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Naujas Melbourne lietuvių sporto 
klubo “Varpas” Komitetas

Melbourne sporto klubo “Varpas” Komitetas. Iš kairės: P. Birštonas, (Ir. A. Kaladė, J. 
Rutkauskas (sekretorius), D. Šalkūnas (iždininkas), V. Antanaitis (prezidento pavaduo
tojas), A. Skimbirauskas (prezidentas).Trūksta A. Meiliūno ir R. Statkaus.

V. Antanaičio nuotrauka.

VDSStaS Lietuvos įvykių apžvalga
Minimali alga 
didinama iki 

600 litų
Vyriausybė nu- 

(arė nuo liepos 1 d. 
padidinti mini
malų mėnesio 
atlyginimų iki 600 
litų. Tam valstybės 
biudžete šiemet 

numatyta 31 mln. litų. Ankstesnis minimu
mas buvo 550 litų.

Pasak Premjero Algirdo Brazausko, gy
ventojų pajamos padidės dar ir todėl, kad 
nuo liepos I d. iki 27% sumažės gyventojų 
pajamų mokestis. Jo teigimu, reikia ieškoti 
būdų dar mažinti gyventojų pajamų mo
kestį, kad šalies ekonomika išliktų kon
kurencinga ir galima būtų pritraukti dau
giau investicijų. “Minimalų darbo užmo
kestį būtina nuolat didinti. Lietuva neturi 
tapti tik pigios darbo jėgos šalimi. Tik 
nuolat didėjant atlyginimams išlaikysime 
savo šalyje mums reikiamus darbuotojus, 
be kurių neįmanoma mūsų šalies ekono
mikos plėtra”, - sakė socialinės apsaugos ir 
darbo ministrė Vilija Blinkevičiūtė.

Darbuotojams, dirbantiems pagal darbo 
sutartis, minimalusis valandos atlygis bus 
didinamas 11% iki 3.65 lito (dabar-3.28 
Lt.). Tačiau politikams, teisėjams, pareigū
nams, kariams ir valstybės tarnautojams, 
kurių darbo užmokestis priklauso nuo mi
nimalios mėnesio algos, ji lieka tokia pat - 
430 Lt. (minimalus valandos atlygis - 2.62 
Lt.). Paskutinį kartą minimalus darbo 
užmokestis nuo 500 iki 550 litų Lietuvoje 
buvo padidintas pernai liepą. Vyriausybės 
programoje yra numatyta, kad minimumas 
2008 m pasiektų 800 litų per mėnesį.
Airijoje - 4-oji lietuvių mokykla

Airijos Galway mieste kovo 25 d. buvo 
atidaryta ketvirtoji lituanistinė mokykla 

Airijoje. Kaip pranešė Užsienio reikalų mi
nisterija, šiuo metu lietuvių mokykloje 
dirba trys mokytojai, ją lanko 15 vaikų.

Galway miestas yra vakarinėje Airijos 
dalyje prie Atlanto vandenyno, jame gyvena 
66,000 gyventojų. Neoficialiais duome
nimis Galway mieste gali gyventi apie 3,000 
lietuvių, iš viso su apylinkėmis - gali būti 
apie 8,000 išeivių iš Lietuvos. Airijoje lie
tuvių mokyklos jau yra atidarytos Dublin, 
Gork bei Dundalk miestuose.

Minskas kaltina ir Lietuvą
Po įvykusių Baltarusijos prezidento 

rinkimų, prie Lietuvos ambasados Minske 
kovo 27 d. ryte buvo surengtas protestas 
dėl tariamo Lietuvos kišimosi j Baltarusijos 
reikalus.Prie ambasados pastato susirinko 
maždaug 50 žmonių. Kai kurie akcijos 
dalyviai atsinešė nebeegzistuojančios 
Sovietų Sąjungos vėliavas. Su piketuotojais 
pabendrauti buvo išėjęs Lietuvos amba
sadorius Petras Vaitiekūnas. Ambasados 
teritorijoje buvo išskleistas plakatas su už
rašu: “Lietuva ir Baltarusija - sesės am
žiams vieningoje Europoje”.

Panašūs piketai anksčiau Minske vyko 
prie JAV ir Lenkijos ambasadų.

Prieš tai valstybinė Baltarusijos televi
zija apkaltino Lietuvos užsienio reikalų 
ministrą Antaną Valionj, Lietuvos amba
sadą ir Europos Sąjungos užsienio politikos 
vadovą Javier Solana aktyviai prisidėjus prie 
opozicijos protesto mitingų Minske orga
nizavimo. Be to, pranešta, kad tarp kovo 
25 d. sulaikytų protestuotojų esama ne
mažai lietuvių, tačiau Lietuvos ambasada 
Baltarusijoje šios informacijos nepatvirtino. 
Dar neaišku dėl “Mažeikių naftos”

Lietuvos Vyriausybė nerimauja, kad la
bai ilgai tęsiasi derybos su Rusijos koncer
nu “Jukos” dėl “MažeikitĮ naftos” akcijų 
pardavimo.

Nukelta į 2 psL

Prezidento metinis pranešimas
Kovo 28 d. LR Prezidentas Valdas 

Adamkus Seime perskaitė savo metinį 
pranešimą, kuriame pabrėžė, kad valstybės 
gyvenime cinizmas ir.siauri partiniai inte
resai palaipsniui užgožia viešąjį interesą. 
Demokratinė retorika dažnai prasilenkia 
su realiais darbais, lodei didžiausią pavo
jų valstybei šiandien kelia ne išorės prie
šai, o vidinės problemos. Savo kalboje V. 
Adamkus išskyrė tris svarbiausius iššūkius, 
šiandien iškylančius Lietuvos valstybei.

Pirmasis iššūkis, anot Prezidento, - 
grąžinti į valstybės gyvenimą viešąjį inte
resą. V. Adamkaus teigimu, dėl įsivyraujan
čio savanaudiškumo, cinizmo ir siaurų 
partinių interesų daug kas šiandien Lie
tuvoje vyksiančiuose politiniuose ir eko
nominiuose procesuose atrodo dvipras
miška ir paradoksalu. Pabrėždamas mora
lios politikos reikšme. V. Adamkus teigė, 
kad pastarojo meto skandalai, i kuriuos 
įsipainiojo valstybės pareigūnai, turi su
laukti aiškaus įvertinimo. Be to, Prezi
dentas paragino Seimą kuo greičiau pri
imti politikų bei valstybės tarnautojų el
gesio kodeksus.

Antrasis iššūkis, pasak Prezidento,yra 
ekonominės ir socialinės gerovės kūri
mas, panaudojant iš Europos Sąjungos 
(ES) struktūrinių fondų gaunamas lėšas. 
Prezidentas sakė, kad jam „liūdna buvo 
stebėti“ valdančiosios koalicijos partnerių 
„stumdymąsi“ aiškinantis, kas bus atsakin
gas už ES lėšų skirstymą. V Adamkus pažy
mėjo, kad pasisako prieš bandymus svar

Prezidento pranešimo atgarsiai
Metiniame Prezidento pranešime 

Premjeras Algirdas Brazauskas sakosi 
išgirdęs kritikos Vyriausybės atžvilgiu, 
tačiau pripažįsta, jogji yra pagrįsta. “Kri
tika visuomet yra naudinga, kada ji tei
singa. Žinoma, kad yra daug problemų 
Vyriausybės veikloje, vykdant kai kurias 
reformas, kurios labai sunkiai sekasi, bet 
kurios yra labai brangios, tokia kaip svei
katos apsaugos sistema”, - sakė A.Bra- 
zauskas.

(Savo pranešime Prezidentas pažymėjo, 
jog sveikatos apsaugos sistemos reforma 
“kiek metų vyksta, tiek pat metų ir stringa". 
“Šiai sričiai nuolat didinamas finansa
vimas, diegiamos naujos technologijos, 
didinami gydytojų atlyginimai, tačiau 
visuomenė kritiškai vertina sveikatos

JAV nusivylė A.
Moraliai ir finansiškai palaikydama 

Izraelį, JAV vyriausybė pareiškė esanti 
nusivylusi dėl to, kad Algimantas Dailidė, 
nors ir pripažintas teismo kaltu, liko ne
nubaustas už savo nusikaltimus. “Mes nu
sivylėme, kad A.Dailidė nebus nubaustas 
už savo nusikaltimus”, - rašoma JAV am
basados Vilniuje kovo 28 išplatintame 
pranešime spaudai, kuriame taip pat pažy
mima, kad Holokausto nusikaltėliai neturi 
likti nenubausti. Teismo eigą asmeniškai 
stebėjo patsai JAV ambasadorius Lietuvoje

Vilniaus apygardos teismas kovo 27 d. 
pripažino kaltu buvusį Lietuvos saugumo 
policijos darbuotoją A.Dailidę už dalyva- 

biausius šios srities sprendimus priimti 
koalicinėje taryboje. „Kai milijardinių lėšų 
skirstymo ir panaudojimo svarstymai bei 
sprendimų priėmimo argumentai slepiami 
nuo visuomenės, pelnytai didėja įtarumas 
tų sprendimų skaidrumu“, - teigė jis.

Trečiasis iššūkis, V Adamkaus vertini
mu. yra būtinybė derinti ES paramos 
įsisavinimą su reformomis šalies viduje. 
Pasak prezidento, jei „Lietuvą pasiekian
čios paramos ne lydės valstybės valdymo, 
švietimo ir mokslo, socialinės paramos ir 
sveikatos apsaugos reformos, atsinaujinimo 
ir modemizavimosi efektas tikrai nebus 
visavertis ir ilgalaikis”. V. Adamkus pabrė
žė, kad nevykdant reformų „Europos 
Sąjungos lėšos gali atnešti net žalos - 
iškreipti žmonių lūkesčius, skatinti ko
rupciją ir nepasitikėjimą valstybės insti
tucijomis“. Pasak Prezidento, reformos 
šiandien stringa dėl asmeninių ir partinių 
interesų dominavimo valstybės valdyme. 
„Dažnai, užuot galvojus, kaip pagerinti 
koordinavimą ir spręsti viešojo adminis
travimo problemas, steigiamos naujos 
institucijos, siekiant padidinti savo galias 
ir užsitikrinti dar vieną postą“, - apgailes
tavo V. Adamkus.

Metiniame pranešime Prezidentas 
kasmet įvertina politinę, ekonominę, 
socialinę, kultūrinę šalies padėtį, nurodo 
ateities uždavinius valstybės gyvenime. 
Seime perskaityti metinį pranešimą apie, 
šalies vidaus ir užsienio politiką yra kons
titucinė Prezidento pareiga. □ 

apsaugą ir būtent ją laiko labiausiai 
korumpuota sistema”, - sakė Prezidentas.)

Opozicijos lyderis Andrius Kubilius 
Prezidento pranešimui pritarė, bet 
pastebėjo, kad “Prezidentas akivaizdžiai 
vengia vertinti kaip nors šiandieninės 
Vyriausybės darbą, nes, matyt, mes galime 
suprasti, kad aštresnis ir objektyvus ver
tinimas iš Prezidento lūpų galėtų labai 
skausmingai atsiliepti šitos koalicijos 
tolesniam stabilumui”.

“Prezidentas išnagrinėjo daug labai 
svarbių gyvenimo problemų bei iškėlė 
daug iniciatyvų ir ambicijų. Tačiau aki
vaizdu, kad su tokia Vyriausybe ir valdan
čiąja dauguma, kokią Lietuva dabar turi, 
tos ambicijos ir tie tikslai tikrai negali būti 
pasiekti”, - sakė A.Kubilius. □

Dailidės teismu
vimą nusikaltimuose prieš žydus per 
Antrąjį pasaulinį karą nacių okupuotoje 
Lietuvoje. Generalinė prokuratūra siūlė A. 
Dailidei 5 metų kalėjimo bausmę. Tačiau 
ligotą 85 metų nuteistąjį teismas pripažino 
nebepavojingu visuomenei, todėl nuo 
baudžiamosios atsakomybės jį atleido.

Tokį teismo sprendimą smarkiai 
kritikavo nacių persekiotojas Efraim Zu
roff iš Simon Wiesenthal centro Izraelyje, 
pareiškęs, jog tai “aiškiai parodo, kad Lie
tuva yra saugiausias prieglobstis vietiniams 
nacių karo nusikaltėliams”.

