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Prelato E.Putrimo viešnagė Australijoje

Šiuo metu Australijoje lankosi ir įvairių didžiųjų miestų lietuvių bendruomenes lan
ko iš Kanados atvykęs prelatas Edmundas Putrimas. Tado Žilinsko nuotraukoje - 
prelatas Edmundas Putrimas (centre) su Canbcrros lietuviais.

Lietuvos įvykių apžvalga

Jurgis Pečiulaitis - LR Garbės konsulas 
Naujojoje Zelandijoje

Tarptautinė 
moters diena

Nepaisant 
“sovietinio šlei
fo”. tarptautinę 
moters dienų - 
kovo 8-ąją-šven
čia daugelis Lie
tuvos gyventojų. 
Remiantis tyri

mų bendrovės “TNS Gallup” duomenimis, 
daugiau kaip 39% Lietuvos gyventojų 
Tarptautinė moters diena yra labai svarbi 
šventė. Aktyviausiai šią dieną švenčia 
vilniečiai - daugiau nei pusė apklaustųjų 
nurodė, kad tai daro visuomet, be to - dar 
30% šią dieną mini kartais. Šios dienos 
niekuomet nemini 13% I .ietuvos gyventojų. 

Požiūris įšventę pagal lytis skiriasi ne
daug-kovo 8-osios niekada nemini 15.6% 
vyrų ir 11.1% moterų. Šią dieną visada 
švenčia 35.9% vyri) ir 41.9% moterų.

Daugiau nei pusė 20-29 meti, žmonių 
nurodo, kad Tarptautinę moters dieną 
švenčia nuolat, tačiau 7.5% to nedaro 
niekada. 60-74 melų grupėje pastoviai 
mininčių moters dieną - vos penktadalis, 
tačiau net 28% nurodo, kad ši diena nėra 
šventė. Tai aukščiausias rodiklis tarp visų 
amžiaus grupių.
Tarptautinė moters diena Seime

Minint Tarptautinę moters dieną. Sei
me surengta konferencija lyčių lygybės 
klausimais. Konferenciją “Moterys Lietu
vos visuomenėje” surengė Seimo Moterų 
parlamentinė grupė. Panešimus skaitė 
socialinės apsaugos ir dariai ministrė Vili
ja Blinkcvičiūtė, ūkio ministras Kęstutis 
Daukšys, švietimo ir mokslo ministras 
Remigijus Motuzas, sveikatos apsaugos 
ministras Žilvinas Padaiga, Lygių gali
mybių plėtros centro direktorė Virginija 
Aleksejų nė. Seimo Moterų parlamentinės 
grupės narės.Konfcrcncijojc dalyvavo apie 
300 dalyvių iš įvairių nevyriausybinių or
ganizacijų. valstybės instituciji į, savivaldybių.

Lietuva netrukus teiks prašymų 
jyjjjatLįjeuro zonų------

Lietuvos banko vadovas Reinoldijus 
Šarkinas po susitikimo su Europos cen
trinio banko (I i(’B) vadovu dar kartą pa
tvirtino. kad Lietuva netrukus pateiks 
prašymą įvertinti jos pasirengimą įsivesti 
eurą. Prašymas bus teikiamas Europos 
Komisijai ir Europos centriniam bankui, 
kad kiekviena siu institucijų paruoštu 
konvergencijos ataskaitas.

Anot R.Šarkino, norinti įsivesti eurą 
2007 metų sausio 1 -ąją, tokį prašymą Lie
tuva turi pateikti vėliausiai kovo mėnesį.

Europos centrinio banko (ECB) va
dovas Jean Claude Trichet kovo 7 d. 
Frankfurte susiliko su premjeru Algirdu 
Brazausku, R.Šarkinu bei finansų ministru 
Zigmantu Balčyčiu.

R.Šarkinas teigė negalįs išsamiau 
komentuoti susitikimo turinio, nes esą taip 
buvo sutarta. “Pateikėme savo poziciją, 
paaiškinome ją ir kad galvojame apie 
išankstinį prašymo teikimą”, - Sakė jis.

ECB vadovas .I.C.Trichct susilaikė nuo 
komentarų, ar Lietuva nuo kitų metų ga
lėtų būti priimta į euro zoną. “Negaliu 
įvardyti Lietuvos problemų, aptarėme 
abiem pusėms svarbius klausimus”, - Lie
tuvos televizijai sakė jis.

Jeigu Vyriausybė oficialiai paprašys 
atlikti įvertinimą anksčiau, tikimasi, kad 
tiek ECB, tiek Europos Komisija savo 
ataskaitas pateiks iki vasaros pradžios, kad 
birželį ES vadovų taryba galėtų priimti ga- 
lutinįsprcndimą.

Maastrichto infliacijos kriterijus yra 
vienintelis, kurio Lietuva kol kas nevykdo 
ir kuris galėtų sukliudyti Lietuvai įsivesti 
eurą 2007 metų sausio 1-ąją. Tačiau Z.Bal- 
čytis užsiminė, kad galimi keli infliacijos 
rodiklio skaičiavimo būdai - anot jo, trys 
mažiausią infliaciją turinčios ES narės, pa
gal kurių infliaciją skaičiuojamas Maas
trichto rodiklis, turėtų būti pačios

Nukelta į 2 psL

Šių melų vasario menesį Lietuvos Res
publikos garbės konsulu Naujajai Zelan
dijai buvo paskirtas Jurgis Pečiulaitis. po 
to. kai Saulius Petraška atsistatydino iš 
šio posto.

Jurgis Pečiulaitis gimė 1941 metais Vil
niuje. 1944 metais su savo tėvais ir jau
nesne sesute Dalia pasitraukė i Austriją.

Austrijoje Pečiukaičių šeima gyveno 
1 )P stovykloje, iš kurios 1949 metais emig
ravo i Naująją Zelandiją.

Pradinės ir vidurinės mokyklos išsi
lavinimą Jurgis gavo katalikų mokyklose 
Auckland mieste.

Po to Marketing diplomą Įsigijo 
Manukau Technical Institute. Savo 
profesijoje dirbo kaip Director of 
Corporate Sales vienoje Fordo automo
bilių kompanijoje Aucklande.

Jurgis Pečiulaitis žaidė rugby ir soft
ball St Paul’s College ir Marist Club Auck
lande. Vėliau jis įstojo į Fast Tamaki Rugby 
C lub, tapo klubo treneriu ir administra
torium, o dabar yra išrinktas garbės nariu 
visam gyvenimui. Jis buvo Auckland 
Rugby Union.oarys virš 2(1 metų: treneris 
ir žaidėjų rinkėjas, menedžeris ir adminis
tratorius.

Lietuvos Respublikos Garbės konsulas

Į Afganistaną - daugiau lietuvių karių
Lietuvos kariuomenės Specialiųjų 

operacijų junginio (SOJ) eskadronas an
troje šit, metų pusėje gali būti pasiustas i 
Afganistano rytuose JAV vadovaujamą 
operaciją “I induring Freedom". Joje I .ie
tuvos “žaliukai” jau dalyvavo 2002-2004 
metais. Tai, kad svarstoma tokia galimy
bė, patvirtino Lietuvos krašto apsaugos 
ministras Gediminas Kirkilas ir kariuo
menės vadas, generolas majoras Valdas 
Tutkus.

Ministro G.Kirkilo teigimu, gautas są
jungininkų kvietimas siųsti SOJ karius į 
Afganistaną, tačiau sprendimas dėl daly
vavimo misijoje dar nepriimtas. Per Vals
tybės gynimo tarybos posėdį kvietimui 
pritarė prezidentas ir kiti VGT nariai. 
Svarstomi dalyvavimo misijoje finansa
vimo ir aprūpinimo aspektai.

“Žaliukų” eskadronas - maždaug trys- 
kclurios dešimtys karių j Afganistaną bū
tų siunčiami po liepos mėnesio. Neseniai 
spec, karių papildomai nusiuntė Australija.

Kompiuteris - kas
2005 metais, palyginti su 2004 me

tais. kompiuterius turinčių namų ūkių 
dalis Lietuvoje padidėjo nuo 25-5 iki 31%. 
Kas antras namų ūkio kompiuteris turi 
interneto ryšį, rodo Lietuvoje viešosios 
nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovės 
„TNS Gallup” duomenys.

Didžiausia kompiuterių ir interneto 
skvarbą yra Vilniuje: kompiuterius turi 
beveik 47% namų ūkių, 28% - ir inter
neto ryšį. Kompiuterių skvarbą 40% ribą

Naujas LR Garbės konsulas Naujoje Ze
landijoje Jurgis Pečiulaitis.

Naujojoje Zelandijoje yra vedęs ir turi ke
turis suaugusius vaikus bei tris anūkus. Jis 
su savo naujazelandiele žmona Margaret 
gyvena Auckland mieste.

Jurgis Pečiulaitis. būdamas veiklus 
lietuvis, atstovavo Naujosios Zelandijos 
lietuviams XI-ajamc Pasaulio Lietuvių 
Seime, kuris 2003 metais įvyko Vilniuje.

Minvydas Palubinskas

2002-2004 metais panašioje operaci
joje pakaitomis po pusmetį dalyvavo ir 
keturi Lietuvos SOJ eskadronai “Aitvaras”. 
Jų kariai vykdė specialiosios žvalgybos, 
įtariamų asmenų suėmimo, ginklų sandė
lių likvidavimo ir kai kurias kitas įslap
tintas operacijas.

Antroji Afganistane šiuo mc tu vykstan
ti tarptautinė operacija - NATO vadovau
jama misija, kurios tikslas - sudaryti sąly
gas provincijų atkūrimui. Goro provin
cijoje tokiai atkūrimo grupei vadovauja 
Lietuva. Nors operacijoms vadovaujama 
atskirai, jos tarpusavyje tampriai deri
namos.

Talibų ir “al Qaeda” vadovai ketina pa
vasarį intensyvinti savo puolimus. Šie ko
votojai keičia savo taktiką ir vis daugiau 
pasikliauja ne partizaniniais reidais, o fra
ke išbandytais sprogdinimais. Kovotojai, 
atrodo, linkę vis dažniau siųsti savižu
džius sprogdintojus bei pakelėse ir auto
mobiliuose slėpti bombas. (Pagal BNS)

trečiuose namuose
pasiekė ir Kaune. Alytuje bei Visagine.

„Pasiekti geri rezultatai Vilniuje ir 
Kaune nestebina, tačiau verta atkreipti 
dėmesį j įspūdingą kitų miestų augimą. 
Panevėžyje, Marijampolėje. Telšiuose, 
Kupiškyje, Šakiuose, Plungėje ir Anykš
čiuose kompiuterių skvarbą išaugo 10- 
18%. Ryškiausiai pernai ji augo Visagine 
- net 19%”, - sakė Edmundas Bražėnas, 
„TNS Gallup“ rinkodaros direktorius.

(Pagal DELFI)
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'pata-s'Ss Trumpai iš visur
♦ I rake yra iški
lusi rimta pilieti
nio karo grėsmė 
tarp šiitų ir suni
tų. Kovo 12 d. 
Sadr miesto turga
vietėse viena po 
kitos sprogo še
šios bombos, pa
slėptos automo
biliuose. Sprogi

mai užmušė 58 žmones, sužeidė virš 300.
Sadr miestas yra šiitų tirštai gyvenamas 
Bagdado priemiestis, radikalaus šiitų 
imamo Moqtada al-Sadr vadovaujamos 
“Mahdi armijos” centras. Keletu dienų po 
šių sprogimų visame Bagdade siautė 
“mirties komandos”, nužudyta daug sunitų.
♦ Kovo 14 d. žemės drebėjimas Banda 
jūroje, rytinėje Indonezijoje, iššaukė cu
namį. Septynių metrų aukščio bangos 
nušlavė Pela kaimą Bum saloje, sunai- 
kindamos 116 namų. Žuvo 4 žmonės, 1200 
gyventojų evakuoti.
♦ Kovo 14 d. Izraelio kariai apsupo 
palestiniečių kalėjimą Jericho mieste, 
reikalaudami išduoti šešis kalinius, ten 
laikomus pagal susitarimų tarp Izraelio, 
palestiniečių ir JAV bei Didž. Britanijos 
tarpininkų, tarptautinių stebėtojų prie
žiūroje. Vienas iš kalinių buvo Ahmed 
Saadat, Palestinos Išlaisvinimo Liaudies 
Fronto lyderis, kaltinamas suorganizavęs 
Izraelio turizmo ministro Rahavam Zeevi 
nužudymą 2001 metais. Geruoju neišrei
kalavę kalinių, Izraelio kariai paėmė ka
lėjimą puolimu. Žuvo bent vienas kalėji
mo sargų ir vie nas kalinys.
♦ Kovo 14 d. ginkluoti palestiniečiai, 
keršydami už katėjimo puolimą, sudegino 
britų įstaigą Gazos mieste, užpuolė ame
rikiečių vadovaujamą mokyklą Gazoje ir 
pagrobė eile užsieniečių, jų tarpe du aus

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl. 
stabiliausios valstybės, kurios dirbtinai 
nedaro įtakos kainoms.

