17:00 Departure for Melbourne, Flight No. QF453.
18:30 Arrival in Melbourne.

Departure for the North Melbourne Town Hall.
20:00 Meeting with the Melbourne Lithuanian community. Reception.

Melbourne - Canberra, Sunday, February 26'*‘ 
Departure for the Government Offices.

09:00 Meeting with the Governor ofVictoria Mr. John LANDY
10:45 Arrive at Dandenongs.
11:15 Arrive at William Ricketts Sanctuary - aboriginal themes - figures and

sculptures in clay amongst ferns and trees.
12:15 Arrive at Mt DandenongObservatory and SkyHigh Restaurant (630 meters

above sea level) with view of Melbourne.
12:40 Lunch at SkyHigh Mount Dandenong Observatory
16:10 Departure for Canberra Flight RAAF B737.
17:15 Arrival in Canberra. Welcome at the Canberra airport.
18:55 DepartureforCommonwealthClub.
19:00 Meeting with the Lithuanian Community, Dinner hosted by the I Jthuanian

Community.
Canberra - Sydney, Monday, February 27'1'

11:25 Departure for the House of Parliament.
11:30 Meeting with the Australian Prime Minister John HOWARD.
12:10 Arrival at the Government Offices.
13:00 Official luncheon in honour of President of the Republic of Lithuania and

Mrs Alma ADAMKIENĖ hosted by the Australian Governor General and 
Mrs Marlena JEFFERY.

15:15 Wreath-laying ceremony at the Australian War Memorial.
16:50 Arrival at Sydney international Airport (I lawker Pacific).
18:50 Departure for Auckland, Flight No QF 49.

STATE VISIT OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF 
LITHUANIA AND MRS ALMA ADAMKIENĖ TO NEW 

ZEALAND
Auckland - Wellington, February 27" — March 1“, 2006

Monday, February 27“’
23:50 Arrival at Auckland International Airport

Tuesday, February 2811'
00:25 Departure for the Hyatt Regency Hotel
11:25 Arrival at the Government Offices
11:30 Official welcome ceremony
12:00 Meeting with Iler Excellency the Governor-General Dame Silvia 

CARTWRIGHT and Mr. Peter CARTWRIGHT
12:15 Luncheon hosted by the Governor-General of New Zealand and Mr. Peter

CARTWRIGHT in the honour of the President of the Republic of Lithuania 
and Mrs. Alma ADAMKIENĖ.

14:05 Departure for Auckland International Airport.
14:30 Arrive and proceed to the Koru Club Lounge.
15:00 Depart on Air New Zealand Flight NZ 443 for Wellington.
16:00 Arrive Wellington International Airport.
17:00 Meeting with the Prime Minister of New Zealand Ms. Helen CLARK.
18:00 Meeting with the Leader of the Opposition Dr Don BRASH MP.
18:30 TBCMcctingwith the Minister of Foreign Affairs of New Zealand Mr.

Winston PETERS.
19:20 Departure for Premier House,Tinakori Road.
19:30 Workingdinner in the honour of the President of the Republic of Lithuania

Valdas ADAMKUS and Mrs. Alma ADAMKIENĖ hosted by the Prime 
Minister of New Zealand Ms. Helen CI ARK, Premier House.

Wednesday, March 1”
09:30 Departure for the National War Memorial, Buckle Street.
09:40 Arrival at the National War Memorial.
09:45 Wreath-laving ceremony.
10:05 Departure for Wellington International Airport. Domestic Terminal.
10:30 Arrive and proceed to the Koru Club.
11:00 Departure for Auckland on Air New Zealand Flight NZ426.
12:00 Arrival at Auckland I nternational Airport, Air New Zealand Domestic

Terminal.
12:05 Departure for - venue to be advised (somewhere close to Airport).

Meeting with the Lithuanian community of New Zealand.
Media Opportunity.
Departure for Auckland International Airport.

15:30 Departure for Bangkok, Flight No TG 990.

PRANEŠIMAS
XXIV Australijos Lietuvių Dienų ir LVI Australijos 

Lietuvių Sporto Šventės Gcelonge 2006 metais rengimo 
komitetai praneša, kad sėkmingai ruošiasi ateinančioms 
šventėms jau nuo praeitų metų.

Išsiųsti repertuarai chorams ir paruošti pagrindiniai 
tautiniai šokiai repeticijoms. Užsakytos salės visiems 
renginiams. Ruošiamas web page.

Švenčių programos bus išspausdintos “Mūsų Pastogėje”, ‘Tėviškės Aiduose”, web
page ir pagarsinta per lietuviškas radijo valandėles.