Jo pasisakymas Lietuvoje susilaukė 
aštrios reakcijos. □
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patalus Trumpai iš visur
♦ Iš Maroko ki
lęs Prancūzijos 
pilietis Zacarias 
Moussaoui yra tei
siamas JAV Virgi
nijos valstijoje už 
ryšius su 21X11 rug
sėjo 11 d. teroris
tais, puolusiais 
Pasaulio Prekybos
centrą ir Pentago

ną pagrobtais keleiviniais lėktuvais. Savo 
parodymais teisme kovo 27 d. Moussaoui 
sugriovė savo gynybos advokato planus. 
Jis liudijo buvęs al-Qaeda organizacijos 
numatytas pagrobto 747 lėktuvo pilotu, tu
rėjęs pulti Baltuosius Rūmus Washingtone. 
Jis buvo suimtas vieną mėnesį prieš puo
limo datą, kol dar mokėsi skraidymo mo
kykloje, susektas pažeidęs JAV imigracijos 
įstatymus.
♦ Afganistano teismas paleido laisvėn41 
metų amžiaus Abdul Rahman, kuriam 
grėsė mirties bausmė už tai kad jis prieš 
eilę metų buvo perėjęs iš Islamo į krikš
čionių tikėjimą. Kovo 28 d. italų karinis 
lėktuvas jį atskraidino į Italiją, kuri jam 
suteikė politinį prieglobstį. Net Italijoje jo 
gyvybė yra pavojuje, j j gali nužudyti religi
niai ekstremistai.
♦ Kovo 28 d. Broken Hill mieste, NSW 
valstijoje, mirė populiarus 77 metų am
žiaus dailininkas Pro I lart. Polemika dėl jo 
meno kūrinių vertės tęsiasi irpo jo mirties.
♦ Kovo 28 d. parlamento rinkimuose 
Izraelyje daugiausiai balsų gavo naujoji 
centristų Kadima partija, vadovaujama mi
nistro pirmininko pareigas einančio Ehud 
Olmert. Ji tačiau turės tik 28 vietas parla
mente (iš 120), tad turės tartis su kitomis 
partijomis prieš sudarydama naująją vy
riausybę. Amir Peretz vadovaujama dar- 
biečių partija turės 20 vietų, ultra orto

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.

Iš kitos pusės, “Mažeikių naftoje” vis 
dar mėgina įsitvirtinti Lietuvos valdžiai 
nepriimtinas Rusijos naftos koncernas 
“Lukoil”, kurio interesams Lietuvoje pra
dėjo atstovauti Darbo partijos lyderis Viktor 
Uspaskich, teigia “Lietuvos rylas”. Lietuvo
je turėjo pasirodyti patsai “Lukoil” vado
vas Vagit Alekperov.

“Lukoil” iš Vyriausybės nori įsigyti 
“Mažeikių naftos” kontrolinį akcijų pake
tą, kai jį Lietuvos valdžia išpirks iš ban
krutuojančio Rusijos koncerno “Jukos”.

Anot dienraščio, A.Brazauskas kratosi 
“Lukoil”. Jamesąpriimtiniausia investuo
toja j “Mažeikių naftą” yra Kazachstano 
bendrovė “Kazmunaigaz”. Nors ji negali 
garantuoti stabilaus naftos tiekimo per 
Rusiją, kazachai pasirengę gamyklą aprii- 
pintinafta iš Šiaurės jūros. “Kazmunaigaz” 
kredituojantys bankai yra pasirengę skolinti 
Lietuvos Vyriausybei reikalingą sumą lėšų 
akcijoms iš “Jukos” išpirkti. Be to, kaza- 
chaiyra pareiškę, kad nesipriešintų, jei dalis 
Mažeikių įmonės akcijų atitektų Rusijos 
naftininkams.

Vyriausybės ataskaitoje numatyta, kad 
Kremliui lojalių koncernų “Lukoil” arba 
“Gazprom” atėjimas į “Mažeikių naftą” 
sukeltų grėsmę nacionaliniam saugumui.

Premjeras A.Brazauskas yra minėjęs, 
kad jeigu šie koncernai pretenduotų įsigyti 
“Mažeikių naftą”, sprendimą dėl to turėtų 
priimti Seimas. Kliūčių “Lukoil” investi
cijoms numato ir Lietuvos konkurencijos 
įstatymo sargai.

'frakuose atidarytas Karaimų 
kultūros centras

(ELTA). Trakuose kovo 28 d. buvo 
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doksinė Shas partija 13 vietų, kraštutiniai 
dešinieji Yisrael Beitenu 12 vietų, gi Ben
jamin Netanyahu vadovaujama Likud par
tija tik 11 vietų. Stebėtinai gerai pasirodė 
pensininkų partija (Gil), vadovaujama 
buvusio Mossad viršininko Rafi Eitan, 
užsitikrinusi 7 vietas.
♦ Kovo 29 d. Hamas lyderis Ismail 
Haniyeh buvo prisaikdintas palestiniečių 
ministru pirmininku. Iš Hamas organiza
cijos narių sudaryta naujoji palestiniečių 
vyriausybė neatsisakė Hamas principinio 
tikslo - visiško Izraelio sunaikinimo, ne
bent Izraelis pagrindinai pakeistų savo 
politiką. Už. kelių valandų po palestiniečių 
vyriausybės prisaikdinimo Kanada pa
skelbė nutraukianti diplomatinius ryšius su 
palestiniečiais ir užšaldė savo kasmetinę 
pagalbą (apie 29 milijonus dolerių Austra
lijos valiuta).
♦ Kovo 29 d. mirė 88 metų amžiaus Cas
par Weinberger, buvęs JAV gynybos sek
retorius 1981 -1987 m. prezidento Ronald 
Reagan vyriausybėje. Jo pastangomis buvo 
smarkiai sustiprintas JAV karinis pajėgu
mas. Sovietų Sąjungos bandymas lenkty
niauti su JAV palaipsniui ją privedė prie 
finansinio bankroto.
♦ Kovo 29 d. šiaurinėje Nigerijoje buvo 
suimtas buvęs Liberijos prezidentas Char
les Taylor. kai su grynų pinigų maišais jis 
bandė pabėgti į Kamerūną. Jungtinių Tau
tų paieškomas kaip karo nusikaltėlis, jis tą 
pačią dieną buvo repatrijuotas į Iuberiją, o 
vakare jau buvoJungtinių Tautų tribunolo 
žinioje Sierra Leone. Jis kaltinamas tiek 
žiaurumais 14 metų trukusio pilietinio ka
ro metu Liberijoje, tiek pilietinio karo kurs
tymu gretimoje Sierra Leone valstybėje.
♦ Kovo 31 d. anksti ryte stiprus žemės
drebėjimas sukrėtė Lorestan provinciją 
Irane. Apgriauta 330 kaimų, žuvo bent 73 
žmonės, sužeistų virš 1200. □ 

atidarytas atstatytas Karaimų bendruo
menės kultūros centras. Saugodama 
unikalų ir vienintelį Europoje karaimų 
paveldą. Vyriausybė 2004 metais iš 
valstybės investicijų programiĮ nutarė 
atstatyti Karaimų bendruomenės kultūros 
centrą. Rekonstravimo darbams skirta 
beveik milijonas litų.

Karaimai-tiurkų grupės tauta į Lietuvą 
atkeliavo iš Krymo. Juos 1392 metais 
atsivežė kunigaikštis Vytautas Didysis. 
Dabar daugiausia karaimų gyvena Vilniaus 
ir Trakų rajonuose, taip pat apie Panevėžį.

1997 m. atliktų tyrimų duomenimis, 
Lietuvoje gyvena 257 karaimai. Aktyvi jų 
visuomeninė veikla nukreipta j kultūros 
savitumo, gimtosios kalbos, papročių, 
tikėjimo išsaugojimą.

Gyvuodama Lietuvoje 600 metų, ši 
nedidelė tiurkiška tautelė išlaikė stiprią 
tautinę savimone. Gana uždaras bendruo
menės gyvenimas, tvirti, karaimų religijos 
tiesomis grįsti moralės principai lėmė 
gimtosios kalbos, papročių, ritualų, kartu 
ir tautinės savivokos išlikimą. Iki šių laikų 
išsaugotu Lietuvos karaimų kultūros 
palikimu domisi daug pasaulio moksli
ninkų. Daugiausiai dėmesio susilaukia dar 
gyva karaimų kalba, priklausanti tiurkų 
kalbų šeimos vakarų kipčiakų pogrupiui. 
Ji nagrinėjama keliais aspektais: kaip gy
va, bet senų, retų, kitose tiurkų šeimos 
kalbose jau išnykusių formų, žodžių 
išlaikiusi kalba ir kaip kalba, pasiskolinusi 
ir savaip adaptavusi kai kuriuos aplinki
nių kalbų (lietuvių, rusų, lenkų) žodyno, 
sintaksės bruožus.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, EI JA, BNS, UiinC ir “Bernardinai ”.

ŽVILCJMU
Jaunoji karta irgi 

klimsta į korupciją
Pastaruoju metu Lietuvoje vėl pagausė

jo skandalą, j kuriuos įsivelia ankstoji 
valdininkija. Ryšku lai, kad tarp skanda
lingą vadovą esama daug asmenų iš jau
nosios kartos. Apie šią padėtį “Veido” žur
nalistas Audrius Bačiulis 
kalbėjosi su buvusiu “dešiniąją” švietimo 
ministru Dariumi Kuoliu, kuris 
šiuo metu yra Pilietinės visuomenės insti
tuto direktorius. Red.

Kalbos, jog Lietuvoje gimsta naujoji 
nomenklatūra, nėra iš piršto laužtos. Daug 
vilčių buvo liedama į tuos jaunus naujos 
kartos žmones, atėjusiusius į politiką, liet 
paaiškėjo, kad jie labai greitai perima vi
sus blogiausius senosios nomenklatūros 
įpročius. Kodėl?

Todėl. kad valdžia išliko nomenklatū
rinės prigimties. Aukštutiniuose valdžios 
sluoksniuose galioja tradicinės nomenk
latūros taisyklės. Atsparumo stokojantys 
jaunuoliai joms paklūsta, prie jų prisitaiko 
irištvirksta.

Štai buvęs Turto fondo direktorius - 
simpatiškas vyrukas. Jis šaudo stirnas iš 
tarnybinio visureigio ir sulaukia Vyriau
sybės supratimo bei paramos, nes toks el
gesys atitinka nomenklatūrinio šaunumo 
reikalavimus, jis savame rate pripažįsta
mas ir gerbiamas.

Taip pat ir buvę Prezidento patarėjai bei 
Valstybės saugumo departamento genera
linio direktoriaus pavaduotojas - būstus 
Turniškėse įsigiję jauni vyrai - stengėsi 
gyventipagal nomenklatūros principus. Jie 
piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, leidosi 
suvedžiojami labiau patynisių A. Brazaus
ko socialdemokratų, nes greičiausiai bu
vo įsitikinę, kad Lietuvą valdanti nomen
klatūra yra visagalė. Jie nebetikėjo Kons
titucija, nebemano, kad Lietuva yra de
mokratinė respublika, kurioje nuo žinia- 
sklaidos ir visuomenės neįmanoma nu
slėpti nederamo elgesio.

Prisiminkime: visai neseniai pirmąją 
kadenciją baigusiam prezidentui Valdui 
Adamkui to paties Algirdo Brazausko va
dovaujama Vyriausybė ir to paties Zenono

Atsistatydino po skandalų
Iškilus viešam skandalui dėl keisto 

šimtamilijoninio kontrakto, atsistatydino 
Stasys Biržiškis, “Lietuvos geležinkelių" 
vadovas. Paaiškėjo, kad dėl tokio kontrak
to Europos Sąjunga nutraukė dalį savo 
paramos ir net pagrąsino teismu. Šiame 
kontekste savaitraštis “Veidas” išspausdi
no antrą ilgą straipsnį apie Stasio Biržiš- 
kio vadovavimą ir priminė, jog liko neaiš
ku, kaip buvo panaudota ankstyvesnė Eu
ropos Banko 300 mln. litų paskola, skirta 
Lietuvos geležinkelių rekonstrukcijai.

Seimo kanceliarijoje, kilus skandalui 
dėl galimo piktnaudžiavimo tarnybine 
padėtimi, toliau lekia padalinių vadovų 
galvos. Atsistatydinimo pareiškimą įteikė 
parlamento Transporto skyriaus vedėjas 
Jurgis Šiaudkulis.