Sausį vidutinė 12-kos mėnesių inflia
cija, apskaičiuota pagalsuderintą vartotojų 
kainų indeksą (SVKI), Lietuvoje siekė 
2.7% ir buvo 0.1% didesnė nei Maas- 
trichto infliacijos kriterijus.

Tuo tarpu paskutinių devynių mėnesių 
(2005 metų gegužės - 2006 metų sausio), 
arba besiformuojanti vidutinė metinė in
fliacija Lietuvoje sausį buvo 2.55%, arba 
0.08% mažesnė už Maastrichto infliacijos 
rodiklį, kuris buvo 2.63%.
Čekijoje pradėjo veikti Lietuvos 

konsulatas
Čekijos Brno mieste kovo 7 d. atidary

tas Lietuvos garbės konsulo Petro Slačalos 
vadovaujamas konsulatas.

Kaip pranešė Lietuvos užsienio reikalų 
ministerija, garbės konsului pavesta vyk
dyti veiklą septyniose Čekijos apskrityse - 
Pietų Čekijos. Pardubicės.Vysočinos, Pietų 
Moravijos, Olomouco, Moravijos-Silczijos 
ir Zlino. Šios apskritys sudaro apie 50% 
visos Čekijos teritorijos, jose gyvena 5 mln. 
Čekijos gyventojų.

Iš viso Lietuva yra įsteigusi maždaug 
120 konsulinių įstaigų, kurioms vadovau
ja garbės konsulai.

Garbės konsulas yra užsienio reikalų 
ministro paskirtas asmuo, vykdantis jam 
pavestas konsulines funkcijas bei atlie
kantis ekonominio ir kultūrinio bendradar
biavimo skatinimo ir kitą URM pavestą 
darbą. Paprastai garbės konsulais tampa 
pasiturintys verslininkai, galintys skirti 
lėšų Lietuvos ir jos siekių pristatymui sa-
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tralus mokytojus. Vėliau jie buvo paleisti.
♦ Kovo 16 d. Rytų Timoro vyriausybė at
leido iš kariuomenės 593 karius. Kariai 
buvo nepatenkinti sunkiomis tarnybos są
lygomis ir paaukštinimo tarnyboje gali
mybėmis. Rylų Timoro vyriausybės pareiš
kimu, jų neseniai įsikūrusios valstybės 
kariai dar yra neįsisąmoninę, ką reiškia 
būti kariu. Iki šiol Rytų Timoro kariuome
nėje tarnavo 1400 karių.
♦ Kovo 16 d. Indonezijos Naujosios Gvi
nėjos dalyje, Jayapura mieste, prieš 
Freeport aukso kasyklas demonstruojanti 
minia susidūrė su policija. Žuvo trys poli
cininkai irvienas saugumo valdininkas, nuo 
policijos šūvių žuvo keli demonstrantai, 48 
žmonės suimti. Indonezijos vyriausybė 
atsisako uždaryti aukso kasyklas, vieną 
svarbiausių jos pajamų šaltinių.
♦ Kovo 16 d. Jungtinių Tautų Organizaci
ja 170:4 balsų santykiu nusprendė įsteigti 
Žmpgaus leisiu Tarybą vietoje iki šiol 
veikusios Žmogaus teisių komisijos. JT 
Gcn. sekretorius Kofi Annan kritikavo 
senąją komisiją, nes į ją buvo infiltruoti 
nuolatiniaižmogaus teisių pažeidėjai, įėję 
tik tam, kad galėtų apsisaugoti nuo kritikos, 
užsipuldami kitus. Ši komisija susirinkda
vo tik kelioms savaitėms kasmet. Naujoji 
'žmogaus Teisių Taryba posėdžiaus regu
liariai, o reikalui esant šauks specialius po
sėdžius. JAV buvo viena iš valstybių, balsa
vusių prieš naująją Tarybą, nes norėjo, kad 
kandidatės į šią Tarybą būtų remiamos 
dviejų trečdalių balsų, o ne vien paprastos 
daugumos.
♦ Kovo 19 d. Aleksander I.ukašenko vėl 
išrinktas Gudijos prezidentu. I rinkimus 
nebuvo įsileista tarptautinių stebėtojų, o 
Gudijos KGB viršininkas Stepan Sucho- 
renko įspėjo, kad viešai protestuoją prieš 
Lukašenko gali būti suimti, kaip teroristai 
ir jiems pritaikyta mirties bausmė. □ 

vo šalyse, taip pat žmonės, jaučiantys 
simpatijų Lietuvai.

“Klaipėdos nafta” pernai 
investavo 24 mln. litų

Nuolat modernizuojanti krovos tech
nologijas bendrovė “Klaipėdos nafta” nuo 
praėjusiųjų metų pabaigos pradėjo per
krauti lengvąją žaliavinę naftą bei vaku
uminį gazolį. Iš viso įmonė pernai investa
vo 24.4 mln. litų. Dalis šių investicijų buvo 
nukreipta ir į aplinkos apsaugos techno
logijas - pradėti eksploatuoti biologinių 
valymo įrenginiai, vandens nuotekų ty
rimo laboratorija.

“Klaipėdos nafta” didžiąją dalį praėju
sių metų investicijų skyrė dviejų įvai
riems produktams saugoti skirtų rezer
vuarų statyboms. Pernai šių talpyklų sta
tybų darbai bendrovei atsiėjo 22.9 mln. litų.

Pasak “Klaipėdos naftos” komercijos 
direktoriaus Ričardo Milvydo, šiemet 
bendrovė planuoja perkrauti 7 mln. tonų 
naftos produktų. Pernai “Klaipėdos nafta” 
perkrovė 5.84 mln. tonų įvairių naftos 
produktų. Pernai “Klaipėdos nafta” pra
dėjo eksploatuoti naujus biologinio valy
mo įrenginius, atsiėjusius 5.6 mln. litų.

Indija remia hindi kalbos 
mokymų Vilniaus universitete 
Vilniaus universitete (VU), remiant 

Indijos ambasadai bus skatinamas vienos 
labiausiai pasaulyje paplitusių - hindi- 
kalbos mokymas. VU Rektorate kovo 9 d. 
Indijos ambasadorius Anil Wadhwa rek
toriui Benediktui Juodkai įteikė 29,000 litų 
paramą, kuri bus panaudota hindi kalbos 
kabineto įkūrimui Orientalistikos centre. 
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau- 
da,ELTA,lSNS,LGmCir“Beniardūiai’’.

ES sustabdė paramą Lietuvos 
geležinkeliams

“Kauno diena” praneša, kad Europos 
Sąjunga jau sustabdė dalį savo paramos, 
kai paaiškėjo, kad “Lietuvos geležinke
lių” vadovai davė 200 milijonų vertės už
sakymą Rolando Ragaišio firmai “JK 
grupė”. R. Ragaišis yra “Liet. geležinkelių” 
general, direktoriaus Jono Biržiškio žen
tas. Jonas Biržiškis sako, kad buvę laikyta
si įstatymo, tačiau prisipažįsta žinojęs, 
kad geležinkelio remonto konkurse daly
vavo ir jo giminaitis.

Ilgame straipsnyje “Kauno diena”pri
mena. kad “1 .ietuvos geležinkelių” vadovas 
j skandalus įsivelia ne pirmą kartą. Pa
stebėta, kad per šešerius jo vadovavimo 
metus viešuosiuose konkursuose laimė 
lydėdavo įmones, kurios ir anksčiau fi
gūruodavo abejotinuose kontraktuose.

Policijos istorijoje - Sąjūdis buvęs 
chuliganiškas

Pastaruoju metu kilo pasipiktinimo 
banga paaiškėjus, kad knygas apie savo 
istoriją leidžianti Lietuvos policija ją ilius
truoja sovietinių milicininkų prisimini
mais. Pradėtos leisti Lietuvos policijos is
torijos. pavadintos “Angelo sargo skrydžiu”, 
pirmajame tome, kuris skirtas 1988-1990 
metams, daugelis pateiktų faktų atspindi 
sovietinių okupantų požiūrį į žmones, ko
vojusius už Lietuvos laisvę.

Prezidentas Valdas Adamkus pareiškė, 
kad toks istorijos perrašinėjimas - “didelis 
akibrokštas Lietuvos visuomenei ir pilie
čiams, branginantiems atsiminimus apie 
Atgimimo laikotarpį ir Sąjūdžio veiklą.

Įvykių liudininkai puikiai prisimena, 
kaip 1988 m rugsėjo 28-ąją tuometė Lie
tuvos Vidaus reikalų ministerijos vadovy
bė. pasitelkusi j pagalbąsovietų vidaus ka
riuomenės pulką, jėga išvaikė į Gedimino 
aikšte palaikyti badaujančių Lietuvos lais
vės lygos aktyvistų suplūdusius žmones, o 
kitą ankstyvą rylą milicininkai sumušė 
badau tojus. Šis įvykis buvo pramintas “ba
nanų baliumi”, po jo buvo priverstas atsista
tydini i tuometis I .ietuvos komunistų par
tijos vadovas Ringaudas Songaila.

Tačiau knygoje rašoma, kad Gedimino 
aikštėje siautėjo chuliganai, kurie mėtė bu
telius ir akmenis, tyčiojosi iš pareigūnų,

Knyga apie Barboros Radvilaitės atvaizdus
Kovo 17 dieną Lietuvos dailės mu

ziejaus Vilniaus paveikslų galerijoje 
(Didžioji g. 4) surengtas dr. Marijos Ma- 
tušakaitės knygos „Karalienė Barbora ir 
jos atvaizdai” pristatymas.

Marija Matušakaitė (g. 1924 m.) - me
no istorikė, kuri studijuoja ir domisi dau
geliu meno istorijos momentų: Lietuvos 
skulptūriniais antkapiais, apranga, XVI- 
XVIII a. portretais Lietuvoje, senosios 
medžio skulptūros ir dekoratyvinės dro
žybos. procesijų altorėliais Lietuvoje bei 
Barboros Radvilaitės atvaizdais. 1998 m. 
Marija Matušakaitė apdovanota Vyriau
sybės premija už reikšmingus darbus 
Lietuvos menui ir kultūrai. Pastaraisiais 
metais išleistos jos studijos - išleista jos 
monografija „XVI-XVIII a. apranga 
Lietuvoje” (2003 m.), knyga „Karalienė 
Barbora ir jos atvaizdai” (2006 m.). Šiuo 
metu autorė ruošia spaudai tyrinėjimą 
„Lietuvos skulptū ra iki XVII a. vidurio”.

Barbora Radvilaitė yra viena populia
riausių istorinių asmenybių. Jos ir Žygi
manto Augusto meilės istorija, legendomis 
apipintas grožis inspiravo daugybę tapy
bos, grafikos, skulptūros, literatūros kū
rinių.

Autorė knygoje „Karalienė Barbora ir 
jos atvaizdai” gyvai nušviečia istorinį foną. 

Bcto, prieš keletą metų buvo kilęs plačiai 
išgarsėjęs skandalas, kai konkurse “Lietu
vos geležinkeliai” sudarė išskirtines są
lygas Algirdo Brazausko broliui, o konku
rentai skundžiasi esą dirbtinai stumiami 
iš rinkos. Pasak “Kauno dienos”, Jonas Bir
žiškis esąs laikomas artimu Premjero Al
girdo Brazausko aplinkos žmogumi.

Kilus dabartiniam skandalui. Genera
linė prokuratūra atlieka tyrimus dėl do
kumentų klastojimo. Europos Sąjunga jau 
sustabdė “Lietuvos geležinkelių” skelbtų 
konkursų finansavimą ir. pasak “Kauno 
dienos”, grasina byla Lietuvai.

(Verslininkų delegacijoje, kuri neseniai 
lankėsi Australijoje ir kt., dalyvavo irjomas 
Biržiškis su žmona Jevgenijų. Red.) 

todėl milicininkai ir vidaus kariuomenės 
kariai “išlieję ilgai kauptą pyktį ant mitin
guotojų, vanoję žmones į kairę ir į dešinę”.

Protestavusių prieš sovietų valdžią 
Lietuvos piliečių teiginiai, kad jie buvo su
mušti, čia paneigiami milicininkų žodžiaiis. 
Anot jų, badautojai ir kiti mitinguotojai - 
ne kas kita kaip provokatoriai, chuliganai, 
melagingai liudiję asmenys. Apie Atgimi
mo laikotarpio susirinkimus knygoje aiš
kinama šitaip:

“Iš tikrųjų visuomenės aistros, kurios 
paprastai nurimdavo žiemą, kaistumdytis 
mitinguose tiesiog nesmagu, vėl užvirdavo 
pavasarį ir tęsėsi iki vėlyvo rudens. Pra
mogų tuomet buvo nedaug: trys kanalai, 
vienas kitas koncertas... Teatrai - gastrolėsic, 
knygų vasarą nuolat neskaitysi, užsienio 
kelionės - iš fantastikos srities (...). Tad 
mitingai, demonstracijos daugeliui, ypač 
jaunimui, buvo ne tiek pilietinė pareiga ar 
politinė būtinybė, kiek galimybė padūkti, 
išsirėkti, nebaudžiamai keiksnoti valdžią, 
pasijusti savo šalies likimo sprendėjais, 
pagaliau - susit ikti su draugais”.