Švenčių rengimo komiteto nariai ir tautiečiai geelongiškiai kviečia visus norinčius 
kuo skaitlingiau dalyvauti. Ypač laukiame žinių Iš jaunimo ir tėvelių, norinčių pasirodyti 
Jaunimo Talentų Vakare ir Meno Parodoje. Dailininkai, skulptoriai, tautodailininkai ir 
kt. prašomi ruoštis pristatyti savo kūrinius parodai-pardavimul

Geelongas yra nedidelis miestas Viktorijoje prie Corio įlankos. Susisiekimas su juo ir 
jame yra patogus tiek traukiniu, mašina ir net pėsčiomis. Visi renginiai bus arti vienas 
nuo kito. Gcclonglškiaijums padės nesunkiai surasti reikalingą nakvynę, paruošime ir 
vietos kelių žemėlapį. Ypač patogu yra atvažiuoti traukiniu mclbumtškiams iš naujos 
Southern Cross (Spencer) geležinkelio stoties į North Geelong stotį, kur sporto stadione 
“Arena” ir vyks dauguma renginių.

Visus Jums rūpimus klausimus ir pageidavimus prašome rašyti laiškais ir e-mail, 
skambinti telefonu, o mes pasistengsime kuo greičiau atsakyti.

Irena Luscombe, sekretorė
Adresas: Lithuanian Geelong Community Inc., P.O. Box 45, North Geelong 3215.
Ph.: (03) 5278 7563
e-mail: i_luscombe@yahoo.com arba ircnastum3@bigpond.com

Delegation of the Republic of Lithuania:
1. President of the Republic of Lithuania Valdas ADAMKUS.
2. Mrs. Alma ADAMKIENĖ.
3. Mr. Antanas VALIONIS. Ministcrof Foreign Affairs.
4. Mr. Egidijus VAREIKIS, Member of Committee on Foreign Affairs, Seimas of 

the RepublicofLithuania.
5. Mr. Edminas BAGDONAS, Ambassador, Adviser to the President of 

Lithuania, Head of the Foreign Policy Group.
6. Ms. Rita GRUMADAITĖ, Spokesperson of the President of Lithuania.
7. Dr. Ramūnas VILPIŠAUSKAS, Adviser to the President of Lithuania, Head of the 

Economic and Social Policy Group.
8. Mr. Giedrius PUODŽIŪNAS. Director of the State and Diplomatic Protocol . 

Department, Ministry of Foreign Affairs.
9. Mr. Jurgis VILČINSKAS, Consultant to the President of Lithuania.

10. Mr. Remigijus NARGĖLA, President's Physician.
11. Ms. Džoja Gunda BARYSAITĖ. Photographer of the President of Lithuania.
12. Mr. Romualdas KUPRYS. Cameraman of the President of Lithuania.
13. Mr. Egidijus KALVAITIS. Security Officer (unarmed).
14. Mr. Artūras DŽIUGELIS, Security Officer (unarmed).

Members of the Lithuanian business delegation:
1. Mr. Jonas B1RŽIŠKIS, General Director, Lithuanian Railways JSC
2. Mrs. Jcvgenija BIRŽIŠKIENĖ, spouse.
3. Mrs. Liudmila KIRKILIENĖ, Head of t he Administration Department, I .ithuanian 

Railways JSC
4. Mr. Algimantas AKSTINAS. General Director, International Chamber of 

Commerce ICC 1 .ithuania.
5. Mr. Redas KLUPŠAS, General Director, Panevėžio Aurida JSC.
6. Mrs. Alma KLUPŠIENĖ, spouse.
7. Mr. Antanas KOVAS, General Director, VAE Legetecha JSC.
8. Mrs. Ona KOVIENĖ, spouse.
9. Mr. Vilius GAVELIS, General Director “Alytaus prekyba”.

10. Mr. Artūras Jonas VENSLAUSKAS, Director, “Kraujo donorystės centras” JSC.
11. Mr. Aloyzas KUZMARSKIS. General Director, “Bega”.
12. Mr. Vidas KAROI .IS, General Director, “Specialus transportas” JSC
13. Mrs. Giedrė MIŠKINYTĖ, Director of Finance department, RVK, JSC.
14. Mr. Ričardas B1EI -SKIS, Chairman of the Board, “Šiaulių autoservisas” SC.
15. Mr. Romuldas ŽEMGULYS, Consultant, “Baltijos hipodromai, JSC.

A^A Vytautui Šliogeriui
mirus Lietuvoje, reiškiame gilią užuojautą broliui Vyteniui - mūsų atstovui 

Sydnėjuje. visai Šliogeriu šeimai, artimiesiems ir draugams.
Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

Aukos “Musų Pastogei”
Ant. Laukaitis NSW $ 35.00 Mrs. M. Žiogienė Vic. $ 35.00
A. ir E. Laugaliai 
Mrs. A. Volkas

Vic.
Vic.

$ 15.00
$ 35.00

E Sodaitis Vic. $ 35.00

Mrs. D. Bartkevičius Qld. $ 15.00 Nuoširdžiai dėkojame už aukas.
P. Šiaučiūnas Tas. $ 55.00 “Musų Pastogės“ Administracija

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudą!
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Gavėnios rekolekcijos Sydnėjuje
Šeštadienį, kovo 11 dieną, St. Joachim’s bažnyčioje Gavėnios rekolekcijas 

praves iš Kanados atvykęs Lietuvių Sielovados vadovas prelatas Edmundas 
Putrimas.

Šeštadienį, kovo 11 dieną:
2 vai. p. p. - išpažintys,
3 vai. p. p. - mišios ir pamokslas.