Kaip žurnalistams penktadienį sakė 
kancleris, konkrečių atsistatydinimo 
priežasčių JŠiaudkulis nenurodė. “J.Šiaud- 
kulis vakar atnešė gana vėlai pareiškimą, 
sakydamas, kad norėtų išeiti į pensiją, 
nebuvo ilgo komentaro”. - žurnalistams 
sakė kancleris.

Neseniai iš pareigų, kritus šešėliui dėl 
piktnaudžiavimo užimamomis pareigo
mis, pasitraukė Seimo Pirmininko sekre
toriato vadovė Rima Pumputienė bei Tei

Kaminsko vadovaujama Vyriausybės 
kanceliarija viešai aiškino, kad Preziden
tas negali išsinuomoti Turniškėse lopinė
lio žemės ir už savo lėšas pasistatyti na
melio. mat Turniškėse jokia privati nuo
savybė negalima, nes turėti privačios 
nuosavybės čia neleidžia įstatymai. Įsta
tymai nepasikeitė. Ar Prezidento patarė
jai ir aukštas VSD pareigūnas to nežino
jo? Žinojo, bet netikėjo, kad kas nors drįs 
jų paklausti, kodėl, už ką ir kaip senoji 
nomenklatūra jiems leido įsigyti nuosa
vybės Turniškėse. O kai tokių klausimų 
sulaukė, ėmė žurnalistams, kaip kadaise 
Rolando Pakso patarėjai, kalbėti apie 
svetimų tarnybų rengiamą sąmokslą prieš 
Prezidentą, pradėjo grasinti užvesti jiems 
VSD bylas “auksiniais viršeliais”. Toks 
elgesys rodo, kad šie vaikinai nebetiki, jog 
Lietuva yra veikiančios demokratijos 
kraštas. Ypač pavojinga, kai šitaip ima 
galvoti buvę ir esami VSD pareigūnai.

Taigi šiandien riba tarp nomenklatū
rinės Lietuvos ir Lietuvos Respublikos yra 
grėsmingai nutrinta. Valstybei neabejingų 
žmonių pareiga būtų šią ribą ryškinti

Ką Jūs turite galvoje?
Valstybė vis labiau valdoma anonimi

niais grupuočių sprendimais, kurių argu
mentus atsisakoma tautai paaiškinti. 
Ryškiausias pavyzdys - Vyriausybė iki šiol 
negali visuomenei pasakyti kokiems kon
kretiems tikslams bus panaudotos Euro
pos Sąjungos paramos lėšos, kokių I .ietu- 
vos plėtros rezultatų Vyriausybė ketina 
pasiekti iki 2013 metų, kai 36 milijardai 
litų bus panaudoti. Taigi Vyriausybė nėra 
pajėgi ir nenori dirbti skaidriai, kaip to 
reikalauja Respublikos tvarka ir demokra
tijos principai.

Nomenklatūra pamažu perima į savo 
rankas vis daugiau valstybės gyvenimo 
sričių. Jos satelitais tampa dalis teisė
tvarkos. dalis žiniasklaidos. Nomenkla
tūros valdoma valstybė neišvengiamai 
korumpuojasi. Tenka sutikti su Vytautu 
Landsbergiu: korupcinis valstybės užval
dymas - didžiausia šiuo metu Lietuvai 
iškilusi grėsmė.

Nomenklatūra naikina politiką, kaip 
atsakingą bendrų tautos reikalų tvarkymą. 
Ji nukreipia savo satelitus prieš laisvą 
visuomenę. Deja, šiandien per gaudžiantį 
informacinį triukšmą jau nebegirdime, kaip 
mūsų nomenklatūra pasismagindama ka
la vinis j Lietuvos Respublikos karstą. □ 

sės departamento direktorius Kęstutis 
Virketis. Žiniasklaidoje skelbta, esą R. 
Pumputienė tarnybiniu transporto vykda
vo į darbą, o K.Virketis -pavedžioti šuns.

Dėmesin pateko ir Seimo kanceliarijos 
įsteigtos leidyklos “Valstybės žinios” va
dovas Mintautas Daulcnskis. Paaiškėjo, jog 
leidyklos direktorius buvo sau pasiskyręs 
atlyginimą, viršijantį netgi Lietuvos strate
ginių įmonių vadovų algas. Kaip skelbta 
žiniasklaidoje. jam buvo mokamas 12,500 
litų atlyginimas, bet pastaruoju metu 
sumažintas iki 5,500 litų.

M.Daulenskis žurnalistams pripažino, 
jog. paskiriant tokį atlyginimą, buvo pa
žeisti teisės aktai, tačiau tai aiškino “ap
maudžia klaida”.

“Tai buvo apmaudi tiek mano, tiek mano 
kolektyvo klaidą, kad mes įstatymo 
nepažiūrėjom iki galutinės raidės, tai yra 
pažeidimas, bet ne piktybinis, o grynas 
nesusipratimas. Dabar yra grąžinta, kas 
permokėta, įnešta į leidyklos kasą”, - 
žurnalistams sakė M.Daulenskis.

Prieš kelias savaites, kilus skandalui 
dėl turto įsigijimo valstybiniame Turniškių 
rajone Vilniuje, atsistatydino Prezidento 
patarėjai Edminas Bagdonas ir Rytis Mu- 
raška. Pagal Lietuvos spaudą
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Bendruomenės baruose________
Šis tas apie Vytauto V Landsbergio meną

Menas yra ne vien visuomenės atspin
dys. Menas taipogi yra ją formuojantis 
įrankis. Menininko pašaukimas ir privile
gija įtakoti iš karto masę žmonių yra ga
linga jėga. Mes visi auklėjame save ir vie
nas kitą visą gyvenimą. Visą gyvenimą 
mokomės ir keičiamės. Dievui padedant, - 
i tobulumo pusę. Bet menininkas turi galią 
atgręžti mus į save pačius akies mirksniu. 
Ir iškelti esminius klausimus, kurių iš tie
sų yra tik keletas. Kodėl reikia gyventi ir 
dėlko verta numirti?

Optimalus gyvenimo būdas yra tiesos 
siekimas. Mūsų tautos tiesa yra ir skausmas. 
Ir jei kažkas tos tiesos nenori pripažinti, 
tai vargas jam pačiam. Tiesa dėl to visai 
nenukenčia, nelaimė tik sau meluojančiam 
žmogui... Nes laimingas yra ne tas, kurio 
gyvenime nėra skausmo, o tas, kuris moka 
tą skausmą apglėbti ir būti kartu su juo, 
priimdamas jį kaip savo esmės dalį. Ar at
pažintume laimę, nepatyrę skausmo? Daž
nas mėginame slėptis nuo jo, apgauti sa
ve. Būkim sąžiningi - nepavyksta.

Nuotraukoje iš kairės: Stepas Levickis, Vytautas V. Landsbergis, Migliukė Žvirblytė ir 
Brigita Lastauskaitė.

Melbourne lietuvių sporto klubo “Varpas”

Blynų vakaras
Jau tapo papročiu, kad Užgavėnių 

vakare Melbourne lietuvių sporto klubo 
“Varpas” Komitetas ruošia Blynų vakarą. 
Vakaro tikslas - lėšų telkimas.

Toks vakaras buvo suorganizuotas ir 
šiemet. Jis praėjo labai sėkmingai, nes 
susirinko daug žmonių. Kaip pastebėjo 
naujas MLS klubo “Varpas” Komiteto 
prezidentas A Skimbirauskas, “niekas ne
sitikėjo tokio apsilankiusiųjų skaičiaus, 
tačiau labai džiaugėsi”.

Iš tiesų baro salė buvo pilnutėlė - 
daugiausia jaunimo, kuris atrodė linksmai 
leido laiką. Matėsi ir keletas vaikučių, pa
sidariusių kaukes, kaip ir priimta Užga
vėnių vakarui, ir laukusių pasirodymo bei 
įvertinimo.

Salėje sportininkai įrengė didelį ekra
ną, kuriame buvo rodomos JAV NBA 
krepšinio rungtynės, kuriose žaidė lietu
viai: S. Jasikevičius (Indiana Pacers) ir Z. 
Ilgauskas (Cleveland Cavaliers).

Sportininkai ir jų padėjėjai mikliai su
kiojosi virtuvėje, kepė blynus ir stengėsi 
kuo greičiau visus aptarnauti. Blynų buvo 
trijų rūšių ir visi labai skanūs. Po jų sekė 
kava, arbata ir pyragai

Vakaro metu loteriją pravedė V. An
tanaitis, S. Levickis ir L. Skimbirauskas. 
Pirmą prizą - Gold Movie Pass du bilie
tus - laimėjo R. Mačiulaiticnė, antrą prizą 
- 50 dolerių Coles Myer Voucher - M. 
Firinauskas ir trečią prizą - marškinėlius 
“Varpas” - J. Foser. Dar buvo visa eilė

Kodėl Vytauto V. Landsbergio menas 
nė vieno nepaliko abejingo? Dėkim ranką 
prie širdies - ir džiaugėmės, ir juokėmės, ir 
skaudėjome, ir liūdėjome, ir pykome, ir 
tebediskutuojame iki šiol. Konfliktas liu
dija gyvybę. Reiškia Vytauto paleista strė
lė pasiekė savo tikslą. Ji sujudino mūsų 
gelmėse nusėdusius jausmus. Nes menas 
turi daryti įtaką! Mažai valgėme ir ant sta
lų sukrautų vaišių, - mus užvaldė dvasios 
kultūra.

Ką mes sau dažniausiai sakome, išėję 
iš koncerto ar parodos? Paprastai, buitiš
kai. “Patiko”, arba “nepatiko”. Deja, menas 
nėra toks jau akivaizdus ir paviršutiniškas 
reiškinys. Yra meno išliekamoji vertė, 
talentas, kurį tenka pripažinti net ir tada, 
kai jo išraiška nesutampa su mūsų skoniu. 
Nusilenkime Vytautui.

Atpažinti ir įvertinti meną, užsimer
kiant į savo asmeninius pomėgius gali būti 
sunku. Tam yra būtinos sąlygos. Kad ga
lėtum teisingai paklausti klausimą, turi 
žinoti du trečdalius jo atsakymo.

vertingų prizų ir laimėtojų.
Vakarui einant į pabaigą, žodį tarė 

Melbourno lietuvių sporto klubo “Var
pas” Komiteto naujasis pirmininkas A. 
Skimbirauskas. Jis padėkojo visiems, 
gausiai susirinkusiems į Blynų vakarą ir 
tuo parėmusiems sportininkus, atsiprašė 
tų, kuriems reikėjo ilgėliau palaukti, kol 
blynai iškeps. A. Skimbirauskas padėkojo 
buvusiam sporto klubo “Varpas” Komite
tui- S. Žiedui, A. Kristens, E. Stephens, S. 
Levickiui ir A. Meiliūnui - už įdėtą dar
bą ir laiką.

Po to jis pristatė naują, entuziastingą 
lietuvių sporto klubo “Varpas” Komitetą: 
prezidento pavaduotoją - V. Antanaitį, 
iždininką - D. Šalkūną, sekretorių - J. 
Rutkauską ir Komiteto narius: dr. A. 
Kaladę, P. Birštoną, A. Meiliūną ir R. 
Statkų, kuris dėl darbo negalėjo dalyvauti. 
(Naujo lietuvių sporto klubo “Varpas” 
Komiteto nuotraukų žiūrėkite MP psl. 1. 
Red.)

Vakaro sėkmę nulėmė puikus spor
tininkų organizuotumas, padėjėjai ir, 
žinoma, apsilankiusiųjų skaičius.

Melbourno lietuvių sporto klubo 
“Varpas” Komitetas nuoširdžiai dėkoja 
visiems susirinkusiems ir visiems prisi- 
dėjusiems bet kokiu darbu prie sėkmingo 
Blynų vakaro, o p. Jonei Mičiulienei - už 
100 dolerių auką.

Vida Rutkauskienė

Nuotraukoje-Vytautas V. Landsbergis ir Brigita Lastauskaitė.