Knygos autorius - redaktorius yra Poli
cijos departamento Viešųjų ryšių skyriaus 
vyriausiasis specialistas Zorabas Džava- 
chišvilis. Knygos leidybą jau sustabdė poli
cijos vadovas Vytautas Grigaravičius. □

Vienas iš Barboros Radvilaitės atvaizdų, 

aptaria to laikotarpio asmenybes. įamžin
tas meno kūriniuose, pristato seniausius 
Barboros portretus (XVI a.) ir vėlesnius jų 
variantus, analizuoja portretinės tapybos 
Lietuvoje ir Europoje ypatybes, taip pat 
aptaria XIX a. atvaizdus ir kūrinius, ne
pagrįstai priskiriamus Barboros Radvilai
tės asmeniui. □

2



Bendruomenės baruose
Puikus vakaras Melbourne

ALB Melbourno Apylinkės Valdybos 
pirmininkas Bronius Zumeris Melbourno 
lietuvių bendruomenės vardu pakvietė 
mus visus dalyvauti priėmime, pagerbiant 
Jo Ekscelenciją LR Prezidentų Valdų 
Adamkų. Priėmimas su vaišėm vyko šeš
tadieni, vasario 25 dienų, naujai atremon
tuotoje North Melbourne rotušės salėje, 
šalia Lietuvių Namų. Lietuvių Namai tų 
vakarą buvo išnuomoti ir juose vyko 
Johann Strauss operetė “Die Flcdcrmaus”.

Mclhoumiškiai yra pramogų mėgėjai. 
Per karščius ar šalčius jie keliauja į bažny

čia. Lietuvių Namus, teatrus, galerijas, 
krepšini, futbolų, kriketų, arklių lenktynes 
ir taip toliau. Taigi, nors tų dieną buvo 37 
laipsniai karščio ir lijo, virš 200 tautiečių iš 
Melbourno ir Geelongo atvyko j North 
Melbourne Rotušę susitikti su Prezidentu 
Valdu Adamkumi. Laukdami garbingo 
svečio, susirinkę tautiečiai, pasipuošę va
saros vakarine apranga, prisėdo prie pa
ruoštų stalų ar stoviniavo prie salės durti.

“Žiūrėkite, kiek daug jaunimo!”. - paste
bėjo žmonės. Buvo tikrai malonu matyti 
tiek susirinkusio jaunimo. Po kiek laiko North Melbourne Rotušės salės bendras vaizdas susitikimo su LR Prezidentu metu.

LR Prezidentas Valdas Adamkusfantras iš dešinės) su jaunąja ALI! Melbourne Apy
linkės Valdyba. Iš kairės: Rimas Statkus, Vytas Krivickas, Nerija Žemkalnytė ir Bronius 
Zumeris (pirmininkas).

Vasario 16-oji Brisbanėje
Nors ir didelių karščių varginami, 

brisbaniečiai nepatingėjo ir vasario 19 
dienos (sekmadienio) popietę susirinko j 
Lietuvių Namus atšvęsti mums taip bran
gią Nepriklausomybės dienų. ALB Bris- 
banės Apylinkės Valdybos pirmininkė 
Gaila Bagdon pasveikino tautiečius ir 
pasidžiaugė, kad vis dar galime susirinkti i 
savo Namus ir tęsti lietuviškų veiklą.

Minėjimą pradėjome sugiedodami 
Tautos himną. Sporto atstovas Karolis 
I lakas įnešė tautinę vėliavų. Apylinkės 
Valdybos pirmininkė Gaila Bagdon pa
kvietė tylos minute prisiminti ir pagerbti 
mūsų tautos didvyrius, kankinius ir visus 
paaukojusius savo gyvybe ant laisvės 
aukuro.

Ibliau pirm. Gaila Bagdon savo kalboje 
minėjo, kad Lietuvoje gimusi karta geriau 
supranta Vasario 16-osios reikšmę. Jaunys
tės prisiminimai paliko tėvų širdyse ne
išdildomą meilę savo kraštui ir jaunai 
nepriklausomai Lietuvai. Po skaudžios 
okupacijos meti) antrąjį tautos prisikėli
mų jau visi - seni ir jauni-stebėjome per 

pasaulio ž.iniasklaidą. Su drebančiomis 
širdimis sekėme okupantų smurtą. Mūši) 
džiaugsmui nebuvo ribų, kai Lietuvos t ri- 
spalvė vėl suplevėsavo Gedimino kalne.

R Filomena Luckienė padeklamavo 
Maironio eilėraštį “Pirmyn j kovą” ir B. 
Brazdžionio “Aš be tavęs”.

Sporto klubo “Baltija” pirmininkas 
Paulius Daugalis papasakojo apie neseniai 
įvykusią Sporto Šventę Brisbanėje. Šventė 
gerai pasisekė, buvo gauta daug medalių ir 
laimėta įvairių taurių, kurias galėjo visi 
apžiūrėti. Nors karštis vargino, visi spor
tininkai žaidė iš širdies ir išsivežė iš Bris- 
banės gražių prisiminimų. Nedideli Lie
tuvių Namai vos sutalpino svečius, bet visi 
buvo pavalgydinti ir pavaišinti. Nenuils
tančios šeimininkės - Virginija ir Genutė 
su padėjėjomis - kasdien dirbo valgyklo
je. Paulius dėkojo visiems talkininkams 
ir kvietė pasižiūrėti filmų apie Sporto 
Šventę.

Po minėjimo susirinkusieji vaišinosi 
užkandžiais ir kavute.

R. Platkauskienė 

Garbės gen. konsulo Andriaus Žilinsko ir 
jo žmonos Aidos lydimi. Prezidentas Val
das Adamkus su žmona Alma ir visa dele
gacija įžengė pro duris žybsint foto apa
ratams ir entuziastingai plojant. Delegaci
ja buvo palydėta prie garbės stalo, o Prezi
dentas su žmona - prie garbės vietų scenoje.

Susitikimo pravedėjus Andrius Vaitie
kūnas pristatė svečius ir apylinkių valdy
bų pirmininkus, kurie pasakė trumpas 
sveikinimo kalbas. Pradėjo Geelongo Apy
linkės Valdybos pirmininkas Stasys Šutas, 
sekė Melbourno Apylinkės Valdybos pir
mininkas Bronius Zumeris. Po jų kalbėjo 
LR Prezidentas Valdas Adamkus. Jis ap
žvelgė politinę situacija Lietuvoje. Kalbė
jo ne tik apie teigiamas puses, bet ir apie 
problemas. Prezidentas pabrėžė išeivijos 
tolesnio tęstinumo ir įsijungimo į 1 .ietuvos 
ateities veiklą reikšmingumą. “Mes esame 
viena tauta, viena šeima ir mūsų praeitis 
visus mus riša”.-sakė jis

Po sveikinimo kalbų, apsilankymui 
Melbourne prisiminti, svečiams buvo 
įteiktos dovanos. Prezidentui-dr. A. Taš- 
kūno knyga “Lithuanian Studies in 
Australija”, o p. Almai-be tradicinės gė
lių puokštės, papuošalas su opalu.

Populiariausia dovana Prezidentui bu
vo australiška Akubra skrybėlė, kurią, vi
siems džiaugsmingai plojant, jis užsidėjo.

Viktorijos parlamento narys Victor 
Pcrton plačiai šypsojosi ir savo žmonai 
pasidžiaugė: “Taip, mes turime gerą žmo
gų. reprezentuojantį Lietuvą! ”

Prezidentas abiems Apylinkių Valdybų 
pirmininkams įteikė puikiai įrėmintus 

LR Prezidentas Valdas Adamkus (centre) tarp Melbourno jaunimo.
Visos nuotraukos Vyto Krivicko.

Lietuvos Seimo rūmų paveikslus.
Apsivilkusi puošniais tautiniais rūbais 

Birutė Prašmutaitė, atstovaujanti chorų 
“Dainos Sambūris”, kuris tuo metu kon
certavo Hobarte. atliko trumpą programą, 
kurią užbaigė sudainuodama “Waltzing 
Matilda”.

Po to visi maloniai buvo pakviesti 
vaišėms prie gražiai papuošto bufeto, su 
gausybe įvairių patiekalų ir vaisių. Taip 
pat buvo siūloma australiško alaus, vyno 
i r skanaus vaisių gėrimo.

Prezidentas maloniai bendravo su vi
sais, kurie norėjo su juo pasisveikinti, nu
sifotografuoti, pasikalbėti ar ranką pa
spausti. Mūsų jaunimas apstojo Prezidentą 
ir ilgai nepaleido. Prezidentas, nežiūrint 
ilgos dienos, buvo kantrus, prieinamas ir 
žavus. Buvo girdėti ponias sakant: “aš da
bar neplausiu savo rankos, nes ją paspaudė 
pats Prezidentas”.

Vakaras pasisekė. Žmonės skirstėsi į 
namus vėlokai, džiaugdamiesi, kad patyrė 
ką tai nuostabaus. Turime dėkoti jaunai 
mūsų Apylinkės Valdybai, kuri nežiūrint 
vėloko pranešimo iš Lietuvos, suruošė to
ki puikų priėmimų. Remkime juos kiek 
galime, nes be jaunimo mūsų bendruomenės 
neturės ateities. Dėkojame visiems, kurie 
prisidėjo prie šio priėmimo: Broniui 
Zumeriui, Nerijai Žemkalnytei ir Snie
guolei bei Gabrieliui Žemkalniams, Ven
tai Dagytei, Sauliui Dagiui. Vytui Krivic
kui, Rimui Statkui ir už gėlių papuošimus 
- LisaiSkimbirauskaitei.

Didelis ačiū jums visiems.
Nijolė Šalkūnienė

Neseniai Brisbanėje vykusios Sporto Šventės atidarymas.

Dėkojame!
Nuoširdžiai dėkojame visiems, padėjusioms mums suruošti Vytauto 

Landsbergio jaunesniojo koncertus Australijoje: Viktorui Martišiui bei jo 
padėjėjams Canbcrroje ir Vytautui Opulskiui Adelaidėje. Melbourne -kartu su 
Vytautu dainavusiems Brigitai I .astauskailei ir Stepui Levickiui, vaišių ruošos 
padėjėjoms Danai Binkienei ir I rtai Slrazdauskicnei, kasininkei Aidai Gogelytei 
ir garso ir vaizdo aparatūros valdytojui Mykolui Kozlovskiui. Už. tortą ir pyragus 
dėkojame 'Tamarai Pošifinienei, Aleksandrai Volkienei ir Nijolei Salkfinienci. 
Rūtai Kemežytei - už malonų aptarnavimų ir didelę nuolaidą.

Entuziastės
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| Lietuva iš arti
Pyktį lietuviai išlieja ant Seimo

Gintaras Sarafinas,
(“Veidas”, sutrumpinta)

Visiškas nepasitikėjimas, nusivylimas ir 
ignoravimas. Stulbinama praraja tarp I Je- 
tuvos visuomenės ir politikų. Dar prieš 
penkiolika metų parlamentu pasitikėjo 
daugiau Lietuvos gyventojų nei nepasiti
kėjo, prieš dešimt metų pasitikėjo per 20%, 
nepasitikėjo daugiau nei 45%, na, o dabar 
Seimu pasitiki mažiau nei 8%, o nepasitiki 
net 65% apklaustųjų. Taigi parlamentas 
pasiekė visišką reitingų dugną, o žmonių 
nepasitenkinimas sava valdžia - viršūnę. 
Visa tai būtų galima vertinti ir kaip nesą
monę - juk patys piliečiai per rinkimus 
išrenka savo valdžią ir jau tą pačią dieną 
ima ja nepasitikėti.

Žinoma, negalima teigti, kad kitose 
valstybėse žmonės trykšta meile savo 
politikams, valdžios institucijoms, tačiau 
paprastai savo parlamentais pasitiki nuo 25 
iki 50% skirtingų Europos šalių gyven
tojų. Tad kas lėmė tą didžiulį lietuvių ne
pasitikėjimą išrinktaisiais ir kokios egzis
tuoja išeitys: ar I Jetuvos žmonės gali pa
mėgti savo parlamentą ir kaip Seimas ga
lėtų atgaivinti visuomenėje suniokotą sa
vo autoritetą?

Analisto Vytauto Ališausko manymu, 
didintižmonių pasitikėjimą Seimu tiesiog 
būtina, nes dabartinė milžiniška atskirtis 
tarp valdžios ir visuomenės reiškia silpną 
valstybę. Seimas - valstybės simbolis, ir jei 
žmonės ji ignoruoja, nekenčia jo, tai labai 
liūdnas ženklas. V. Ališauską papildo 
opozicijos lyderis Andrius Kubilius. Jo 
teigimu, šiandieninė Lietuvos visuomenė 
verta geresnio Seimo nei turi.