Sekmadienį, kovo 12 dieną:
11 vai. ryto - išpažintys,
11.30 vai. ryto - mišios ir pamokslas.

Po mišių arbatėlė, susipažinimas su svečiu. Arbatėlė organizuojama suneš
tinė. Dalyvaujantys prašomi atsinešti po lėkštę. Prašome informuoti savo 
artimuosius ir pažįstamus. Parapijos Taryba

Kaziuko mugė Sydnėjuje
Po pamaldų lietuviams kovo 5 d. (sekmadienį), 11.30 vai. ryto, St. Joachim’s 

bažnyčioje, Lidconibe - šv. Kazimiero šventė.
Katalikų Kultūros Draugija kviečia į “Kaziuko mugę” parapijos salėje šalia 

bažnyčios Lidcombc.
Suinteresuoti dalyvauti mugėje su savo rankdarbiais ir kitomis gėrybėmis 

praneškite Danutei Ankienei tcl.: 9871 2524.
Katalikų Kultūros Draugija

Rekolekcijos Canberroje
Prelatas Edis Putrimas Canberroje laikys rekolekcijas ketvirtadienį, kovo 9 

dieną. 6 vai. p. p. St. Mary’s bažnyčioje. Braddon.
Po rekolekcijų mūsų garbingas svečias padarys pranešimą Lietuvių Būstinėje 

Hackett. Seks kuklios vaišės.
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

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

miestuose vyks XII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas.
Atidarymas -'Ibronto mieste, Studijų dienos -1 lamiltono mieste, po to dalyvavimas 

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

www.kongresas.org arba rašykite Ruošos Komiteto pirmininkui:
mathcw.stanevicius@hp.cnni
Pagal PLIS Valdybos nutarimą į XII Kongresą Lietuvių Jaunomo Sąjungos gali siųsti 

šį atstovų skaičių: Rytų Europa -15 (Baltarusija -1, Estija -1, Gruzija -1, Karaliaučius, 
Rusija - 1, Latvija - 1. Lenkija -5, Maskva, Rusija -1, Moldova - 1, Sibiras, Rusija - 1. 
Ukraina-1, Uzbekistanas -1); Vakarų Europa-25(Airija-3, Danija - l.Didž. Britanija 
- 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 PLIS narys - išrinktas savo lietuvių jaunimo bendruomenėje - atsto
vaujantis savo kraštui ar vietovei Pl JK. Atstovams privaloma dalyvauti bent Studijų 
dienose. Atstovai jau gali registruotis į XII Kongresą nuo 2005.12.12!

Laukiame Jūsų!

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

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

išrašyti - “Pasaulio I .ietuvis”, Money orderiai - A. Kramilius.
Adresas: 83 Queen Street, Canley Heights NSW2166.

Antanas Kramilius, “Pasaulio Lietuvio” atstovas Australijoje

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
laikinos raštinės adresas:

SUITE 16,17 KITCHENER PARADE, BANKSTOWN
Tel.: (02) 9708 1414
Fax.: (02) 9796 4962

E-mail: slc@lithuanianelub.org.au
www.iithuanianclub.org.au

“M.P.” prenumeratoriams Melbourne
Ponas Feliksas Sodaitis, ištikimas “Mūsų Pastogės” rėmėjas ir talkininkas, 

daug meti) savanoriškai tarpininkavo priimant “Mūsų Pastogės” prenumeratos 
mokestį Melbourne. Dabar dėl metų naštos ir sveikatos stovio jis prašo atleisti jį 
nuo šių sąžiningai eitų pareigų.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba ir “Mūsų Pastogės 
admininstracija nuoširdžiai dėkoja p. Feliksui Uodaičiui už jo 
įdėtą darbą ir ilgametį talkininkavimą.

Talkininkauti priimant “Mūsų Pastogės” prenumeratos mokestį maloniai su
tiko Lietuvių Koop. Kredito Draugijos “Talka” Melbourno skyrius (I.ietuvių 
Namuose 44 Errol St. North Melbourne) jų darbo valandomis. Žinoma, 
prenumeratas galima siųsti ir tiesiog “Mūsų Pastogės” administracijai adresu: P.O. 
Box 550, Bankstown, NSW 1885.

LB Spaudos Sąjungos Valdyba

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 

pajamų mokesčio (Tax deductible)

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 

Foundation Inc. 44 - 50 Errol St, North Melbourne, Vic. 3051. 
Turint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tek (03) 9578 4319.

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

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

“Musų Pastogės” laikinos patalpos
Nuo šeštadienio, 2005 m. lapkričio 26 dienos. “Mūsų Pastogės” redakcija dirba 
laikinose patalpose: Suite 16,17 Kitchener Parade, Bankstown 2200.
Redakcijai korespondenciją prašomesiųsti pašto dėžutės adresu:

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

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

Dalia Doniela, MP redaktorė

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

Jurisdiction:.......New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras Slitcris, 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, VTC3125 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 I.td. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885. 
Tel.: (02)9790 2319, Faksas: (02)97903233, E-mail: mpastoge@bigpond.com 

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

Redakcine 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 S65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N .Zelandijoje oro paštu SI 15.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

Apmokami) 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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