Y ra skonis, kuris retais atvejais gali būti 
įgimtas, o dažniausiai tiesiog tampa mūsų 
gyvenimo aplinkybių auka. Tremtis, ka
rai, grėsmė gyvybei padaro išlikimą pir
miniu reikalu. Apskritai, išlikimo instink
tas yra pats stipriausias žmogaus variklis. 
Dominuojant išlikimo ultimatumui apie 
kultūrą galvoti sunku. Išsilavinimas dažnai 
tampa apribotas, o su juo - ir skonis, akis 
menui. Vargo iškankintas žmogus nusilps
ta ir nebenori “aukštųjų materijų”... Bet, 
ar susimąstome bent kartais, kad galbūt 
ne visada ir žinome, ko mes norime? Ko 
mums iš tikrųjų reikia, kad pagytume nuo 
savo praeities skausmų? Juk nėra taip 
svarbu, kas mes buvome. Daugsvarbiau yra 
tai, kas mes esame dabar. Kas galėtume bū
ti, jei tik leistume sau! Finalizacija. išri
šimas - judėjimo pirmyn garantas. Tą 
išrišimą gali duoti ne vien kunigas, ir aki
vaizdu, kad dažnam jis nepadeda. Būtent 
menas mus gydo ir gaivina, net ir karčius 
vaistus pasitelkdamas. Menas, jei tik įsilei
džiame jį į širdį, daro stebuklus.

Vytautas V. Landsbergis mums tuos 
stebuklus piešė visą vakarą.

Štai jis į lietuvių liaudies muziką atsi
nešė gitarą. Regis, toks jau nelietuviškas 
instrumentas. Tik pasiklausykime, ką su 
juo daro ispanai! Na, ačiū Dievui, instru
mentas tik tas ir tėra - įrankis. Jį galima 
pajungti savai idėjai. Vytauto rankose gitara 
kalba lietuviškai. Įsilieja į lietuvių koloritą, 
ne t ik nesugriaudama jo, bet praturtindama 
jį nauju savitumu. Su jos pagalba mūsų 
muzika dar tiksliau ir aktualiau išreiškia 
mūsų esmę. Taip, ir liūdesį, ir skausmą. Ta
čiau ne vien. Nuostabi buvo Vytauto meno 
įvairovė, emocijų lygsvara! Klausėmės lie
tuvių liaudies dainų, paties Vytauto roman
sų ir eilių, matėme jo sukurtus filmus. Prog
rama buvo išdėstyta sumaniai, žanrai per
pinti autobiografinių informatyvių ir hu
moristinių, auklėjančių filosofinių inter- 
liudų. Betarpiškas, nuoširdus Vytauto 
bendravimas sukūrė saugumo, jaukumo 
aplinką salėje. Jis kvietė mus dainuoti kar
tu, klausti, kas mums rūpi. Jam scenoje pa
talkino Stepas Levickis, Brigita Lastaus
kaitė ir mažoji Migliukė Žvirblytė su savo 
smuikeliu. Vytautas virtuoziškai įkompo
navo į lietuvių liaudies stilių rytiečių man- 
tros formą dainoje “Oi tu saula, saulala”. 
Dainos “Ne dėl žalio vyno - dėl žalio 
žolyno” turavojime mano godi ausis su
gavo net gruzinų tūkstantmečių bažnyti
nių choralų dermes.

Mums, kaip greit atlyžtantiems vaike
liams, vakaras buvo surikiuotas nepriekaiš
tingai profesionaliai - nuolat keičiant veiks
mo formą. Užtat laikas neprailgo. Nesuspė
jome atsikvošėti, o jau reikėjo atsisveikinti

Bet skirstytis neskubėjome! Diskuta
vome, aptarinėjome, kvotėme Vytautą, 

When's the last time you went to 
www.ALJS.org ?
The young'uns have been busy! ALJS
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apstoję jį ratu. Vaikai ir suaugusieji prašė
me jo autografo atminčiai. Pirkome jo kny
geles ir garso įrašus. Vytautas bendravo 
šiltai, pasirašė dosniai - su filosofiniu pa
linkėjimu. Gal ir atsigerti nesuspėjo? O vėlų 
vakarą kartu su teta Aliute ir Lilija tvarkė 
salę, statė į vietą stalus ir kėdes...

Vytauto pasirinktos dainos ir autorinė 
kūryba atvėrė langą į jo asmeninę pasau
lėžiūrą, pasaulėjautą, artimą ir daugumai 
mūsų. Jo tekstų ir filmų hiperbolė yra aki
vaizdi ir būtina, kad iki galo suvoktume, 
koks baisus yra kerštas, nesugebėjimas 
atleisti, kokie nešvarūs yra kūno ryšiai, kai 
jų neįteisina santuoka ir meilė, koks pra
žūtingas yra skubėjimas, praleidžiant pačią 
gyvenimo esmę. Pro kartais grafišką Vy
tauto kūrybos žiaurumą švyti nenužudomas 
lietuviškas drovumas ir švelnumas. Į vaiką 
jis kreipiasi kaip į lygiavertį ir protingą 
žmogų. Jo posmai yra lakoniški ir taiklūs. 
Gili egzistencinė jo poezija filosofuoja 
klausimais, j kuriuos nėra atsakymo. Ir 
parodo, jog vienintelis atsakymas yra ti
kėjimas. Nes žinojimas yra toks pat mitas, 
kaip ir būtis be skausmo. Anot paties 
Vytauto: “... šis lietus yra būtinas nuskais
tinti mūsų mintims”!

Jo gitara pavirto kanklytėmis, motocik
las - juodu žirgu, o svarbiausios moterys 
vyro gyvenime visada lieka tos pačios: 
mama, seselė ir mylimoji.

Vytautas, taurusis mūsų dainius, kurio 
kimstantis balsas dar pagilino jo meno spal
vų paletę, kuklus, šiltas, žemiškas žmogus, 
gal kiek pavargęs, gal truputį melancholiš
kas. Bet toks jau yra tas tikrasis lietuvis. Ne 
liūdnojo vaizdo riteris, o santūrus ir ramus 
brolis, kuris skiria grūdą nuo pelų ir su
pranta viską, kas jam yra būtiniausia.

Kažkas po koncerto man pasakė: “Me
nas turi būti pramoga! Jei jis neatlieka pa
silinksminimo funkcijos, tai iš viso neturi 
prasmės.” (Dėl visa ko pridursiu, jog tai ne 
citata, o parafrazė. Bet buvo pavartotas 
žodis “entertainment”!)

Klausydamasi šio gerbiamo žmogaus 
nejučiomis prisiminiau kitą šūkį: “Duo
nos ir žaidimų!”. Ir dar vieną liūdną si
tuaciją: “Puota maro metu.”...

Kammums tiek neadekvačios linksmy
bės,paklausite?

Aš manau,kad atsakymą randa tas,kuris 
jo ieško, gilindamasis į kiekvieną gyvenimo 
įvykį. Ko paklausime, j tai ir bus atsakyta. 
Mene tą atsakymą surasti lengviau! Menas 
turi galios “kirsti kampą”. Vytautas V. 
Landsbergis tą daro meistriškai. Štai jums 
jo atsakymas į visus kilusius ir nekilusius 
klausimus:“Žmonės būna trijų rūšių: 
žmonės - angelai, žmonės - žmonės, ir 
žmonės - velniai. Kas esi tu, mano meile? 
Aš esu tavo veidrodis...”

Aida Gogclytė
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Lietuviai pasaulyje________
Airijoje - pilna lietuvių ir 

lietuviško maisto
Lietuvišką maistą i Airiją tiekiantys 

verslininkai neabejoja, kad šiuo metu 
Airijos saloje galėtų būti apie 200,000 
lietuvių. Kelių parduotuvių ir produktų 
sandėlio savininkas Arūnas Bursevičius 
teigia, kad kiekvieną mėnesį iš Lietuvos į 
Airiją per Didžiąją Britaniją atvyksta 
keliolika krovininių vilkikų. Sunkveži
miai atgabena po 22-23 tonas lietuviško 
bei pakeliui pakrauto lenkiško maisto.

'Ibo tarpu Lietuvos ambasada Airijoje 
tautiečius skaičiuoja pagal čia išduotus 
asmeninius viešosios tarnybos (PPS) 
numerius. Tai- lietuviško socialinio drau
dimo pažymėjimo atitikmuo. Lietuvos 
piliečiams jau išduota daugiau nei 40,000 
PPS. Kiekvieną savaitę šis skaičius padi
dėja dar puse tūkstančio. Verslininkai spėja, 
kad antra tiek lietuvių dirba be PPS. Daž
niausiai su pažymėjimą turinčiu asmeniu 
vyksta ir jo šeima. Taigi šį skaičių reikėtų 
padauginti mažiausiai iš trijų.

Dar vienas būdas skaičiuoti lietuvius - 
lėktuvo bilietai. Kiekvieną vakarą iš Vil
niaus į Dubliną pakyla du „Boeing“. 
Kiekvienas jų gabena mažiausiai po du 
šimtus keleivių. Bilietu į šiuos skrydžius 
nėra mėnesiui į priekį. Tuo tarpu Lietuvos 
statistikos departamento oficialiais 
duomenimis, pernai į Airiją emigravo tik 
2,100 mūsų Lietuvos gyventojų.

„Lietuvos ryto“ žurnalistė, dešimt die
nų Airijoje bendravusi su tautiečiais, įsi
tikino, kad daugumą jų iš tėvynės išginė 
pastaraisiais metais neapdairiai paimtos 
būsto paskolos ir viltis svetur užsidirbti 
pinigų namui ar butui. Daugelis kalbintų 
lietuvių Airijoje žiūrėjo rusiškai įgarsintus 
filmų įrašus, valgė lietuvišką maistą ir net 
neabejojo, kad grįš į tėvynę po kelel ių me
tų, kai čia padidės ai lyginimai.

Pusė emigrantų į Lietuvą nebesugrįš”
(ELTA). Šiandienos ekonominės emig

racijos iš I .ietuvos banga skaičiais prašoka 
1940-1945 m. politinę emigraciją, tačiau 
dabartinius emigrantus bus žymiai 
sunkiau sugrąžinti į Lietuvą, nes tokių 
globalizacijos procesų, kokie vyksta dabar, 
tada nebuvo.

Tokias prognozes pateikiantis istori
kas, Šiaulių universiteto docentas Arūnas 
Gumuliauskas dienraštyje “Šiaulių kraš
tas" teigia, kad dabar!iniai išeiviai, priešin
gai negu karo metų, pabrėžia ne savo 
tautiškumą, o europietiškumą.

“Dabartinė išeivija akcentuoja, kati yra 
ne lietuviai, o europiečiai. O Lietuva ra
miai stebi-jie sugrįš. Manau, bent pusė jų 
niekada negrįš. Reikia skaičiuoti, kad 
emigrantai išsiveža ir dar bent po kelis 
lietuvius, kurie gims emigracijoje. Gimu
sieji ten lietuviais jau niekada nebus”, - 
teigia istorikas, prognozuojantis, kad 
Lietuvai gyvuoti liko koks šimtas metų.

Pasak A. Gumuliausko, Lietuvai, 
skirtingai nei Latvijai ar Estijai, niekada 
anksčiau negrėsė būti užgožtai kitataučių. 
Jo duomenimis, Lietuvoje 1979 m. rusa
kalbių gyveno tik 8.9%, Estijoje - 27.9%., 
Latvijoje - trečdalis gyventojų.

“Kai kas svaičioja, kad lietuvių tautos 
niekas iki šiol nesunaikino, nesunaikins ir 
ateityje. Rusija - Ryt u civilizacijos atstovė, 
kurios bendroji kultūra žemesnė už Lie
tuvos, nes ji artima europinei kultūrai.'Todėl 
mūsų ir neįveikė. O dabar į Lietuvą ateina 
Europa - visų kultūrų lopšys. Savaime aišku, 
kad mes neatsilaikysime ir nutautėsime”, - 
neabejoja šiaulietis istorikas.
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Pilname lėktuve, skrendančiame iš 
Vilniaus j Dubliną, keleiviai vieni su kitais 
bendravo daugiau nei įprasta.

21 metų Violeta M. sugrįžo j Airiją su 
trejų metų dukterimi Klaudija. Moteris 
dirbo farmacijos fabrike, o savaitgaliais - 
bare. Į Airiją jau emigravo jos tėvai, bro
liai, seserys, o 56 metų motina prižiūrėjo 
jų vaikus. Lietuvoje liko tiktai sesuo, kuri 
norėjo sūnų leisti įlietuvišką mokyklą.