Iš esmės nepasitikėjimą Seimu lėmė 
tūkstančiai priežasčių, bet visas jas, regis, 
būtų galima sugrūsti po dviem skėčiais. 
Pirmąjj Seimo reitingų kritimą lėmė žmo
nių nusivylimas jo, kaip įstatymų leidėjo, 
veikla, kitaip tariant, absurdiški kai kurie 
įstatymai ir erzinantis įstatymų kaitalio
jimas, o antrąjį nuosmukį - politikų amo
ralumas, neatsakingumas, degradavimas ir 
nesibaigianti politinių skandalų srovė.

Beje, ir kiti “Veido” kalbinti pašneko
vai sutinka, kad nušalinus Prezidentą Ro
landą Paksą visuomenėje buvo atsiradęs 
šioks toks tikėjimas, apsivalymo laukimas, 
netgi imta labiau pasitikėti Seimu, tačiau 
pastarieji nepilni dveji melai tą viltį sudaužė 
į šipulius. Per 18 mėnesių pasitikėjimas 
parlamentu sunyko per pusę. Tai lėmė dau
giausia niekuo nepasibaigę pastarojo laik
mečio skandalai ir susikompromitavusių 
veikėjų nebaudžiamumas. Paprastai vie
nas didesnis privačių interesų konfliktas 
aršu korupcija susijęs skandalas neigiamą 
antspaudą uždeda visiems tos kadencijos 
Seimo nariams.

Šiaip jau daugiau nei pusė Seimo narių 
yra tikrai sąžiningi ir padorūs žmonės (gal 
tik neprincipingi), tačiau tai daugiausia 
neįtakingi politikai. Jų balsas į dangų neina. 
Labiausiai Seimo autoritetą griauna savo 
atsakomybės ir pareigų nesuvokiantys par
lamentarai, gyvenantys ir dirbantys vado
vaudamiesi vienu šūkiu - virš mūsų lik 
dangus. Kitaip tariant. įsivaizduojantys, jog 
yra viešpačiai. Pataikaudami vienoms ar 
kitoms interesų grupėms, manipuoliuo- 
dami, pasiduodami korupcijai jie ir atlieka 
didžiausią griaunamąjį, destrukcinį, darbą.

Ne ką mažiau priekaištų nusipelno ir 
keista įstatymų leidybos karuselė. Atrody
tų, jau šitiek kartų žmonės piktinosi at
skirais nesąmoningais, skylėtais, nestabi
liais įstatymais ar tuo, kad kuris nors įsta
tymas keičiamas 80 kartų, tačiau ratas ap
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sisuka ir vėl viskas kartojasi iš naujo. 
“Daugelyje valstybių egzistuoja griežtos 
įstatymų svarstymo ir priėmimo taisyklės, 
o pas mus jų niekaip nesugebama nei 
sukurti, nei priimti”, - teigia filosofas Kres- 
cencijus Stoškus.

Be to, įstatymų leidyba keltų kur kas 
mažiau abejonių, jei būtų užtikrintas vi
siškas viešumas ir skaidrumas, l.y. prie 
kiekvieno įstatymo mes turėtume matyti, 
kas rengė jo projektą, kas inspiravo ar 
nulėmė įvairias pataisas. Tuomet atsako
mybės nebūtų galima “išplauti”.

Kalbant apie tai, kaip turėtų keistis pa
tys politikai, matyt, geriausia būtų pasi
žvalgyti po neseną praeitį. “Nusikeikime į 
1990 metus”, - siūlo dr. Vladas Gaidys. 
“Tuomet absoliuti dauguma deputatų bu
vo atsidavę idealistai. Absoliučiai daugu
mai nebuvo galima prikišti finansinių tiks
lų ar kad jie į politiką atėjo siekdami pa
tenkinti kažin kokius asmeninius ar gru
pinius interesus. Taigi šio laikmečio Lietu
vos gyventojų norai - labai paprasti. Jie 
trokšta, kad ir šios kadencijos Seime tokių 
asmenybių būtų dauguma. Bet taip nėra”.

Kitaip tariant, pasitikėjimas Seimu 
Lietuvoje padidėtų keliskart, politikams 
padarius vieną nedidelį pakeitimą - įsisą
moninus, kad jie tarnauja Lietuvai ir jos 
žmonėms. Ir viskas. Tiek nedaug.

Dr. Vytautas Radžvilas žvelgia dar gi
liau, jis įsitikinęs, kad šiandien mums rei
kia jau ne kosmetinių, o kardinalių pakei
timų ir pasikeitimų. Svarbiausia, jog Sei
mas savo sprendimais įgyvendintų tokią 
politiką, kuri mažintų palies politinio eli
to ir piliečių atskirtį. “Tačiau turint ome
nyje mūsų rinkiminės sistemos ypatumus, 
tokie pokyčiai galimi tik iš esmės pasikei
tus politinių partijų kokybei, 'lai įmanoma 
tik nutraukus tiesioginį politikos irverslo 
ryšį. Kaip tik jis dabar labiausiai ir žlugdo 
mūsų valstybę”, - tikina V.Radžvilas. Jo 
teigimu, politikos ir verslo ryšiams nu
traukti reikia politinės valios, kurios šios 
kadencijos Seimo nariai paprasčiausiai 
neturi. Todėl tokia situacija tęsis tol, kol 
visuomenės gelmėse nesubręs aiškus su
vokimas. jog esame aklavietėje, iš kurios 
ištrūkti, jei eisime ramios ir tylios evoliu
cijos keliu, neturime šansų. Gimus tokiam 
supratimui, visuomenėje turėtų pradėti 
kurtis naujoviški pilietiniai ir politiniai 
dariniai, kurie nulemtų jau visai kitos 
kokybės Seimą.

Kita vertus, negalima visų nuodėmių 
priskirti tik politikams. Juk nepasitikėji
mą Seimu lemia ir nemenkas mūsų visuo
menės tamsumas. Tarkime, sociologams 
1 Jetuvos gyventojų pasiteiravus, kodėl jie 
nepasitiki Seimu, nemažai apklausiamųjų 
minėjo įvairius keistumus: todėl, kad poli
tikai nieko nedirba, tik meluoja, riejasi ir 
nesirūpina žmonėmis. Be abejo, vis dar 
madingas atsakymas, esą visi politikai yra 
vagys.

“Man keista, bet vis dar daug žmonių 
naiviai tiki, kad Seimas vienu sprendimu 
gali gana greitai pagerinti visų žmonių 
gyvenimą, jie tiesiog pernelyg sureikšmi
na valdžią manydami, jog ji gali išspręsti 
visas problemas. Iržmonėms atrodo,kad 
Seimo nariai tiesiog tyčia nieko nedaro”, - 
pastebi V.Gaidys.

Tyrėjams respondentų pasiteiravus, 
kokios trys savybės politikui svarbiausios, 
dauguma minėjo šias atsakomybę, sąži
ningumą ir padorumą. Taigi lieka neaišku, 
kodėl, norėdami atsakingų, sąžiningų ir 
padorių politikų, j savo Seimą Lietuvos rin
kėjai renka amoralius, nesąžiningus ir ko
tu mpuotus veikėjus, kurie, pasak jų, su pa
dorumu visiškai nedera. □

Gintaras Petrikas bus išduotas Lietuvai
JAV Kalifornijos teismas nusprendė 

išduoti Lietuvai Amerikoje šiuo metu 
kalinamą bankrutavusio EBSWkoncerno 
buvusį vadovą Gintarą Petriką,-pranešė 
Lietuvos televizijos laida “Panorama”. Tai 
patvirtino ir Lietuvos ambasadorius JAV 
Vygandas Ušackas.

“Gavome teismo sprendimą. Teismas 
priėmė teigiamą sprendimą dėl G.Pctriko 
ekstradieijos. JAV Teisingumo departa
mento pareigūnai teigė, jog šis sprendi
mas gerai argumentuotas irpagrįstas ir jei 
per 60 dienų G.Petrikas neapskųs šio 
teismo sprendimo aukštesnei instancijai, 
jis bus pargabentas j Lietuvą”, - kalbėjo 
VUšackas.

Nežinoma, kiek gali užtrukti apelia
cijos svarstymas, jei jis tokį pateiks. “Jis 
turi teisę pateikti apeliaciją irta apeliaci
ja turės būti nagrinėjama. Apeliacinės 
procedūros nėra trumpos. Sunku progno
zuoti, pirmas etapas užtruko beveik dvejus 
metus, tai kitas etapas, mano galva, netu
rėtų taip ilgai, bet tas laikelis gali būti ir 
netrumpas”, - paaiškino generalinis pro
kuroras Algimantas Valantinas.

Sulaikytų asmenų ekstradiciją į Lietu
vą paprastai vykdo Interpolo pareigūnai. 
Saliai išduodamo asmens pargabenimas 
po galutinių teismų sprendimų paprastai 
užtrunka ne ilgiau kaip kelias savaites.

Tuo tarpu vidaus reikalų ministras 
Gintaras Furmanavičius sakė, kad ban
krutavusio EBSW koncerno buvusio va
dovo Gintaro Petriko ckstradicija sudė
lios taškus ant “i”.

Nesutariama dėl žydų turto grąžinimo
Ne vienerius metus besitęsiančias I Je

tuvos Vyriausybės ir žydų derybas dėl 
bendruomeninio turto grąžinimo tikimasi 
baigti jau šį pavasarį. Anksčiau jas vis 
pristabdydavo nesutarimai, kiek objektų 
galėtų algautižydų bendniomenė. Taip pat 
liko klausimas, ar mokėti kompensacijas 
už neišlikusį turtą.

Tačiau dabar galutinį sutarimą pasiekti 
trukdo, kaip neoficialiai teigiama, nesu
tarimai tarp pačių žydų.

Lietuvos žydų bendruomenės pirmi
ninkas Simonas Alperavičius patikino, kad 
derybos dėl turto grąžinimo nėra įstrigu
sios. Jo teigimu, kalbos apie žydų ben
druomenės nesutarimus esančios ne visai 
pagrįstos. „Nėra jokių problemų ir jokių 
nesutarimų. Tai tik išsigalvojimas. Yra 
viena Kauno sinagoga, kuri turi savo nuo
monę, o visi kiti palaiko vieną poziciją“, - 
sakė S.Alperavičius. Jis teigė pritariąs siū
lymui sukurti fondą, kuris perimtų grąži
namą turtą ir naudotų jįžydų bendmomenės 
reikmėms. Tokios nuomonės esą laikosi 
absoliuti dauguma Lietuvos žydų.

Prieš metus žydų organizacijos Prem
jerui A.Brazauskui įteikė pageidaujamo 
susigrąžinti nekilnojamojo turto Lietuvo
je sąrašą, kuriame buvo nurodyti 438 pas
tatai. Tačiau pernai Vyriausybė paskelbė 
esanti pasirengusi pripažinti žydų ben
druomenės pretenzijas į 139 objektus. Jų

Tarnybiniai automobiliai - ir valdininkų šunims
Kaip rašo “Lietuvos rytas”, net prie 

skandalų įpratusią visuomenę turėtų su
erzinti Seimo Teisės departamento vadovo 
Kęstučio Virkečio išmonė.

Šis valdininkas Seimui priklausančiu 
automobiliu “Volkswagen Passat” į už
miestį veždavo pasivaikščioti sayo šunį. 
Esą ši mašina specialiai buvo pritaikyta 
keturkojo kelionėms.

Departamento vadovo augintiniu tek
davo pasirūpinti ir Seimo transporto sky
riaus vairuotojams. Nuvežęs K. Virketj į 
darbą, vairuotojas privalėdavo nuvežti į

Gintaras Petrikas.

G.Pctriką JAV Federalinių tyrimų 
biuro pareigūnai (FBI) sulaikė 2004-ųjų 
pavasarį. Septynerius metus nuo teisė
saugos slapstęsis G.Petrikas kaltinamas 
iššvaistęs EBSW koncerno turtą ir pasi
savinęs apie 80 mln. Lietuvos gyventojų 
indėlių.

Nuo 1992 iki 1995 metų EBSW kon
cerno bendrovė KI IK iš gyventojų surin
ko daugiau nei 344 mln. litų. Investicinei 
bendrovei savo santaupas patikėjo 15,600 
žmonių, kuriems ji liko skolinga apie 80 
mln. litų.

Iš Lietuvos valstybinio komercinio 
banko, kurio valdymu rūpinosi EBSW, 
buvo iššvaistyta apie 111 mln. litų.

Iš Lietuvos įmonių, susijusių su EBSW, 
valstybė nesusigrąžino apie 144 mln. litų 
paskolų, kurias su Paskolų komisijos reko
mendacija buvo garantavusi valstyltė.

(LT Naujienų tarnyba)

priklausymas žydų bendruomeniniam 
turtui nustatytas pagal dokumentus. Ne
maža dalis objektų iš sąrašo išbraukti 
trūkstant nuosavybės teises patvirtinančių 
dokumentų arba paaiškėjus, kad jie pri
klausė privatiems savininkams.