„Esame ištremti Būtų Lietuvoje darbo 
- niekas čia nevažiuotų“, - sakė 40 metų 
Giedrė iš Telšių. Ji su vyru ir vaiku buvo 
priversta emigruoti, nes nebeišgalėjo 
mokėti būsto paskolos. Dabar šeima laiku 
moka įmokas, tačiau moteris teigė per 
porą metų visiškai išsekusi ir ketino 
Dubline ieškotis kito darbo. Giedrė su vy
ru dirbo restorane, tiekiančiame maistą 
pagal užsakymus - nuo 5 valandų ryto iki 
tol, kol būdavo užsakymų. Kone po 12-15 
valandų per parą. Susitaupyti pinigų per 
porą metų šeimai nepavyko. Nors jie ir 
uždirba po 300 eurų per savaitę, santaupos 
ištirpo leidžiant sūnų į privačią mokyklą.

Jau pirmąją komandiruotės dieną 
skubėjome j kiekvieną mėnesį vykstantį 
lietuvių susitikimą. „Čia buriasi tie. kurie 
turi „baltus“ darbus, kitaip - dirba biu
ruose“,-paaiškino „Lietuvos rytui“ lietu
viškos šeštadieninės mokyklos direktorė 
Jurga Vidugirienė, atvykus į aludę Dubli
no centre. Ji patikino, kad j tokius susi
tikimus renkasi tie. kurie atvyko į Airiją 
gerai mokėdami angliškai. Pavyzdžiui, 
statybininkai tokiu laiku jau miega pavar
gę ir jiems nerūpi bendrauti.

Kompiuterių bendrovės darbuotojas 
Arnas Grubliauskas. besidžiaugiantis ke
liskart didesniu atlyginimu negu Lietu
voje, atvirai kalbėjo, kad Dubline jam

Statistikos departamento duomenimis, 
vien iš Šiaulių apskrities per 15 nepriklau
somybės metų emigravo trečdalis gyven
tojų, o visos Lietuvos mastu gyventi ir dirbti 
į Vakarus galėjo išvykti apie 300.000 
žmonių.

A. Gumuliausko teigimu, kadangi į Va
karus išvyksta patys aktyviausi žmonės, 
Lietuva netrukus taps pensininkų valstybe, 
kaip ir visa Europa. “Kadangi socialinių 
garantijų pensininkai nebegalės sau už
sitikrinti. todėl bus pakviesti dirbti žmonės 
iš kitur. Didžioji dalis verslininkų orien
tuoti ne į tautinius idealus, o į pelnus, todėl 
koks jiems skirtumas, kas uždirbs pelną”. - 
svarsto A Gumuliauskas.

Istoriko prognozės Lietuvos ateičiai 
liūdnos-pasak jo. po šimto metų Lietuvos 
vardas iš žemėlapių išnyks. “Lietuva išliks 
senose knygose, muziejuose. Kalta globa
lizacija? Veikiau - mūsų abejingumas ir 
neveiklumas. Anglikonizacija mus praris”, 
- mano mokslininkas.

Istorikų teigimu, lietuvių emigracijos 
istorija siekia XVII a. Pirmasis istoriniuo
se šaltiniuose - New Yorko archyve užfik
suotas lietuvis emigrantas prof. Aleksan
dras Karolis Kuršius, 1658 m. atvažiavęs j 
Ameriką mokyti kolonistų vaikų. Masinės 
lietuvių emigracijos pradžia - 1868 m. 
1899-1914 m. vien į JAV persikėlė daugiau 
kaip ketvirtis milijono I .ietuvos gyventoji), 
net 40% iš jų buvo raštingi. 1920-1940 m. 
iš Lietuvos emigravo daugiau kaip 100.000 
žmonių. Po 1940 m. Lietuva neteko apie 
pusės milijono žmonių - vieni emigravo, 
kiti buvo ištremti į Rytus. 1980 m. vien JAV 
gyveno 743,000 lietuvių kilmės žmonių... 

nepatinka lik lietuviai kaimiečiai. Jie 
džiaugiasi išvykę į užsienį, dažnai 
keikiasi, netinkamiausiose vielose 
atkreipia į save dėmesį, kalba 
tarmiškai ir be galvos žavisi greitu 
maistu. Mums paaiškino, kad „ofi- 
siniai“ mąsto kur kas plačiau - apie 
Lietuvą ir kuo gali būti jai naudingi. 
Jie susirinkę nesvarsto, kaip uždirbti 
vieną kitą eurą. Prieš keletą metų 
atvykę j Dubliną lietuviai turi savo 
šeštadieninę mokyklą, laikraštį, 
klubus, ėmė rengti lietuviškus kon
certus. Jie svarsto, kaip nenutolti nuo tė
vynės. Tačiau niekas negalėjo numatyti, kad 
vos Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą čia 
plūstelės tiek lietuvių. Dublino balta- 
darbiai dabar sudaro tik labai mažą at
vykusių tautiečių dalį.

Kunigas Egidijus Arnašius kone kiek
vieną dieną važinėja po Airiją laikyti 
lietuviškų mišių ir tik sekmadieniais su
grįžta į sostinę, kur jo laukia tautiečiai 
Dublino didelėje Sv.Andriejaus bažny
čioje. Kunigas tikino Airijoje nesutikęs nė 
vieno vargstančio lietuvio - visi jo sutikti 
tautiečiai buvo laimingi. E.Arnašiui netgi 
pasirodė, kad lietuviai Airijoje gyvena 
kaip bajorai. Išsinuomoję namus, jie gy
vena kartu su giminėmis ar senais pa
žįstamais. Be to. airiai yra geri žmonės, 
nuoširdžiai padeda emigrantams. Vienas 
lietuvis kunigui pasakojęs, kad darbdavys 
davęs jam limuziną parsivežti žmoną ir 
vaiką iš Dublino, nes jie turėję naktį atskristi 
iš Vilniaus.

Kitą dieną nutarėme aplankyti lietu
viškų produktų parduotuves. Matomiau
sioje vieloje buvo padėti kelių rūšių šal
dyti cepelinai ir balandėliai. Greta - kol
dūnai, baravykai, spanguolės. Prie įėjimo 
padėta iliustruota knyga apie Lietuvą, ku
rią lietuviai mėgsta dovanoti airiams.

Pirmiausia pabandėme suskaičiuoti 
silkių gaminius, bet suskaičiavusios iki 
šimto sustojome. Marinuotos, su priesko
niais, susuktos, supakuotos po kilogramą 
arba kelis šimtus gramų. Dalis silkių gami
nių - lenkiški. Lietuvoje įprasta rinktis

Londono scenoje - šiuolaikinis “geležinis vilkas”
Londone lietuvių ir britų menininkai 

per muzikinius ir vizualinius sąskambius 
balandžio I -2 dienomis naujai įprasmino 
pagrindinio Vilniaus įkūrimo legendos 
veikėjo - geležinio vilko - temą. Projektas 
“Iron Wolf” (“Geležinis vilkas”) buvo pri
statytas balandžio 1 d. Londono Institute 
of Contemporary Art.

Jo scenoje pasirodė Linas Rimša ir 
Linas Paulauskis su projektu “Sutar- 
tinės.lt”. elektroninės muzikos eksperi
mentatoriai Darius Čiuta ir Vaidas Ja- 
sinskas bei menininkė Eglė Rakauskaitė.

Britų muzikams atstovavo garsi smui
kininkė Sophie Solomon su savo grupe 
bei šiais metais britų nacionalinio 
transliuotojo “BBC Radio 3” apdovanojimą 
“World Music Award Club Global” pelnęs 
muzikos pristatytojas ShanteL

Vakaro, pavadinto “Iron Wolf’, metu 
menininkai konceptualiosios muzikos 
eksperimentus jungė su vaizdo projek
cijomis, o lietuviško folkloro interpretacijas 
-su elektronine muzika, džiazu bei “rap”

Suomijoje vėl plėšikavo lietuviai
Vakarų Suomijoje. Turun mieste, 

nesėkmingai bandyta apvogti juvelyrinių 
dirbinių parduotuvę. Policija dėl šio nu
sikaltimo sulaikė vogtu automobiliu iš 
įvykio vietos sprukusius tris Lietuvos 
piliečius.

Į papuošalų parduotuvę mėgino įsilauž
ti nakties metu. Nusikaltėliai daužė vitri
nos langą, tačiau grūdintas stiklas nedužo. 
Pradėjus kaukti signalizacijai, vagys sėdo Į 
automobilį ir bandė sprukti.

marinuotus burokėlius iš dviejų rūšių, o 
Dubline, parduotuvėje JJtuanica“, „I .ietu- 
vos ryto“ žurnalistė išvydo septynias rūšis 
tokių daržovių. Taip pat buvo patiekia 
aštuonių rūšių riestainių ir devynių rūšių 
lietuviškos grietinės.

Parduotuvės „Vilnius@Dublin“ savi
ninką A.Bursevičių radome kraunantį sa
vo parduotuvėje dešras: jo darbuotojas tą 
dieną buvo išvykęs pailsėti į Miami. JAV. 
Pakvietęs kartu užkąsti, verslininkas pa
aiškino, kad Airijoje bei Didžiajai Britani
jai priklausančioje Šiaurės Airijoje yra 
bemaž šimtas lietuvišku maistu prekiau
jančių parduotuvių. Vien iš jam priklau
sančio lietuviško maisto sandėlio prekės 
tiekiamos į 43 parduotuves įvairiose Airi
jos vietose. Tačiau tai nereiškia, kad jos - 
lietuviškos. Net jeigu parduotuvės pavadi
nimas ir lietuviškas, jos savininkas dažnai 
būna rasas arba latvis.

„Rasputinu“, „Beriozka“ „Pcrestrojka" 
ar „Raduga“ pavadintose parduotuvėse 
lietuviško maisto siūloma ne mažiau nei 
„Šile“, „Nemune“, „Kaune“ ar „Santakoje”. 
Dauguma šių parduotuvių prekiauja lie
tuvišku alumi, nes lietuviams nepatinka 
„Guinness“ alus. Lietuviai nemėgsta ir 
airiško viskio - savaitgalį kur kas mieliau 
ragaujama degtinės „Smimoff“ už 3()eunj.

Nors šiose parduotuvėse kainos mažes
nės nei airiškose, vietiniai gyventojai čia 
užsuka retokai. Tačiau emigrantai valgo 
airiškas daržoves, bulves, kitus pagrindinius 
produktus. Visa kita. įskaitant druską,-iš 
I .ietuvos. Dalia Gudavičiūtė “L.r.” 

stiliaus muzika. Tuo tarpu serbiškus ir 
čigoniškus ritmus menininkai komponavo 
su teehno ir house stiliais.

Lietuvių kompozitoriaus L.Rimšos 
muzikinis projektas “Sularinės.lt” buvo 
išplėstos ir papildytos naujais sąskambiais, 
o lietuviškas sutartines dainuojančioms 
merginoms talkino britų “rap” muzikos 
kūrėjai. D.Čiutos bei VJasinsko pasiro
dymui antrino specialiai šiam projektui 
sukurtas naujas E.Rakauskaitės filmas 
“Geležinio vilko beieškant”.

Lietuvos gyvojo folkloro tradicijos bei 
elektroninės muzikos derinys Geležinio 
vilko legendą atnešė j XXI-ąjį amžių”. - 
teigia projekto “Iron Wolf” bendraauto
rius, britų kompozitorius ir pristatytojas 
Max Reinhardt.

Projektą “Iron Wblf”. kuris yra Šiuo
laikinio meno instituto 1 ondone. Kultūr
os ministerijos bei įvairių kultūrų są
skambiais eksperimentuojančio projekto 
“Radio Gagarin” koprodukcija, ketinama 
tęsti kelerius metus. Pagal BNS

Bėgliai sulaikyti, kai jų automobilis 
įvažiavo į griovį. Paaiškėjo, kad automobilis 
pavogtas prieš kelias dienas. Trys mašina 
važiavę Lietuvos piliečiai, maždaug 20 
metų, uždaryti j areštinę.