Teigiama, kad ir šis skaičius nėra ga
lutinis, nes dar nėra tiksliai žinomas da
bartinis tų objektų statusas. Dalis pastatų 
apskritai nėra išlikusi. Be to, reikia baigti 
konkrečių objektų vertinimą. Dėl kelių 
turto kategorijų žydų bendruomenei pa
siūlyta papildomai teikti dokumentus, 
galbūt dar įrūdysiančius nuosavybę.

Visapusiškai įvertinus žydų bendmo- 
menės pretenzijų j pastatus pagrįstumą, bus 
sprendžiama, ar grąžinti juos natūra, ar 
išmokėti kompensacijas. Įstatymo patai
sose kalbama tik apie išlikusį nekilnoja
mąjį turtą, tačiau anksčiau žydų bendruo
menė reiškė norą taip pat gauti kompen
sacijas už neištikusįjį. Lietuvos pusė su 
tokiomis pretenzijomis nesutinka.

Pagal šiuo metu galiojantį įstatymą dėl 
religinių bendruomenių nuosavybės teisių 
atkūrimo žydams buvo grąžinti pastatai, 
kuriuose anksčiau buvo įsikūrusios 
sinagogos. Tačiau jie pretenduoja ir į 
kitokios paskirties pastatus, kadaise 
priklausiusius religinėms bendruomenėms. 
Dalis tų pastatų dabar išlaikoma valstybės 
ar savivaldybių. (Pagal DELF1) 

mišką pareigūno šunį ir jį pavedžioti.
Pareigūnas kasdien tarnybiniu limuzi

nu BMW yra vežiojamas iš namų į darbą 
ir atgal, nors turi du nuosavus automobi
lius - visureigį “BMW X5” ir limuziną 
“Jaguar”.

Pagal Seimo kanclerio nustatytas tar
nybinio transporto taisykles, departamen
to vadovui automobilis su vairuotoju ne
priklauso.

Tokia privilegija suteikta tik Seimo 
pirmininkui, jo pavaduotojams ir opozi
cijos lyderiui. □
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Wlenas ir kultūra______________
Pasižymėjusio portretisto jubiliejus

Baku 1916 - Sydney 2006

Isolda Požclaitė-Davis AM
Vladas Meškėnas pusę pasaulio apke

liavo ir toli nuo savojo krašto šių metų va
sario 17 dienų atšventė garbaus amžiaus 
jubiliejų.

Vladas Meškėnas yra sukūręs nemažai 
žanrinių kūrinių bei peizažų su figūromis 
ir be jų, bet nature morte šaka jo nežavi. .lis 
ypatingai pasižymėjo kaip portretistas. Jau 
1962 metais laimėjo Helena Rubinstein 
premiją už Mr ir Mrs Weaver Hawkins 
dvigubą portretą. 1975 metais jis laimėjo 
Easter Show premiją už menininko Donald 
Grant portretą. Dažnai dalyvauja dvimeti- 
nėse Lietuvių I Jicnų meno parodose ir 1962 
metais Lietuvių Dienų meno premija jam 
buvo skirta už Michael Kmit portretą, o 
1999 metais laimėjo pirmą premiją už LR 
Prezidento Valdo Adamkaus portretą. 
Devyniolika kartų buvo finalistas prestiži
nėse Archibald portretų parodose. O 1989 
metais laimėjo Archibald parodos lankyto
jų premiją už tapytojo Donald Friend 
portretą, kurį įsigijo DougMoran portretų 
galerija. Jis taip pat buvo Doug Moran 
portretų konkurso finalistas.

Be to, jo tapytų portretų yra Įsigijusi 
New South Wales meno galerija, Sydnėjaus 
Mitchell biblioteka. Chang Foundation 
įsigijo jo tapytą Dr Victor Changportrctą, 
o Pietų Australijoje rasime jo Franz Schu
bert -žinomo vynininko - portretą. Labai 
daug australų ir tautiečių portretų yra 
privačiose kolekcijose.

Kas gi dar vis akina Vladą Meškėną 
tapyti, o ne kurti skulptūras ar reikštis 
grafikos mene? Uždavėmejamklausimų, į 
kuriuos jis mielai atsakė, prieš tai dar 
paminėjęs, kad jo senelis buvo dailininkas 
ir kad motina mėgo piešti:

Kada pajutote norą kurti ir tapyti?

Iš Redakcijos pašto
Gerb. Redaktore,

2006 m. sausio 26 dieną įvyko Isoldos 
1. Požėlaitės - Davis AM anglų kalbos 
rašinio konkursas. Jame dalyvavo 36 
mokiniai iš trijų Kelmės rajono mokyklų 
(Tytuvėnų vidurinės mokyklos, Kelmės 
“Aukuro” vidurinės mokyklos ir J.Grai- 
čiūno gimnazijos).

Mums buvo pateikta 10 įvairių temų 
rašiniui, iš kurių turėjome išsirinkti vieną 
labiausiai patikusią. Vasario 16-osios, 
Lietuvos nepriklausomybės dienos, minė
jime buvo įteiktos premijos pirmos, antros 
ir trečios vietos laureatams, kurių rašiniai 
išrinkti geriausiais. Asmeniškai aš rašiau 
apie Indoneziją-nusiaubusį cunamį, nes 
manau, jog tokie gamtos reiškiniai yra 
viso pasaulio nelaimė. Buvo ir tokių te
mų, kur tere ikėjo pasitelkti savo vaizduo
tę bei fantaziją ir patašyti apie gyvenimą 
būnant reporteriu arba apie svečią iš ki
tos galaktikos. Buvo rimtų, visuomenei 
aktualių temų, tokių kaip požiūris į etni
nes mažumas, Sibiro tremtinių gyvenimas, 
išvykimas į užsienį, migracija. Aišku, 
kiekvienas rašė apie tai, kas rūpi jam 
vienam, dėstė savo pažiūras į vienokias ar 
kitokias problemas ir jų sprendimo bū
dus. Ne visoms rašinio temoms mes dar 
esame subrendę, galbūt neturime tiek 
patirties, bet šis konkursas - puikus būdas 
išbandyti savo jėgas, mokytis išsakyti min
tis svetima kalba.

Tik gerb. Isoldos I. Požėlaitės - Davis 
AM ir žmonių, padėjusių surinkti aukas 
Lietuvos mokinių prusinimui. dėka mes 
galime dalyvauti, kurti, rašyti ir išreikšti

Būdamas dešimties metų jau labai 
norėjau piešti, o keturiolikos metų nupie
šiau savo tėvo portretą. Gimnazijoje turė
jau gerą meno mokytoją Kairiūkštį, kuris 
man dtiodavo patarimų. Mokytojas mėgo 
kalbėti apie meną ir menininkus. Jam 
ypatingai patiko prancūzų impresionistas 
Pierre Bonnard. Daug ko pasimokiau ir iš 
knygų. Nusipirkau Leonardo da Vinci 
knygą, kai buvau 12 metų. Tai ir buvo mano 
pirmasis mokytojas. Jo piešiniai man dar 
vis stovi prieš akis. Ką gi, jo piešimo tech
nikos atgarsių rasite ir mano kūryboje. Jis 
man buvo labai svarbus kelrodys. Paskui 
mane domino Rembrandtas ir jo psicho
loginis žmogaus atvaizdavimas. Mane taip 
pat domino Rafaelis. kai buvau labai jau
nas. Man ypač patiko Rafaelio kompozi
cijų darna. O paskui manpatiko daug me
nininkų: Goya. Van Gogh, impresionistai 
ir kiti.

Kodėl Jūs pasirinkote piešimą ir ta
pybą, o ne skulptūrą ar grafiką?

Man buvo pasiekiamiausi pieštukas, 
anglis ir dažai. O skulptūrai reikia įvairių 
įrankių, molio, medžio, granito, marmuro. 
Tiesa, bandžiau ir man neblogai sekėsi, bet 
tapyba man buvo labiausiai prie širdies. 
Kai paminėjau, kokie menininkai man 
buvo svarbūs, norėjau dar paaiškinti, kad 
jų nekopijavau. Bet, pvz., daug dėmesio 
skyriau Leonardo da Vinci linijai. Matote, 
menininkas pabraukdavo tamsia linija 
nosį, lūpas, tai kas svarbiausia veide. Tas 
man patiko. Tačiau per ilgus metus mano 
stilius keitėsi. Seniau buvau impresionis
tų įtakoje, o dabar mano piešiniai realisti
niai. Realizmas man labai svarbus. Man 
irgi patinka piešti juodąja pastele-jos jė
ga mane žavi ir ja naudoju labai laisvai. 
Esu pakankamai prityręs piešėjas, tad 
klaidų nedarau. Žinau, ką darau ir braukiu 

savo mintis, požiūrį į šių laikų problemas, 
parodyti, kaip jos veikia bręstančią kartą. 
Ir taip ugdome savyje norą bei pasiryži
mą kovoti ir laimėti. Ačiū už suteiktą 
galimybę.

Deimantė Andrulytė, Kelmė

Miela Redaktore,
Ką tik gavau iš savo korespondento 

Jono Šarkos Palangoje įdomią žinutę apie 
mano siunčiamus “M.P.” straipsnius. Beje, 
Jonas buvo ištremtas į Sibirą su tėvais bū
damas 9-rių metų. Jis yra “Išaugau Sibire” 
ir “Growing up in Siberia” knygų auto
rius. Cituoju:

“Vakar atkeliavo Jūsų laiškas su laik
raščių iškarpomis ir Jūsų straipsniais. 
Sulamdytas visas buvo, atplėštais voko ga
lais, bet turinys, atrodo, nenukentėjo.

Apie Vytautą Janavičių nieko nebuvau 
girdėjęs. Mes nežinome apie daug talen
tingų išeivijos lietuvių. Perskaičiau ne tik
tai straipsnius apie Janavičių ir Čiurlionį, 
viską perskaičiau, kas buvo iškarpose: 
Juozo Jūragio eilėraščius, skaitytojų 
laiškus redakcijai. Antano I .aukaičio raši
nį apie sportą ir apie jo apdovanojimą. Jis 
leipalingietis ir mano vyriausio brolio 
Zenono klasiokas. Man patinka Jūsų 
“Pastogės” dvasia. Iš visko, kas ten parašy
ta, dvelkia kažkokiu ypatingu nuoširdu
mu ir gerumu, ištikimybe savo kraštui ir 
ilgesiu.

'lai visai nepanašu j dabartinius mūsų 
laikraščius.”

Isolde Požclaitė-Davis AM

Nuotraukoje - Vladas Meškėnas prie vieno iš savo darbų.

greitai viena linija, užtikrintais brūkšniais. 
Įgudimą įsigijau dėka jaunystėje paišytų 
piešinių. Ojų piešdavau labai daug.

Kodėl Jums patinka tapyti aliejiniais 
dažais?

Aliejiniuose dažuose yra jėgos ir gražu
mo. Man akvarelė skysta, tempera skysta. 
Aliejus yra sunkiai valdomas. Betgi nema
tau istorijoje geresnės tapybos apart alie
jinės. Jei palyginsime aliejinius dažus su 
’akrilu, tai aliejiniai šiltesni už akrilą. Jei 
man nepatinka spalvų kombinacija, nu- 
krapštau dažus. Nesistengiu kartoti. Kaip 
išeina, taip padarau. Tapau daugiausiai ant 
drobės, specialiai paruoštos Olandijoje. Ji 
brangoka. Seniau tapiau ant masonite ir ant 
medžio lentos. Dabar ne. Dideli paveikslai 
yra geriausiai tapomi ant drobės. Beje, da
žai nepigūs ir kobalto yra brangiausi. Betgi 
su jais gali tapyti visą laiką.

Koks yra Jūsų priėjimas prie tapomo 
paveikslo?

Pirmiausiai išsprendžiu kompoziciją. 
Todėlvisadospadarau škicų. Darvis tapau 
penkiolikos žmonių savo šeimos paveiks
lą. Jaučiuosi kaip dirigentas su orkestru. 
Tik nežinau, kada užbaigsiu. Man svarbu 
išgauti šviesos ir šešėlių žaismą. Šviesa 
dažniausiai krinta iš kairės į dešine. Labai 
mėgstu orą. Bandau orą įkomponuoti į 
paveikslą. O spalvų pasirinkimas? Chm! 
Žinote negaliu atsakyti. Užtepu vieną 
spalvą - žiūriu tinka, bet tuoj prašosi kita 
spalva. Galima sakyti, kad vyksta žaismas 
su spalvomis. O paskui jau pats paveikslas 
diktuoja spalvas. Pavyzdžiui —Dobell bu
vo mirštantis žmogus. Nenorėjau gyvų 
spalvų. Pilkos, pilkšvos, švelnios spalvos 
tiko geriausiai. Tačiau kartais spalvų pa
sirinkimas priklauso ir nuo nuotaikos -

Gerbiama Redakcija,
Rašau jums kupiną padėkos laišką iš 

Lietuvos. Isoldos Požėlaitės - Davis AM 
vardo rašinio konkurse, kuris vyko sausio 
26 dieną Šiaulių J. Janonio gimnazijoje, 
laimėjau 3 vietą ir 140 Lt prizą. Tai man 
buvo išties labai džiugi ir netikėta žinia.