Suomijoje tai ne pirmas lietuvių plėši
kavimas. Neseniai jauni lietuviai apiplėšė 
banką tolimoje Suomijos šiaurėje, bet 
pasidavė, kai sprukdami automobiliu pa
siklydo ir nebepajėgė apsiginti nuo skau
džiai geliančių uodų. Pagal BNS
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Wlenas ir kultūra
Meniški dygsneliai

Lyg užkerėta - 2003 m. sausio mėnesį 
vasaros karščiai užpuolė Canberrą gais
rais ir lyg pragare ugnys siautėjo prie
miesčiuose. Rasa Mauragicnė su vyru 
Mindaugu užlipę ant stogo stebėjo piktai 
verdantį raudoną ruožą, klojanti artimus 
kalnus ir greitai šliaužianti į jų apylinkę. 
Vidurdienis aptemo - virto vidurnakčiu. 
Dangus - smala, aitrūs dūmai erzino nosį, 
gatvėse žiežirbos sukosi lyg šokdamos 
mirties šokį. Stebuklingai per šias baisias 
dienas Rasos ir Mindaugo namai išliko 
liepsnų nepaliesti.

Dauguma žmonių norėtų tokius siau
bingus pergyvenimus kuo greičiau už
miršti. Tačiau menininkai semiasi kūrybi
nių minčių iš savo patirties ir sugeba pa
rodyti mums pasaulį per savo pergyve
nimus. Rašytojai seka pasakas, poetai pi
na jausmus, dailininkai kuria su spalva ir 
forma. Taip ir Rasos Mauragienės išgyve
nimai sunkiasi į jos meninius darbus ir 

Rasa su Annette Ellis, Member of Federal Parliament, sn 
pažymėjimu “Australian Citizenship Quilt” konkurse, 2005 
lapkričio mėnesį Canberra Parliament House.

Rasa Mauragicnė savo studijoje.

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje
mūsų visų reikalas

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

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 

Foundation Ine. 44 - 50 Errol St., North Melbourne, Vie. 3051. 

TUrint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tel.: (03) 9578 4319.

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

pasireiškia nuostabiose dygsniuotose 
antklodėsc (quilts). Canberros gaisrai bus 
visiems primenami Rasos meno darbe: 
„Firestorm: Will it dome My Way?“ kurį 
nupirko ACT Emergency Services 
Authority.

Rasos gabumai ir darbai gausūs. Kaip 
muzikė (su magistro laipsniu) ji ilgai 
mokytojavo gimnazijoje, bandydama 
įdiegti muzikos meilę jauniems moki
niams. Ji buvo Adelaidės lietuvių choro 
dirigentė. Dabar ji dirba Australijos po
litinėje srityje - Department of Justice. 
Rasa skautauja, slidinėja, verda. Ji su vyru 
dažnai keliauja į Lietuvą pasisemti liau
dies išminties ir papročių, o aplink Aus
traliją-pajusti šio krašto kultūrą, gamtą 
ir istoriją. Jos meniška siela nerimstanti 
-ji užsiima mezgant maerame, siuvinėjant, 
net puošiant tortus. Rasos dienos jau ir 
šiaip užimtos, o kai 1993 metais ji su
sidomėjo antklodžių dygsniavimu, laikas

tartum sustojo.
Rasa pasakoja, kad 

jos jauniausias sūnus 
nejučiomis ją sudomino 
šiuo menu. Vieną dieną 
klajodami po vietinį 
menininkų turgų vaikas, 
pamatęs margos ant
klodės paveiksliuką, 
užsispyrė, kad nori jo 
savo lovai. Rasa par
sinešė antklodės atrai
žą namo... ir kuriam 
laikui ją užmiršo. Bet 
kai ji pradėjo siūti 
antklodes - nebesustojo. 
Rasos pažįstami patvir
tins, kad kuo Rasa užsi
ima,ji niekad neatlieka 
pusiau. Todėl nesistebiu, 
kad Rasos pasišventimas

Nuotraukoje kairėje - “Central Spirit” - pirmas Rasos darbas, kuris laimėjo premiją. 
Nuotraukoje dešinėje - viena iš naujausių kaldrų, siūtų su popieriumi.

Nuotraukoje kairėje-“Viewfrom above: Landscape 1.” Nuotraukoje dešinėje-Tikra
me laive žuvavo Rasos vyras ir sūnus.

tobulam darbui pasibaigė tuo. kad jai su
teikė „Margaret Armistead Award“ pre
miją už jos pirmąją pateiktą antklodę: 
„Central Spirit“. Šis puikus darbas dabar 
puošia Rasos salono sieną. Į jį pažiūrėjus 
lengva pajusti dykumos sausrą, smėlio 
karštį, žaidžiančio aborigeno vaiko 
džiaugsmą, jo šokio judesį. Van Gogh gė
lės juk tik brūkšniai, modernaus meno 
eksponatai - tik įvairaus sodrumo taške
liai. O „Central Spirit“ nuostabiai pa
bunda tiktai suderintų medžiagos skiau
telių dėka.

Rasos darbai yra laimėję premijas ir 
įtvirtinę jos vietą menininkų visuomenėje. 
Po „Central Spirit“ sekė 1998 - “Tuiip 
Study 2”; 1999 - “Seascape” (aprašyta 
“Down Under Quilts” žurnale apie 
“Canberra Quilters” parodą) ir “Escaping 
Inner City Jungle” laimėjo antrą vietą; 2001 
- “When” priimta į premijų parodą 
“Celebration of Quilts for the Centenary 
of Federation (Australia)” ir rodyta paro
dose Canberros muziejuje ir galerijoje. Barn 
galerijoje, Montsalvat, Victoria ir Regional 
galerijose. Ji dabar puošia ACT 
Department of Justice priėmimo salę; 
2003 “Firestorm: Will it Come my Way?” 
dabar puošia ACT Emergency Services 
Authority; 2005 „Views from Above: 
Landscape 1” priimta i Yarrawonga Arts 
Council parodą “Beyond the Border” ir 
užsitarnavo pažangiausio eksponalo 
įvertinimą; 2005 “Through the Cosmos” 
laimėjo pirmos vietos premiją “Braidwood 
Quilters Quilt Event”.

Pastaruoju metu Rasa prisidėjo savo 
menu prie “Australian Citizenship Quilt” 
(galima pamatyti www.citizenship.gov.au/ 
quilt/quilt.litni) ir “Desolation” - kaldra, 
kuri buvo priimta į 28 dygsniuotų kaldrų 
parodą “Across Australia”. Ši paroda du 
metus keliaus aplink pasaulį: Olandiją, 
Libiją, Egiptą, Siriją. Kuwaitą, Paryžių ir 
toliau po Europą.

Svečiuojantis pas Rasą neįmanoma 
nepastebėti jos pomėgio: įvairių medžiagų 
skiautelės kaip nežinomų karalysčių 
vėliavėlės plevėsuoja prisagstytos prie 

didesnių medžiaginių fonų - tai meninin
kės dažai. Paveikslai ir nuotraukos išdėlioti 
aplink studiją įkvėpimui. Vienoje sienoje 
lentynos virsta knygomis. Prie kitų sienų - 
lentynos lūžta nuo medžiagų. Jos suskirs
tytos pagal spalvas ir atspalvius kaip 
tvarkingoje bibliotekoje: tamsūs rašalo 
mėlynumai išsiskiedžia j silpnus melsvu
mus; rūdys - į kakavą; spanguolių kisie
lius - į saulėlydžio pabučiuotus ružavus 
debesis. Rasai neužtenka dirbti tik su įpras
tomis medžiagomis: vilna, medvilne, šilku, 
šifonu, linu. Ji dabar plečia savo talentus ir 
dygsniuoja su netikėta medžiaga - popie
rių! Irstambus rudas vyniojimo popierius, 
ir trupi popierinė nosinaitė Rasos rankose 
yra nudažomi, išdžiovinami, išlyginami, 
suklijuojami ir išsiuvinėjant! Mano akys ne
tiki, kad tai ne oda net pačiupinėjus. Bet 
tai nepaprastas menininkės darbas - su
kurti kažką neįtikėtino, nematyto.

Rasos klausiu: „Tai kas seks po dygsnia
vimo? Kokius naujus gabumus dabar ug
dysi?“ Rasa nustebusi atsako: „Visi kiti 
mano užsiėmimai ir domėjimaisi mane iki 
čia atvedė. Pagaliau radau šį savo meną - 
man tinkiamiausią išsireiškimą. Negal
voju sustoti.“ Prie mūsų kojų Rasos šešių 
mėnesių anūkėlė žaidžia ant močiutės 
pasiūtos spalvingos kaldrytės. Joje įsiūtos 
mirksinčios pelėdiškos akutės, o mažiems 
pirščiukams spaudžiant kaldros kampus 
girdisi cyptelėjimas—įsiūti burzgučiai. Vėl 
klausiu: „Ar ruošiesi dabar parodai? Ar 
galiu pamatyti tavo naujausią darbą?“ Ra
sa atskleidžia lovos platumo paklodę, 
kurioje plaukioja vaivorykštės spalvų 
margos žuvelės. Tarp jų - delfinai, ban
giniai, net rykliai gyvena šiame pasakiš
kame fone. Rasa paaiškina: „Mano vy
riausia anūkė prisiprašė kaldros povan
denine tema, ir štai pagal direktyvą...“

Rasos kaldros ne tik kabo muziejuose 
ir galerijose, bet net svarbiau - švelniai ir 
šiltai apsupa jos šeimą. Nemažai šių me
no gaminių paveldės jos anūkai ir pro
anūkiai.

Dovilė Zduobienė

Mūsų Pastogė Nr. 13, 2006.04.05, psl. 5

5

http://www.slic.org.au
mailto:LLLinfo@slic.org.au
http://www.citizenship.gov.au/


Antanas 
Laukaitis

Kas - kur - kaip?

Suklydo ir Vincas
Laiške Redakcijai (“M.P.” nr. 12) V. 

Binkis, minėdamas G. Kazokienės straips- 
nį “Rūgštus pienas su bu Ivėmis”, cituoja jos 
pirmą sakini: “be abejo, mes visi norėjome
susitikti su laisvos Lietuvos Prezidentu, 
pirmą kartą atvykusiu į Australiją”. Pa
taisydamas G. Kazokienę, V. Binkis rašo: 
“Tai nebuvo pirmas kartas. Negaliu tikėli, 
kad dr. Genovaitė Kazokienė užmiršo, kad 
Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus į 
Australiją pirmą kartą buvo atvykęs prieš 
šešerius metus. Bankstowno Lietuvių Klu- boję.
be jam buvo suruošti iškilmingi pietūs, ten 
jis ir susitiko su Sydnėjaus lietuvių ben
druomene”.

Suklydo ii'V. Binkis, sakydamas, kad V. 
Adamkus pirmą kartą buvo atvykęs prieš 
šešerius metus. Tais metais jis atvyko į 
Sydnėjuje vykusią olimpiadą, nes pats 
jaunystėje buvo geras sportininkas, sportu 
domisi ir dabar. Tačiau ir tada nebuvo 
pirmas kartas. Pirmą kartą j Australiją jis 
atvyko 1964 metais.

Valdas Adamkus su S. Amerikos lietuvių 
krepšinio rinktine lankėsi Australijoje. 
Tarnybinių reikalų spaudžiamas, jis su krep
šininkais apsilankė lik Sydnėjuje, Canber- 
roje ir Adelaidėje. Po to grįžo j Ameriką. 
Vėliau vadovo pareigas perėmė R. Gaška.

Atsimenu, kai po gražaus sutikimo Syd
nėjaus oro uoste, kur spaudos konferenci
joje atvykę sportininkai ir vadovai buvo 
pasveikinti lietuvių ir australų sporto bei 
valdžios atstovų, padėkos žodį tarė V. 
Adamkus. Vėliau lietuvių būryje šypsoda
masis jis pasakė, kad po australų sveikini
mų buvo net truputį išsigandęs, nes visai 
nesuprato australišku akcentu pasakytų

Nijolė 
Jankutė

- Važiuoju 
traukiniu. Kaip 
gera, kad dar ta 
senoviška susi

siekimo priemonė tebenaudojama! O kad 
senoviška, tai net labai: iš tų laikų, kai 
Gricius savo feljetone “Saugokis trauki
nio” šį išradimą aprašė, o mūsų seneliai, 
garvežiui pro šalį pūkščiant, triskart 
žegnojosi ir piestu stojantiems arkliams 
gūniomis galvas dangstė...

Nuo tų laikų, kai Anglijos garvežys 
vardu Raketa 1829 m. iš Liverpool į 
Manchester nupūškavo išvystydamas 45 
km/val. greitį (tai bent “raketa”!), traukiniai 
labai pakito. Nebėra tų sunkiai pūškuo
jančių - šnypščiančių garvežių, nei tų 
akmens anglies aitrių dūmų, nei mono
toniškos tra-ta-ta-tra-ta-ta vagonų daine
lės. Nebėra mažų medinių stotelių su ža
liom langinėm, nei atvirų peronų, kuriuo
se mojuodavo išlydintieji ir linksmai šū
kaudavo pasitinkantieji... Nei tolumoje tai 
žalią, tai raudoną akį merkiančių semafo
rų, nei to bėgių gaudesio - to-lyn-to-lyn-to- 
lyn...

To viso labai pasigedau besigrūsdama 
minioj keleivių Čikagos “Union” stoty. 
Čia po dengtu peronu metaliniais balsais 
urzgė eilė garvežių - atsiprašau, atsiprašau 
- dyzelvežių, o gal turbovežių - milžiniš
kų, plieninių tartum erdvėlaivių iš “Star 
Wars” filmo; dviaukščiai vagonai apkaus
tyti kaip tankai, net ratų nesimato. Ak, 
________________________________________ aiškino jaunojo mama, - Meiža, tai M-a-j-a,
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žodžių. Tačiau, supratęs kad tai buvo 
sveikinimai, gražiai jiems padėkojo.

Nenorėdamas kištis nei į G. Kazokie- 
nės, nei į V. Binkio pasisakymus dėl Pre
zidento priėmimo Sydnėjuje, galiu pasa
kyti, kad Prezidentas buvo labai patenkin-
tas vizitu Sydnėjuje ir visoje Australijoje.
Mirė žurnalistas Jonas Šoliūnas

Šių metų vasario 23 dieną Čikagoje po
sunkios ligos mirė žinomas žurnalistas ir 
sporto redaktorius Jonas Šoliūnas. Gimęs
Leipalingyje, karo metu su šeima pasitrau
kė į Vokietiją. 1949 metais šeima atvyko į 
Ameriką ir įsikūrė Čikagoje. Čia Jonas bai
gė gimnaziją. Vėliau dienomis dirbdamas, 
o vakarais studijuodamas baigė politikos - 
sociologijos studijas Illinois Universitete. 
Vėliau dirbo socialinės apsaugos tarny-

Nuo pat jaunystės jis labai mėgo sportą. 
Buvo geras Čikagos Universiteto ir lietuvių 
stalo teniso žaidėjas. Turėdamas didelių 
žurnalistinių gabumų, jis buvo dienraščio 
“Draugas” sporto skyrelio redaktorius, 
“Ateities” žurnalo vyr. redaktorius, stu
dentų metraščio “Vienas tarp dangorai
žių” redakcijos narys. Jis suredagavo Val
do Adamkaus parašytą knygą ’’Krepšinio 
išvyka Australijon”. Tai gražiai išleista, su 
daugybe nuotraukų ir puikiais aprašymais 
knyga apie Š. Amerikos lietuvių krepši
ninkų išvyką Į Australiją.

Knygos pradžioje, tik atvykus į Sydnėjų 
J.Šo liūnas rašo: “Išlipus iš lėktuvo nepati
kėjome savo akimis. Visi aerodromo lau
kiamieji užkariauti lietuvių. Visur žaliuoja 
“Kovo” sportininkų išeiginės uniformos, 
marguoja tautiniuose drabužiuose mergai
tės, blyksi foto aparatai, aidi lietuviškas 
valio. Momentas graudus, jautrus, istoriš
kas. Po spaudos konferencijos, kur visi 
sportininkai ir vadovai buvo garbingai pri
statyti, po gero pusvalandžio, glėbiais gėlių 
nešini, skirstėmės užtarnautam poilsiui”.

Apie pirmąsias krepšinio rungtynes

Kai bijai skristi
Agatha Christie, nebėr tavo: “Orient 
Express” romantikos!

Ilga vagonij eilė greitai užsipildė. Džiau
giausi gavusi vietą prie lango. Skersai 
perėjos šniokšdama į abi kėdes tuoj pat 
įvirto storutėlė negrė su dviem oranži
niais Aidi parduotuvės maišais ir su nuo 
perkimšimo išsiviepusiu rankininku.

- Jėzau saldžiausias! Ir keliauja tie 
žmonės! Tupėtų sau namie vietoj čia grūs
tis! Pati iš namų “išsigrūdusi” skundėsi 
Dievui.

- Aš tai į laidotuves. Brolis mirė, - lyg 
norėdama pasiteisint, kad keliauja, aiškino 
visam vagonui.

- Nusigėrė kvailys!.. Kiek visi sakėm - 
nustok! Ir aš, ir mūsų bažnyčios prcacher’is. 
Neklausė. Tai va, ir susičirškino kepenis 
kaip spirgus, - kamšydama aplink save 
maišus, pažindino mus su savo velioniu. 
Viešpatie galingasis, negalėjai palaikyt 
Bobą gyvą iki po Kalėdų? Aš - Maggie, - 
bendrakeleivius apžvelgus, prisistatė.

Priekyje manęs jauna motina nuren- 
ginėjo du mažiukus. Jų šiltus “meškius”, 
kepures, pirštines ir botus dėliodama į 
viršutinę lentyną. Vaikiukai - berniukas ir 
mergytė - kakaviniai juodaakiai kaip 
Kalėdų meduoliai-brovėsi viens per kitą 
prie lango.

- Maika! Meiža! Nustokit!, - ramino 
motina, - užteks to lango abiems.

- Bėda su vaikais keliaut. Bėda, - brolio 
mirtį pamiršusi, įsiterpė storulė, - bet ir 
gražūs vaikučiai.! Maikal? Ar kaip Jordan?

- O ne! Ne Michael, bet Mikah, pagal 
pranašą. Iš biblijos, žinote, - šypsodama

'Nuotraukoje - Valdas Adamkus (centre) tarp sydnėjiškių 1964 m.

Prie Sydnėjaus Town Hali 1964 m. Iš kairės: nežinomas, Vincas Kazokas, Valdas 
Adamkus, Juozas Dambrauskas ir Pranas Nagys.

Abi nuotraukos a.a. Eugenijaus Karpavičiaus.

Sydnėjuje prieš tuometinį Sydnėjaus čem
pioną “Parabelį”, jis rašo: “Sausakimšai 
užpildytoje salėje, po preliminarinių mo
terų rungtynių ir sydnėjiškių sušokto “Len
ciūgėlio” pasirodo mūsų aukštaūgiai. Pir
muosius krepšius daro lietuviai ir manom, 
kad tai bus lengva duona. Tačiau, svajones 
greitai išblaško jų kietas dengimas ir 
šiurkštus žaidimas. Pasirodo, jie krepšinį 
geriau žaidžia, negu mes galvojome. Tačiau 
greitas mūsų žaidėjų puolimas ir ypatingai 
geri metimai - rungtynės baigiamos pirmu 
laimėjimu 84 - 49”.

Iš viso S. Amerikos lietuviai čia žaidė 

- išraidžiavo.
Tas vardas man skambėjo tiesiog 

bjauriai. O mergytė tokia daili - šypsosi 
kaip lėlė, o galvutė pilna kasyčių, ir kiek
vienoj po raudoną karoliuką! Kodėl neiš
tari Maja? Per šitiek metų dar vis nepri
pratau prie angliško tarimo. Kartais man 
rodos, kad ši kalba išprievartauja alfabetą.

Į vagoną vis dar tebeplūdo keleiviai. 
Eilėje už storulės, mirusio Bobo sesers, 
atsisėdo ilgas plonas vyntkas su kuprine ir 
didžiule “trijų galionų” a la Texas skrybė
le. Iš po skrybėlės karojo ilgi šviesūs 
plaukai ir žvelgė pailgas veidas apžėlęs to
kia pat išblukusia barzdele. Jis numetė 
kuprinę ant grindų ir užsikėlė ant jos ko
jas. Auliniai smailianosiai batai blizgėjo 
pakaustymais ir eile sidabruotų sagučių. 
Jei būtų avėjęs sandalais basnirčia, būtų 
atrodęs kaip tikras 60-ojo dešimtmečio 
hipis. Dabar vyrukas priminė man pasakos 
Batuotą Katiną tik alkaną ir aptriušusį.

Naujojo keleivio skrybėlė tuoj pat 
patraukė mažųjų Maika ir Meiža dėmesį. 
Persisvėrę per kėdžių atramas, jie rodė 
pirštukais - Hat! Hat! - ir springo juokais. 
Vyrukas mirktelėjo vaikams ir iškilmingu 
mostu nusivožė savo “trigalioninę”. Tuo 
momentu jis man jau visai tikrai supanašėjo 
į Batuotą Katiną.

- Aš - Maika! spygtelėjo berniukas, - o 

25 rungtynes ir tik vienas pralaimėjo Vik
torijos rinktinei rezultatu 58:67, nors re- 
vanšinėse rungtynėse prieš tą pačią ko
mandą laimėjo 71:57, o prieš Australijos 
olimpinę rinktinę laimėjo 93:88.

Kaip vėliau sakė Australijos krepšinio 
vadovai, Siaurės Amerikos lietuviai krep
šininkai buvo pirmieji į Australiją atvežę ir 
parodę tikrą, pasaulinį krepšinio žaidimą. 
Nuo tada prasidėjo Australijos krepšinio 
lygio kilimas.

Šių gražių J. Šoliū no knygų “Krepšinio 
išvyka Australijon” turiu ir daugiau, norin
tiems galėčiau jų duoti. □ 

kas tu?
Aš - Cat Ballou! - skrybėle prie krūti

nės prispaudęs, linktelėjo vaiku i vyrukas, 
ir aš vos neaiktclėjau. Tai bent sutapimas! 
Ne veltui jis man į katiną panašus.

- Titr būt, matei filmą tuo vardu? - 
neiškenčiau.

- Ha-ha-ha! Pagavot! - nusijuokė “ka
tinas”, - filmo tai ne. Prieš mano laikus... 
Bet mačiau vaizdajuostę. Fantastiška! Tas 
aktorius, what’s his name...

- James Coburn, - čia įsiterpė mažiukų 
mama. Tą vaizdajuostę ir ji mačiusi. Jos 
vyras kartą išnuomavęs iš “Block Buster”.

- Man patinka veiksmo filmai. - tęsė 
vyrukas, - galkad buvau marinas!

- Oho! Tai - Super Fidelis! - pagyriau 
marinų (jūros pėstininkų) šūkiu.

- Kas toks? Nepažįstu... - kniostelėjo 
Cat Ballou, ir pagalvojau, kad jis toks 
marinas, kaip aš Raudonosios armijos 
kapitonas...

Tuo metu į vietą šalia manęs mikliai 
toptelėjo toks seniokas, pastumdamas 
ploną lagaminėlį po kėde. Na, už mane gal 
jis buvo ir jaunesnis, bet, kai sulauki tam 
tikro metų skaičiaus, amžius tampa re
liatyvus tavo naudai... Taigi, jis tuoj prisista
tė esąs Mr. Palumbo, indėnų giminės.

- Cherokee! Tikras cherokec!
Tęsinys kitame MP nr.
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Lietuvių kalbos vasaros kursai
Gerbiamieji,

Norėtume Jums pristatyti Intensyvius lietuvių kalbos 
ir kultūros vasaros kursus, organizuojamus Vytauto 
Didžiojo universitete, Kaune. Universitetas turi patirties or
ganizuojant lietuvių kalbos kursus irsemestro/metų trukmės 
studijas užsieniečiams bei užsienio lietuviams.

Kiekvienas kursų dalyvis turės galimybę susitikti su įvairiais 
žmonėmis iš viso pasaulio, tad tikimės, kad ir šiais metais mes sulauksime daug
susidomėjusių žmonių, kurie norės praleisti keturias puikias vasaros savaites Vytauto 
Didžiojo universitete. Visi kursų dalyviai puikiai įvertino dėstytojų kompetenciją ir ben
drą kursų organizatorių darbą.

Laikas: 2006 m. liepos 25 d. - rugpjūčio 22 d.
Trukmė: 4 savaitės (2 savaitės)
Sudaromos 3-jų lygių grupės: pradedančiųjų, vidurinio lygio ir pažengusiųjų.
Daugiau informacijos apie Intensyvius lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursus galima 

rasti interneto puslapyje: http://www.vdu.lt/LTcourses/
Prašytume Jūsų paskleisti šią informaciją suinteresuotiems asmenims ir nuoširdžiai 

dėkojame už bendradarbiavimą.
Pagarbiai, Žydrūnė Žemaitytė

e-mail: Zydrune_zemaityte@fc.vdu.lt

Subject: Lithuanian Language Summer Course/ EILC
Dear Friends and Colleagues,

If you still have no plans for the summer, this might be the option for you!
We would like to inform you about the annual Intensive Lithuanian Language and 

Culture Summer Course/Erasmus Intensive Language Course (EILC) at Vytautas Magnus 
University in Kaunas, Lithuania.