Esu Ilona Skokova, mokausi Šiauliuo
se. Gegužių vidurinėje mokykloje. Esu 
abiturientė, tad šie metai mokykloje man 
paskutiniai. Taip pat aktyviai sportuoju, 
jau 9 metus žaidžiu tinklinį, tad kartais 
būna išties sudėtinga suspėti visur, tačiau 
stengiuosi ir man sekasi. Anglų kalba mū
sų mokykloje nėra sustiprinto mokymo, 
tačiau mokytoja pasiūlė išbandyti savo jė
gas ir man pavyko

Tad noriu dar kartą tarti jums šiltą ir 

nuo modelio ir mano nuotaikų.
Pastebėjau, kad Jūsų portretų fonas 

dažnai abstraktus ir modeliai kartais 
suporuoti.

Čia kompozicijos klausimas. Mano 
fonai būna abstraktūs ir spalvingi. Dažnai 
buvau dėl to kritikuojamas. Matote, aš 
kartu tapau veidą ir foną. Esu realistas, bet 
ne fotorcalistas. Mano realizmas ne foto
grafinis realizmas. O dėl tų dvigubų port
retų? Taip. Sukūriau kelis Elwin Lynn 
dvigubus portretus: vienas realistinis, ki
tas abstraktesnis - lyg ir po vandeniu. Tai 
dvigubi vaizdiniai portretai. Tiesa, svar
bius veido bruožus tapau šviesiomis spal
vomis. Tarp kitko - mėgstu tapyti paleti- 
niu peiliu.

Kas Jums svarbu išgauti portrete?
Portretas turi atspindėti pozuotojo bū

dą. Aišku, nebūtinai reikia kopijuoti vi
siškai natūraliai. Žinoma, galima šiek tiek 
pakeisti individualius bruožus, pvz., gali
ma nosį kiek padidinti, sumažinti, bet 
svarbiausiai reikia išreikšti psichologinį 
modelio “žvilgsnį”, 'lodė! portretistas turi 
sekti žmogų, nes nori perduoti “totalinį 
žmogų,” ne tik jo išviršinius bruožus. Man 
žmonės nedaug pozuoja. Geriausi portre
tai buvo tie, kuriuos aš iš vieno pozavimo 
nutapydavau.

Kokie ateities planai?
Niekad negalvoju apie senatvę. Paišau 

tik viena akimi. Kol kas mano užsispy
rimas nugali. Kaip bus toliau - pamatysi
me. Tiesa, neseniai “The Wentworth 
Courier” išspausdino straipsnį apie mane 
su mano paveikslų iliustracijom.

Ačiū už įdomų pasikalbėjimą. Jūsų 
garbaus jubiliejaus proga, linkime Jums 
ilgų, sveikų ir kūrybingų metų. □

nuoširdų AČIŪ už galimybę patikrinti 
savo gabumus anglų kalbai bei už piniginę 
premiją, Ilona Skokova

Gerb. p. Redaktore,
Užjauskite prašau adelaidiškius. Visi 

dažnai giriasi per “M.P.” puslapius, o apie 
Adelaidę vis nieko...

Mūsų nedaug, bet čia taip gerai, kad ir 
iš kitų miestų lietuviai norėtų čia gyven
ti. Taip sako, kai čia atvyksta, bet vėl 
išvažiuoja...

Ar nebūtų įmanoma “M.P.” perkelti į 
Adelaide, bent balandžio pirmosios proga?

Jei būtų mano valia, Jūsų gyvenime 
rožės būtų be spyglių.

lenkiu galvą. K. Vanagienė
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Lietuvos televizijoje daug rusų kalbos
Jau ne kartą Lietuvos spaudoje buvo 

susirūpinta dėl rusų kalbos gausumo 
lietuviškoje televizijoje, o dabar net Vals
tybės saugumo departamento direktorius 
Arvydas Pocius prieš kelias savaites 
konstatavo faktą - prieš Lietuvą vyksta 
užslėptas informacinis karas.

Po savaitės „Kauno dienos” apžvalgi
ninkui I-eonui Žaliui pradėjus nagrinėti 
Rusijos informacinį spaudimą Lietuvai, vėl 
užvirė diskusija apie Rusijos informacinį 
karą prieš Lietuvą. Pabrėžiama, kad kai
mynė iš Rytų, kuri suvokusi, kad nesuge
bės pasipriešinti Lietuvos įstojimui į 
NATO ir ES. surado kitų būdų, kaip išlai
kyti Lietuvą savo erdvėje.

Pernai (2005 m.) padaryta rusiškos 
produkcijos transliavimo TV3,1NK. BTV 
ir „5 kanalo" (didžiausias regioninių 
telvizijų tinklas) analizė atskleidė dvejopą 
tendenciją. Visų pirma tyrimo rezultatai 
akivaizdžiai parodė, kad rusiškų progra
mų transliavimo trukmė labai didelė - iš 
viso per šias keturias televizijas minėtu 
laikotarpiu laidų ir filmų rusų kalba buvo 
transliuota apie 56 vai. (daugiausiai rusiš
kos produkcijos transliavo BTV ir „5 ka
nalas”). Antra, tokios programos (pvz.., 
serialai „Lietuviškas tranzitas”, „Naciona
linio saugumo agentas”. „Kriminalinė 
Rusija" bei pokalbių šou ..Langai”) šiose 
televizijose, skirtingai nei I.TV, orientuo
tos į kuo platesnę auditoriją. Sudaromos 
sąlygos, kad net ir tie žiūrovai, kurie ne
supranta nišų kalbos, galėtų žiūrėti mi
nėtas laidas ar filmus su lietuviškais sub
titrais. Taigi liek kiekybiškai, tiek koky
biškai Lietuvos informacinėje erdvėje 2005 
m. pavasarį jau buvo galima stebėti aiškią 
Rusijos informacinę-kultūrinę ekspansiją.

Kai kurios televizijos, dalyvaudamos 
konkurencinėje kovoje ir norėdamos pri
traukti kuo daugiau žiūrovų, vis daugiau

Atsisveikinant su Žemaitijos laukais
Pranas Šimkus

Perrašė duktė Lidija Šimkutė iš palikto dienoraščio

Tęsinys iš “M.P.” Nr.8
Prabundame kiek pailsėję, šaudymo 

negirdėti, patrankų dundėjimas šiek tiek 
nutolęs. Užvalgome ir vėl einame ieškoti 
išeities. Irvėl vilties kibirkštėlė.

Sužinome, kad laisvas kelias per Kur
šių marias laivais į Nidą, kur bolševikai 
taip greit neateis. Pasikinkę, važiuojame 
pamario. Visur begalės pabėgėlių vežimų. 
Bet štai naujiena - į laivą tik be arklių, su 
savim galima paimti tik tiek daiktų, kiek 
vienu kartu gali įsinešti j laivą. Vėl eina 
kalbos tarp pabėgėlių, kad rytoj padarys 
naują tiltuką laivams priplaukti ir bus 
galima persikelti su vežimais ir arkliais. 
Laukiame rytdienos, suvažiavę ant pievos 
po medžiais, kad nebūtume tokie paste
bimi iš oro. Vėl nutarėme nakvoti Visą 
naktį aplink dunda patrankos. Rytą anksti 
alikėlę skubinamės į prieplauką. Vėl ta 
pati grūstis. O į laivą priima tik sužeis
tuosius - karius ir civilius, nes daug ir ci
vilių pabėgėlių buvo sužeistų bei užmuštų. 
Juos įsiveržę bolševikai užpuolė ant Ši
lutės plento. Prie prieplaukos atbėgo daug 
pėsčių vyri) bei moterų, kurie spėjo iš
trūkti iš bolševikų nagų, palikę vežimus bei 
šeimos narius.

Vėl su didžiausia baime laukiame, kaip 
persikelti, nors ir be jokio turto, kad tik iš
gelbėjus gyvybę. Pasiruoštame nešulius ant 
nugarų. Visą kitą turtą paliekame vežime, 
arklius iškinkome ir paleidžiame j laukus 
ganytis. Labai suskaudo širdį, kad pasku
tinius savo gyvulėlius, kurie mus iki čia 
dar vežė, turime palikti be priežiūros Die
vo valiai. Bet ką daryti! Nusinešame į pa-
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dėmesio skyrė rusiškai televizijos produk
cijai. Be to. rusiškos laidos ir filmai daž
niausiai yra pigesni už Vakaruose paga
mintą panašų dalyką, o tokią kainodaros 
politiką jau tada skatino Rusijos valstybi
nės televizijos kompanijos bei tos šalies 
platintojai.

O kokia situacija nacionalinėse televi
zijose yra šiuo metu? Programų tinklelių 
analizė parodė, kad LTV padėtis nepaki
to: rodomos tos pačios autorinės laidos 
rusų kalba, o transliacijos trukmė beveik 
minučių tikslumu sutampa su atitinkamo 
2005 m. laikotarpio duomenimis.

Tačiau HIV ir „5 kanalo" programų 
tyrimo rezultatai yra stulbinantys. Paaiš
kėja, kad per BTV 2006 m. vasario 25 d. - 
kovo 3 d. buvo transliuota daugiau nei 43 
valandų rusiškų filmų, serialų bei pokal
bių laidų, o per „5 kanalo” televiziją net 
46 valandos panašios produkcijos. 
Kaip jau buvo minėta. 2005 m. atitinkamu 
laikotarpiu BTV transliavo daugiau nei 
18 vai. rusiškos produkcijos, o „5 kanalas" 
anuomet rusiškas laidas rodė 25 vai. per 
savaitę. Taigi BTV rusiškos produkcijos 
transliavimo trukmė per savaitę išaugo 
beveik 2.5 karto, o „5 kanalas” televizijoje 
- beveik 2 kartus.

įspūdingiausia,kad „5 kanalo” televi
zijos programos visas transliavimo laikas 
šių metų vasario 25 d. - kovo 3 d. kiek 
viršijo 112 valandų, o rusiškos produkcijos 
dalis čia sudarė net 41.5%. Reikia pripa
žinti, kad ši televizija rengia ir autorines 
laidas tautinėms mažumoms: „Nedelia”, 
„Kalejdoskop Wilenski”. Tačiau tokios 
laidos kaip „NTV šiandien” ir „Žvalgybos 
paslaptys" yra vertos atskiro dėmesio. N1V 
yra Rusijos valdžiai palankaus verslo kon
troliuojama televizijas kompanija. Dar dau
gelis prisimena, kaip skandalingai vyko šios 
kompanijos perėmimas į „Gazprom" ran- 

marį savo nešulius ir laukiame eilės patekti 
į laivuką. Nešuliais, žinoma, apsikrovėme 
kiek tik galėjome panešti. Algirdukui irgi 
padariau nelengvą kuprinę, kurią sausu
moj neblogai panešė. Lidutė dar pati norė
jo būti nešama, visgi ir jai įdavėmšįlą nešti. 
Priėjus prie vandens, pasirodė viskas ne 
taip paprasta: lieptukas ir laivelis siauras, 
linguojantis, vaikai patys vieni nepaėjo, ne
tik kad negalėjo panešti. Geraširdžiai 
vokiečiai kariai padėjo sunešti daiktus ir 
pagriebę įnešė į laivuką verkiančią Lidu- 
tę. Susigrūdus į laivuką, mus nuvežė iki 
garlaivio, kuris stovėjo marių vidutyje, 
nes prie kranto negalėjo priplaukti, buvo 
seklu. Persikrovėme daiktus j garlaivį,šiaip 
jau skirtame ne žmonėms, bet prekėms 
vežti. Ten tamsoje praleidome nakį.

Garlaivis pajudėjo tik prieš rytą. Prieš 
pietus pasiekėme Nidą. Vėl išsikraustėme 
iš laivo. Čia radome daugybe pabėgėlių, 
atvykusių anksčiau. Irvėl turėjome laukti 
laivų, plaukiančių į Labguvą. Taip ir lau
kėme visą dieną. Tik vakare šiaip ne taip 
įsigrūdome į prekinį laivą, kuris irgi buvo 
nepritaikytas žmones vožti. Ten įsitaisėme 
denyje po atviru dangumi. Prieš mus išplau
kę iškabino lempas-pasidarė šviesu kaip 
dieną. Laukėme, kada kokia bomba 
sudaužys mūsų laivą kartu su visais ke
leiviais. Laivas sustojo vidury marių pa
laukti, kol praeis pavojus. Tik auštant 
pasijudino ir po poros valandų pasiekėme 
Labguvos uostą, iš kur jau sausuma buvo 
galima važiuoti toliau į Vokietiją.

Išsikrovę iš garlaivio ant kranto savo 
daiktus, ten irgi radome daug pabėgėlių. 

-Išbuvome pakrantėje iki pavakario. Tuo- 
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kas. Todėl suprantama, kad „5 kanalo” in
terneto svetainėje pateikiamas šios laidos 
aprašymas kelia nostalgiją, palyginti tuo
metines šios televizijos žinių laidas su da
bartinėmis. Rusijoje pagamintas serialas 
„Žvalgybos paslaptys” labai nuosekliai 
mistifikuoja ir legilimizuoja KGB veiklą 
šaltojo karo metu. Čia su trileriui būdinga 
įtampa parodoma KGB kova su JAV 
agentais praeito amžiaus 1970-aisiais.

Visas BTV programos transliavimo 
laikas minėtu laikotarpiu buvo 157 valan
dos. Taigi rusiškos produkcijos transliavimo 
dalis čia sudaro 27.4%. Nors nerusiškos 
produkcijos šiuo kanalu rodoma daugiau, 
tačiau trys labiausiai žiūrimos BTV laidos 
šių metų pradžioje buvo du rusiški filmai 
irvienas Holivudo trileris apie nišų polici
ninką: „Kaukazo belaisvė” (10.2%). „Ne
paprasti italų nuotykiai Rusijoje” (8%) ir 
„Raudonasis karštis” (6.8%).

Taigi BTV ir „5 kanalo” televizijų pa
vyzdžiu ryškiausiai matoma Rusijos 
informacinės erdvės įtaka Lietuvai.

O kokia situacija Lietuvos kabelinėse 
televizijose? Lietuvos kabelinių televizijų 
asociacija (LKTA), vienijanti apie 80% visų 
kabelinės televizijos operatorių, pristato 
visų savo narių platinamų televizijų prog
ramų sąrašą, kuriame yra 83 įvairios tele
vizijos programos. 29 jų yra rusiškos arba 
gali būti pateikiamos su rusišku garso take
liu. pvz.. „Eurosport”, „Discovery”. „Viasat 
I Ilstory” ir pan. Tai sudaro 35% visų patei
kiamų programų. Palyginti su 2005 m. 
atlikto analogiško tyrimo duomenimis, 
kai tokios programos sudarė 29% visų 
programų, matomas ženklus augimas.

Kas manipuliuoja rinkos dėsniais? 
Rusija visada sieks, kad Lietuva išliktų jos 
kontrolės sferoje. Todėl ši valstybė pasitel
kia naujus galios svertus - informacijos 
resursus, telekomunikacijas, žiniasklaidos 
priemones. Taip vykdoma neokolonializ- 
mo politika ne tik Lietuvos, bet ir viso „ar- 

met mus lietuvius nuvežė nakvynei į lagerį 
netoli stoties. Ten irgi buvo daugybė pabė
gėlių. Šiaip taip susiradę vietos ant šiau
dų. kurių buvo pilna asla priskleista, at
sigulėme pailsėti. Vaikams iki trijų metų 
vokietaitės atnešė šilto pieno. Išmiegojus, 
kitą rytą vaikams vėl davė pieno. Tai buvo 
Raudonojo Kryžiaus rūpinimąsis pabėgė
liais. Vėliau tokios gailestingos rankos 
žestus patyrėme visoje kelionėje. Mūsų 
tikslas buvo nukeliauti iki Dirschau, tad 
reikėjo nuėjus į stotį pirkti bilietus. Stotyje 
sutikome lietuvių globos įstaigos atsiųstus 
asmenis, kurie mums nurodė adresus, kur 
ir kokiose Vokietijos miestuose dirba lietu
vių globos įstaigos. Mes pasirinkome vyk
ti į Dirschau. bet geležinkelio stotyje bilie
tų j Dirschau negavome, tik iki Karaliau
čiaus. Bilietus tai nusipirkome, bet sun
kiau buvo įlipti į vagoną - pabėgėlių buvo 
begalės. Čia vėl ištiko nauja bėda - vyrus 
pradėjo griebti prie apkasų kasimo. Nuo tos 
bėdos šiap ne taip pavyko išsisukti. Sku
biai paėmiau Lidutę į rankas ir atsiskyriau 
nuo žmonos. Nudaviau esąs vienas, tik su 
vaikeliu. Nelaimei. Lidutė pradėjo šauktis 
mamos. Laimei, sargybiniai matyt nesusi
gaudė. o gal neišgirdo. Ir praleido mane su 
mažute rankose. Vargais negalais suradau 
Eugelę suAlgirduku iršiaip taip įlipome 
į vagoną su visais savo paketais, kiek jų 
Įstengėme paimti Kintuose išvežimų. Da
bar visas mūsų turtas buvo ant nugarų 
nešamas: šiek tiek maisto ir šiek tiek 
reikalingų rūbų bei kitų reikmenų.

Brėkštant pasijudino traukinys link 
Karaliaučiaus. Mažoji Lidutėlė vis klausi
nėjo: kur mūsų namai, kur mūsų arkliai, 
kur papūnis, kada važiuosime namo? 
Raminome ją skaudančiomis širdimis.

Traukinys lėkė greitai, tolinosi nuo 
mūsų tėvynė. Nors vagonai žmonių prisi
kimšę. bet ir čia patyrėme vokiečių man

tinio užsienio” atžvilgiu.
Rusijos ir rusų kalba transliuojamų 

programiĮ dalis Lietuvos televizijose dra
matiškai auga. Aiškinimai, kad šiuos pro
cesus reguliuoja rinkos dėsniai.yra pavir
šutiniški. Rusijos įstatymų leidėjai šiais 
metais jau skyrė beveik milijardą rublių 
„kovai su spalvotomis revoliucijomis” ir 
propagandai Baltijos valstybėse. Todėl nai
vu šiose diskusijose viską suversti paklau
sai ir rinkos procesams.

Kiekvienas ryšių su visuomene ar rek
lamos specialistas patvirtins, kad paklau
są galima suformuoti, o jai išlaikyti būti
nos aktyvios pastangos. 'Ibdėl natūralu, kad 
Rusijos valstybinės žiniasklaidos kompa
nijos bei platintojai vykdo tikslingą kaino
daros ir rinkodaros politiką, o minėtas mi
lijardas - gal ir daugiau viešai nedcklamotų 
pinigų - įsilieja į Lietuvos žiniasklaidos 
rinką.

Tokio informacinio spaudimo iš Rytų 
padariniaiyra ilgalaikiai - paklausa rusiš
kai televizijos, muzikos produkcijai mūsų 
visuomenėje jau suformuota iryra palaiko
ma aktyviomis priemonėmis. RAIT tyrimai 
rodo, kad dauguma Lietuvos gyventojų ni- 
siškus filmus pageidauja žiūrėti su lietuviš
kais subtitrais, o anglų ir kitomis kalbomis 
- įgarsintus lietuviškai. Taip Lietuvos televi
zijų žiūrovaiyra įtraukiami į Rusijos kalbi
nę. o kartu ir informacinę-kultūrinę erdvę.

Norint pakeisti situaciją reikia formuo
ti ir puoselėti paklausą kitokiai produkci
jai - tokiai, kuri atspindi Europos verty
bes, kuri ne manipuliuoja žmonių sąmone, 
o ugdo savarankiškai mąstantį individą, 
stiprina pilietinę visuomene. Todėl neuž
tenka šnekėti apie hipotetines giesmes iš 
Rytų, būtina aktyvi Lietuvos politika už
tikrinant asmens ir visuomenės informa
cini saugumą, taip išliekant visaverte Eu
ropos informacinės erdvės dalimi.

Nerijus Maliukevičius,
(“Atgimimas", sutnimpinta)

dagumą ir nuoširdumą. Vokiečiai vyrai bei 
moterys nors ir didelėje grūstyje moti
noms su vaikais parūpino kur atsisėsti. 
Vaikams davė obuolių arba saldainių. 
Nepamenu kokioje stotyje į mūšų vagoną 
įlipo vokiečių karys ruda uniforma. Iš
girdęs mus besirūpinant, kad tik nepra- 
leistume Karaliaučiaus stoties, patarė ne
sijaudinti ir pažadėjo pasakyti, kada turė
sime išlipti. Jis gerai mokėjo lietuviškai. 
Teiravosi iš kokios mes vietos, sakėsi esąs 
daug Lietuvos miestuose gyvenęs.

Pagaliau pro langus pamatėme Kara
liaučiaus priemiesčius. Kadangi nebuvo
me matę didelių mietų, labai stebėjomės, 
kad ir priemiesčiuose stotys didžiulės su 
užrašais “Konigsberg". Rodėsi, kad jau 
turime išlipti, l ik uniformuotas bendra
keleivis neleido, sakydamas, kad mes tu
rime išlipti centrinėje stotyje. Pagaliau 
traukinys įvažiavo po stikliniu stogu ir 
sustojo. Mums atrodė lyg jis būtų įvažia
vęs į didžiulį bičių avilį. Dievas žino, iš kur 
tų žmonių tokia galybė, toks begalinis ju
dėjimas. Šiaip taip susikrapštėme j stotį, 
kuri buvo požemyje. Ten buvo atskirti 
įėjimai j peronus, kurių buvo apie dešimt.

Ten mes turėjome pirktis bilietus ir 
važiuoti iki Dirschau . Šiaip taip surado
me bilietų kasą. įsigijome bilietus ir suži
nojome, jog j Dirschau traukinys išeina iš 
ketvirto perono. Žmonių buvo visur-tikras 
skruzdėlynas. Susėdome ant savo lagami
nų perone ir laukiame traukinio. Traukinių 
judėjimas.žinoma, begalinis. Pagaliau atėjo 
traukinys, kuriuo mes turime važiuoti Puo
lame prie vienų vagonų durų - pilnas ke
leivių, prie kitų - tas pat. Būdami su dau
gybe ryšulių rankose ir su vaikiais, taip ir 
nebespėjome įsėsti į traukinį.

Pasilikome nuliūdę perone su savo 
lagaminais. Teko laukti kito traukinio.

Tęsinys kitame MP nr.
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Prašo informacijos
Mano vardas Kotryna Gailiūtė. Šiuo metu kartu su leidykla Tyto Alba sudarinė

jamo knygą, skirtą lietuviams, išvykstantiems ilgesniam laikui gyventi, mokytis ar dirbti į 
įvairias užsienio šalis. Norėtume pateikti tiek įvairios naudingos informacijos apie 
darbo ir gyvenimo sąlygas, tiek ir jau išvykusių žmonių pasakojimus bei įspūdžius. Tikime, 
jog ši knyga padės mūsų žmonėms išvengti Įvairių pavojų bei geriau integruotis naujose 
šalyse. Viena iš aprašomų šalių yra Australija. Todėl norėčiau paprašyti Jūsų ir Australijos 
Lietuvių Bendruomenės pagalbos. Galbūt Jūs galėtumėte persiųsti mūsų klausimyną 
Australijoje gyvenantiems lietuviams, atvykusioms po Nepriklausomybės atkūrimo?

Taip pat, galbūt galėčiau kreiptis į Jus iškilus klausimams, ruošiant informacinę 
medžiagą apie Australiją? Būčiau labai labai dėkinga už Jūsų pagalbą!

Su geriausiais linkėjimais iš Vilniaus, Kotryna Gailiūtė, projekto vadovė 
lyto alba, J. Jasinskio 10, LT - 01112 Vilnius, Lithuania 

Tel.: +370 652 11740 E-mail: kgailiute@gmail.com
KLAUSIMYNAS

Bendrieji duomenys
1. Vardas, pavardė (Jei nenorite, jog Jūsų pavardė būtų skelbiama knygoje, galite 

nurodyti tik vardą, slapyvardį ar inicialus)
2. Gimimo metai
3. Lytis
4. Išsilavinimas, profesija
5. Šeimyninė padėtis
6. Šalis, į kurią vykote
7. Laikas, praleistas šalyje
Atsakykite i šiuos klausimus kiek įmanoma plačiau
(klausimai orientaciniai, neprivalote atsakyti į visus)
I. Šalis

1. Kaip apibūdintumėte pačią šalį?
2. Kasjoje labiausiai patinka?
3. Kas joje labiausiai nepatinka ?
4. Kokie pavojai kyla gyvenant toje šalyje?

II. Išvykimo aplinkybės ir gyvenimo svetur pradžia
L Dėlkokių priežasčių ir kokiu tikslu išvykote?
2. Kodėl pasirinkote būtent tą šalį?
3. Kas buvo sunkiausia ką tik atvykus?
4. Kas labiausiai padėjo kuriantis?

III. Darbas
1. Kokį darbą dirbate (-ote) toje šalyje?
2. Kaip susiradote darbą?
.3. Kiek valandų per savaite dirbate (-ote)?
4. Ar jaučiatės (-tėtės) socialiai saugus (turėjote sveikatos draudimą, 

darbo garantijas ir kt.)?
5. Kokio dydžio atlyginimą gaunate (-ote)?
6. Koks yra vidutinis atlyginimas toje šalyje už panašaus pobūdžio darbą?
7. Ką dažniausiai dirba imigrantai toje šalyje?
8. Kokie toje šalyje santykiai su darbdaviais bei kolegomis?
9. Kas Jūsų darbe įdomiausia/ linksmiausia / bjauriausia?

IV. Bendravimas su žmonėmis
L Kaip apibūdintumėte tos šalies žmones? Ar jie linkę bendrauti? 

Emocionalūs ar šalti?
2. Kaip toje šalyje žiūrima į atvykėlius?
3. Kas svarbiausia bendraujant su tos šalies žmonėmis, ką jie vertina?
4. Kas šioje šalyje nepriimtina? Ko negalima daryti?
5. Kokiomis kalbomis įmanoma susikalbėti?
6. Ar bendraujate (-avote) su kitais atvykėliais? Iš kokių šalių?

V. Laisvalaikis
1. Kaip toje šalyje leidžiamas laisvalaikis, kokie pasilinksminimo būdai 

populiariausi?
VI. Šeima

L Arišvykotekartusušeima?Arvisivienu metu?
2. Ar Jūsų šeima lietuviška, ar mišri?
3. Kaip adaptuojasi (-avosi) naujoje šalyje vaikai?
4. Ar stengiatės išlaikyti lietuvybę ir lietuvių kalbą šeimoje? Kaip tai 

pavyksta?
5. Kaip pasikeitė Jūsų santykiai su likusiais Lietuvoje šeimos nariais, 

giminėmis ir draugais?
VII. Ryšiai su Lietuva ir lietuviais

1. Kaip palaikote (-ėte) ryšius su Lietuva?
2. Kokie santykiai tarp lietuvių toje šalyje?
3. Atvyksta toje šalyje kokia nors lietuvių veikla? Ar joje dalyvaujate?
4. Kada ketinate grįžti? Jeigu esate grįžęs, ar ketinate vėl išvykti?

VIII. Kita (ko nepaklausėme)
Jei pažįstate daugiau žmonių iš Lietuvos, išvykusių gyventi, dirbti ar mokytis svetur, 

būtume labai dėkingi, jei persiųstumėte šį klausimyną ir jiems.
Informacija renkama iki 2006.05.01.
Atsakymus siųskite el.paštu: cmigracija@tytoalba.lt

AUŠROS TUNTO STOVYKLA
CampKariong, Kariong NSW

Balandžio 17 - 23 dienomis, 2006 (17- 23 April, 2006)
Registracija: Laura Belkienė (stovyklos viršininkė) tel.: 9753 0796 

arba Audrutė Markowskei tek: 9894 5570
Laukiame visų stovykloje!

Trylika metų be prel. Petro Butkaus MBE
Laikas nesustabdomai bėga. Į plačią

sias jūras nubėgo vandenys - švarūs ir 
purvini. Nuo jaunystės dienų su mumis per 
gyvenimo audras kartu ėjo mūsų dvasios 
vadas prelatas Petras Butkus.

1993 metų balandžio 14 dieną užgeso 
ši šviesi asmenybė - gerbiama, mylima, o 
kartais ir smerkiama iki pat mirties. Tris 
dienas prieš mirtį, gulėdamas ligoninėje 
jis gavo laišką, kuriame išlieta tulžis, 
neabejoju, pagreitino neišvengiamą Jo 
mirtį. Taigi, ne visi jį mylėjo...

Gegužės 12 dieną prelatas Petras But
kus atsigulė amžinam poilsiui savo tė
viškės bažnyčios šventoriuje Nemakš
čiuose. Dabar ten jaunas klebonas Ro
mualdas Gečas prižiūri prel. Petro But
kaus kapą kaip savo tėvo. Štai ką jis rašo 
vasario 24 d. laiške:

“Didžiai gerb. Antanai,
Visų pirmiausia nuoširdžiausiai dė

koju už pokalbį. Tegu Dievo palaima lydi 
Jūsų Australijos lietuvių ir svečių susibū
rimą kovo 12 dieną, bei j Dievo namus iš
ėjusį a.a. prclalą Butkų ir kitus Australijos 
lietuvius.

Mes Nemakščių bažnyčioje sekma
dienį, kovo 12 d. maldos vienybėje prisi
minsime a.a. prelatą Petrą Butkų, o Jums 
visiems melšime stiprybės puoselėjant 
lietuvybę.

Nemakščh; bažnyčioje kiekvienais 
metais vis atliekam įvairių darbų. Šven
toriuje, išskyrus vieną, nebeliko nuo staty
bos meto įvairių pagalbinių statinių. Ša
lia a.a. prelato P. Bu (kaus kapo pastatėme 
šv. Kazimiero - Lietuvos globėjo statulą. 
Gretimame šventoriaus pakraštyje, ties 
bažnyčios bokštu yra išlikęs 1914 m. 
statytas gražus koplytstulpis su užrašu “Tu 
esi Petras Uola...” Mt 16 18.

Karo metu dingo statula iš šio kop
lytstulpio. Ketiname šią vasarą pastatyti 
jame naują šv. Petro statulą. Su meistru 
jau sutaria, paruošti eskizai, pavasarį tu
rėtų pradėti darbą. Reikia užrašyti baž
nyčios kaip pastato inventorizacijos bylą. 
Vien šios bylos parengimas gali kainuoti 
apie du tūkstančius litų. Būtų gerai baigti 
įruošti į bažnyčią neįgaliųjų taką.

Paminėjau tik keletą darbų, o jų dar 
daug, kol bus įrengtos visos bažnyčios 
patalpos”.

Mieli australiečiai, esu matęs kleboną

Prelatas Petras Butkus.

Romualdą Gečą įlipusį į aukštą medį ir 
begenintį šakas. Manau, kad tai pasako 
viską apie šį jauną kunigą.

Būtų labai gražu, kad atsirastų Aus
tralijoje, ypač Sydnėjuje, prelato Antano 
Butkaus parapijiečių, kurie galėtų fi
nansiškai paremti Nemakščių bažnyčios 
darbus. Čia ilsisi mūsų dienų dvasios va
das. Nepalikime jo užmarštyje. Jis atidavė 
viską, ką turėjo, savo tėviškės bažnyčiai.

Galintys prisidėti prie bažnyčios už
baigimo darbų skambinkite Antanui 
Kramiliui tel: (02) 9727 3131.

Pradžiai prel. Petro atminimui aukojo 
$1000 Antanas ir Lėta Kramiliai.

A.Kramilius

Nemakščių bažnyčia žiemą.

Australijos 
Lietuvių 
Fondui 
aukojo:

a.a. Augaičių šeimos atminimui:
$50 - Z. Augaitis ($800)

a.a. Jonės Žitkevičienės atmi
nimui:

$20 - A. ir J. Šimkai ( $1055 ) 
B Prašmutaitė ($2935) 
G. Baltutytė ($50)

a.a. Juozo Bratiškos atminimui:
$50 - O. Bratiškienė ( $ 275 ) 

D. Vinčiulytė

J. Balčiūnas ($3660)
J. ir M. Liesis

$40- N. ir G. Hutton 
$30- R. Samsonas ($110) 
$25 - J. H. Pietas
$20- A. ir J. Šimkai ($1075)

R. ir V. Mačiulaičiai ($80)
S. Rastutis ir R. Čelnienė
D. Lynikienė ($660)
J. Bartašienė ($225)
J. Vingrienė ($560)
V. Bladzevičienė ($240) 

$10- A. ir V. Sakalauskai
L. Petruševičienė ($85)
K. Garla

$5 - V. Zdanius
Valdybos vardu dėkoju už aukas.

Audrius Balbata
ALF iždininkas

PATIKSLINIMAS
Gerb. p. Violeta Kondratienė savo straipsnelyje “Lietuvių kalbos mokinių ap

dovanojimas” (M.P. 2006 m. kovo 8 d. Nr. 9) džiaugiasi, kad visiems keturiems moki
niams, geriausiai išlaikiusiem lietuvių kalbos brandos egzaminą, buvo paskirtos “dosnios 
Australijos Lietuvių Bendruomenės premijos”.

Dviejų šimtų ir penkiasdešimt dolerių paskatinimo premijas su atitinkamais žyme
nimis paskyrė Australijos Lietuvių Fondas ir jas įteikė Vytenis Šliogeris, AL Fondo at
stovas Sydnėjuje.

Su pagarba
A.P. Šimkus, ALF pirmininkas
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Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
2006 m. birželio 23 - liepos 9 dienomis Kanadoje, Toronto, Hamiltono ir Montrealio 

miestuose vyks XII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas.
Atidarymas —'Ibronto mieste. Studijų d ienos - 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.stanevieius@hp.com
Pagal PUS Valdytais nutarimų i XII Kongresą Lietuvių Jaunimo 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 - I. 
Ukraina -1, Uzbekistanas -1); Vakarų Europa -25 (Airija - 3, Danija -1, 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 PUS narys - išrinktas savo lietuvių jaunimo bendruomenėje - atsto
vaujantis savo kraštui ar vietovei PIJK. Atstovams privaloma dalyvauti bent Studijų 
dienose. Atstovai jau gali registruotis į XII Kongresą nuo 2005.12.12!

laukiame Jūsų!

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fond.') - aukos atleidžiamos nuo 

pajamų mokesčio (Tax deductible)

Naudokite pavadinimų anglų kalboje - Australian Lithuanian 

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

Veidrodis į Lietuvą ir pasaulį
Kaip iš giedro dangaus nukrito kris

talinis lašas i perkrau tą mano pašto dėžu
tę. Tai - naujas žurnalas anglų kalba 
“Lithuania Today”, Lithuania’s international 
magazine, leidžiamas Vilniuje. Vyriausiojo 
redaktoriaus padėjėjas - gi melbourniškis 
Raymondas (Ray) Vyšniauskas.

Žurnale galybė informacijos apie Lie
tuvą šiandien ir vakar... Neaplenkta ir 
Australija, su istorinėmis nuotraukomis ir 
aprašymais iš mūsų gyvenimo bei įsikūri
mo Australijoje.

R. Vyšniauskas prašo pagarsinti žurna
lą Australijoje. Jeigu ieškote dovanos sve
timtaučiui, savo sūnui, dukrai, kurie nela
bai moka lietuviškai - tai geresnės dovanos 
nerasite. Žurnalas yra mėnesinis. Jį galite 
rasti ir British Airways lėktuvuose, kur 
gausite veltui. Bereikia tik skristi šios 
kompanijos lėktuvais.

Žurnalas nėra pigus, jo kaina 100 
Australijos dolerių oro paštu iš 1 .ietuvos. 
“Papigintas - specialiai Australijos skai
tytojams”, - sakė R. Vyšniauskas.

Sutikau tarpininkauti Australijoje. 
Taigi, norintys užsiprenumcnioližurnalą. 
siųskite asmeninius čekius, adresuotus

“Lithuania Today”. Money Orders - A. 
Kramiliui. Užtikrinu, kad žurnalas vertas 
jūsų pinigų, o tuo pačiu padėsite Lietuvai.

Laukiu Jūsų atsiliepimų.
Su pagarbti A. Kramilius

83 Queen St., Cauley Heights, NSW 2166 
Tel -Fax (02) 9727 3131 

P.S. “Lithuania Today” 
Lietuvoje Fax: 521 22 400

Sydney Lithuanian Information Centre ( 5 Lie ) now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: IXLinfo@slic.org.an

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
laikinos raštinės adresas:

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

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

“Dainos” choristų dėmesiui
Iki šio laiko reguliarios repeticijos vyko I .atvių Namuose. Strathfield. Ten buvo pato-- 

gi vieta, tačiau kambarys mažas. Choristo iniciatyva surasta nauja vieta RSL klube Belfield,, 
kampas Persic ir Bazcntin Street. Nuo kovo 10 dienos repeticijos vyks šiame klube.. 
Repeticijų pradžia 7.30 vai. vakaro. Choro “Daina” Valdybai

Airfares to Vilnius & other European Cities 
Depart alter 25.03.06 on airfares from$ 1,589.00 + taxes. 
Depart after 28.05.06 on airfares from$ 1,789.00 + taxes. 
These arc our return airfares to most major European cities.

For fare conditions & booking please contact Estours.
For votir free call to Estours Travel dial 1800 888 386

ESTOURS TRAVEL
38 Murray Rd, Corriinal East NSW 2518

Tel.: 02-4284 1688 & 1800 888 386 Fax.: 02-4284 7823 
E-mail: Vilnius@cstours-travel.com.au

Website: www.estours-travcl.com.au
1 .icence. 2TA002609 ABN 45 003 084 857

I  

TALKA - SYDNEY - 2006
Savo klienlt) patogumui ir dėl raštinės pastato saugumo reikalavimų, Sydnčjaus 

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

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

Prie Įėjimo i pastatą (dešinėje pusėje) vra skambutis.

“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 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 Donicla, MP redaktorė

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 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.comjiu
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
AUST R ALIAM 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. 
'Ibi.: (02)9790 2319, Faksas: (02)9790 3233, E-mail: mpastoge@bigpond.com

Tinklapis: www.uscrs.bigpond.com/mpastogc 
Redaktorė Dalia Doniela

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

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zclandijojc 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 - S20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25. 
Už. skelbimų turinį redakcija neatsako.
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