Time: July 25 - August 22, 2006
Duration: 4 weeks (2 weeks)
Intensive Lithuanian language classes arc taught daily at three levels: beginners, 

intermediate and advanced. You can find more information about the course if you visit our 
website: http://www.vdu.lt/LTcourses/

Let the Vytautas Magnus University offer you the opportunity to spend wonderful 
summer weeks with us!

Feelfree to contact me if you have any questions or would like to receive the course 
leaflets etc.

Best wishes, Žydrūnė Žemaitytė, e-mail: Zydrune_zemaitylc@fc.vdu.lt

“Dainos” choristų dėmesiui
Iki šio laiko reguliarios repeticijos vyko Latvių Namuose, Strathfield. Ten buvo pato

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

Parama migrantams
The St. George Migrant Resource Centre (which is a non-profit community 

organisation) has been working with the migrant and refugee communities of St. George 
for over 20 years. But now, we can provide even greater service with our new Generalist 
and Humanitarian Caseworker. The Caseworker will be able to assist migrants and 
refugees of all languages and backgrounds.

The kinds of assistance the Caseworker can provide include:
* Settlement needs including assistance with Housing, Centrelink, Health and other 

issues.
* Information on issues such as immigration, education and employment, childcare, 

English classes.
* Referral to other services such as family support services, legal aid services, tenancy 

advice services, ethnic community organisations.
The Caseworker is available on Monday, Tliesday, Wednesday & Friday al the St. 

George Migrant Resource Centre, 552 Princes Highway, Rockdale.
Thursdays from 9 am -12:30 pm at Georges River Community Services, 63 Pitt 

Street, Mortdalc and from 1 pm - 4 pm at Hurstville City Library, Dora Street, Ilurstville.
Please call 9597 5455 to make an appointment between 9 am - 4 pm.

u

Airijos pigių skrydžių bendrovė 
“Ryanair”, vos prieš pusmetį oro tiltu su
jungusi Kauną su Londonu, jau skraidino 
56,000 keleivių. “Mes patenkinti šiuo 
maršrutu”, - kalbėjo “Ryanair” Baltijos ir 
Šiaurės šalių regiono vadovė Lotta Lind- 
quist-Brosjo.

Per metus buvo planuota nuskraidinti 
100,000 žmonių. Vasarą keliaujančiųjų 
skaičius turėtų dar padidėti, todėl planas 
bus gerokai viršytas.

I Kauną skrendančiuose lėktuvuose 
“Boeing737” vietų užimtumas siekia 83% 
ir atitinka bendrovės vidurkį.

Ryanair” skraido sėkmingai
“Tikėjomės didesnio užsienio keliau

tojų srauto į Lietuvą, tačiau jų dalis didė
ja”, - kalbėjo Kauno oro uosto direktorius 
Kęstutis Cucėnas.

Nuo kovo 29 dienos bendrovės 
“Ryanair” lėktuvai pradėjo skraidyti iš 
Kauno į Stockholmą. Dar po mėnesio pra
sidės reguliarūs skrydžiai taip Kauno ir 
Airijos sostinės Dublino. Šiam maršrutui 
taip pat prognozuojama didžiulė sėkmė.

L.Lindquist-Brosjo prognozavo, kad 
artimiausiais finansiniais metais į Kauną 
skrendančiais “Ryanair” lėktuvais pasinau
dos daugiau kaip 200,000 žmonių.

Apie Karaliaučiaus srities lietuvius
“M.P.” Redakcija gavo atvirą laišką iš 

kun. Andriaus Eidintu, ku
ris yra Kristaus Prisikėlimo parapijos kle
bonas Tilžėje (dabar Sovietsk). Spausdiname 
antrąją laiško dalį. Red.

Keliais sakiniais - apie lietuvių gy
venimą Karaliaučiaus krašte. Dauguma jų 
yra gyvenimo aplinkybių aukos, jie Stali
no laikais buvo ištremti į Sibiro platybes, 
kur daug metų kentė šaltį ir alkį. Po baus
mės atlikimo jiems nebuvo leista grįžti į 
Tėvynę Lietuvą, tad apsigyveno kiek ga
lėdami arčiau jos Karaliaučiaus krašte,ypač 
palei Nemuno upe, pagal kurią ir yra išsi- 
dėsčiusios mano aptarnaujamos parapijos.

Nepaisant sunkių gyvenimo sąlygų, 
žmonės neprarado savo tautiškumo: 
lietuviai išsiskiria iš kitų tautų tuo, jog 
aplink jų namus gražiai sutvarkyta aplin
ka, ant palangių ir darželiuose žydi gėlės, 
renkasi į savo parapijų bažnyčias, koply
čias arba j LR konsulatus paminėti lie
tuviams brangias tiek religines, tiek ir 
Valstybines šventes.

Manosiose parapijose gyvena apie 
8,000 lietuvių. Dauguma ne dėl savo kal
tės vos suduria galą su galu, o kai kurie 
visiški vargšai. Tokiems žmonėms į pagal
bą ateina motina bažnyčia ir pagal savo 
galimybes sprendžia ne tik dvasines, bet 
taip pat ir socialines problemas. Ieškome 
rėmėjų, kurie remtų maitinimą ir džiau
giamės radę, kas benamiams žmonėms 
penkias dienas per savaitę įpiltų nors po 
vieną litrą karštos sriubos... Kartu su se
sutėmis vienuolėmis ieškome žmonių, 
kurie finansiškai paremtų varge gyvenan
čiuosius. Ypač gaila vaikučių. Už gautus 
pinigėlius sesutės perka tai, kas būtiniau
sia: drabužius, avalynę, knygas, sąsiuvi
nius, rašiklius... Kasmet organizuojame 
vargšams vaikams vasaros stovyklas prie 
jūros, ten juos mokome tikėjimo tiesų, 
žaidžiame su jais ir t.t.

Irkunigai, ir seserys, ir Tilžėje įsikūręs 
LR konsulatas, nuomuojantis bažnyčiai 
priklausantį pastatą, nuoširdžiai rūpinasi 
sielovada. Už nuompinigius galime lan
kyti parapijose gyvenančius tikinčiuosius, 
teikti jiems Sakramentus, susimokėti už 
komunalines paslaugas: vandenį, šilumą, 
elektrą.

Mums, kunigams, nėra mokamas joks 
atlyginimas, gyvename ir dirbame tik iš 
meilės ir pagarbos to krašto katalikams. Už 
laidotuves neimame jokios aukos, nes, ži
nant jų materialinę padėtį, būtų bešir
diška ir nekrikščioniška.Už Sakramentų 
teikimą irgi retai kuris gali paaukoti. Pa
grindinis kunigo pragyvenimo šaltinis yra 
piniginė auka už šv. Mišių intencijas, ku
rių, deje, visus tuos dešimt metų reikėjo ir 
tebereikia nuolat prašinėti vyskupų, ku
nigų ir pasauliečių.

Tad baigdamas drįstu kreiptis į Jus: ar 
negalėtumėte finansiškai paremti vargšų 
žmonių? Aš pažadu kartu su seserimis 
vienuolėmis: pinigai tikrai būtų panaudoti 
pagal paskirtį ir atsiskaityta pagal pirkimo 
kvitus. Teatlygina Jums Dievas už gerus 
darbus!

Su nuoširdžia pagarba, dėkingumu ir 
maldomis Tilžės Kristaus Prisikėlimo 
parapijos klebonas Andrius Eidintas

P.S. e-mail: cat.sovietsk@baltnct.ru 
darbo teL/faks.: (40161) 37-1-58; 3-91-58 
mob. tek: 905 2412000

Tilžės Kristaus Prisikėlimo parapijos 
AB banke SNORAS, sąskaitos eurais 
(EUR) duomenys:

Beneficiary:
Kristaus Prisikėlimo parapija LT 
400075800000601155

Beneficiary's Bank:
Bank SNORAS Vilnius, Lithuania 
S.W.I.F.T: SNORLT22

Ace. No. In intermediary Bank: 
301-0103928-25-EUR
Intermediary Bank:

ING BELGIUM SA/NV24 Avenue 
Marnix B-1000 Brussels Belgium 
S.W.I.F.T.: BBRU BE BB 010

Tilžės Kristaus Prisikėlimoparapijos 
rekvizitai, pervedant JAV doleriais (USD):

Beneficiary:
Kristaus Prisikėlimo parapija LT 
400075800000601155

Beneficiary's Bank:
Bank SNORAS Vilnius, Lithuania 
S.WI.F.T.: SNORLT22

Acc. No. in Receiver's 
Correspondent: 400886400100 USD

Receiver's Correspondent: 
Commerzbank AG Frankfurt, 32-36 
Neue Mainzer, Frankfurt Am Main, 60261 
Germany S.W.I.F.T.: COBADEFF

Pasaulio anykštėnų bendrija
ANYKŠTI JA - šiuo skambiu vardu mums brangi} Lietuvos kampelį pavadino vienas 

žymiausių XX a. geografų, Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo akto signataras Česlovas 
Kudaba.

Žmonės, kurių atmintyje šis žodis pažadina malonius prisiminimus, o šir dyje sukelia 
malonų virpulį, save ANYKŠTĖNAIS vadina. Ir visai nesvarbu, ar tai - jų pačių, ar tik jų 
tėvų ar senelių gimtinė. Jei išgirstas ANYKŠTIJOS vardas ir Tavęs nepalieka abejingo, ga
li būti, kad esi vienas iš mūsų - ANYKŠTĖNAS. O tai reiškia, kad šiandien Tavęs laukia.

Mes, anykštėnai, dar 1992-ųjų vasarą pirmieji Lietuvoje pradėjome burti saviškius, 
pasklidusius ne tik po atgimstančią Tėvynę, bet ir po visą pasaulį. Tuomet Įkurta Pasaulio 
anykštėnų bendrija reguliariai kviečia kraštiečius atvykti į jiems mielą kraštą-paviešėti, 
įvertinti, kaip jis keičiasi.

Tačiau gyvenimo permainos suteikia mums naujų galimybių bendrauti nuolat ir įvairiau 
- ne tik susitikimų metu, bet ir laiškais, telefonu, internetu, keistis žiniomis ir surasti 
vieniems kitus.

Pasaulio anykštėnų bendrija kviečia visus ANYKŠTĖNUS, susukusius jaukius lizdus 
įvairuose planetos kampeliuose, šiandien ne vien tik mintimis grįžti į ANYKŠTIJĄ.

Mes norime žinoti, kur Jūs. Mums rūpi sujungti ir nuolat stiprinti giją, kuri sieja Jus ir 
ANYKŠTI JĄ. Tai bus tvirta gija, kuria ateityje Jus nuolat pasieks žinios apie Anykščius ir 
kitus anykštėnus.

Laukiame Jūsų atsiliepiant laišku elektroniniu paštu: anykstcnai@gmail.com.
Su viltimi - prof. Antanas TYLA,

Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininkas
Bronė LUKAITIENĖ,

Bendrijos atsakingoji sekretorė 
Tel: (+370-686-95601).

Naujas žurnalas “Lietuvos scena”
(ELTA). Lietuvos teatro sąjungos fondas pradėjo leisti naują žurnalą “Lietuvos scena” 

apie Lietuvos teatro aktualijas ir istoriją. Pasak leidėjų, naujasis žurnalas turėtų tapti at
svara akademinio pobūdžio, daugiau teatro profesionalams skirtam almanachui “Teatras”.

Rašydami testamentų, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudų!
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Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
2006 m. birželio23 - liepos 9 dienomis Kanadoje, Toronto, Hamiltono ir Monlrealio 

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

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

www.kongresas.org arba rašykite Ruošos Komiteto pirmininkui:
nialhew.stancvicius@hp.coin
PagalPUS Valdybos nutarimų j XII Kongresų Lietuvių Jaunimo Sųjungos gali siųsti 

šį atstovi! 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 - L 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 PI JS narys - išrinktas savo lietuvių jaunimo bendruomenėje - atsto
vaujantis savo kraštui ar vietovei PLJK. Atstovams privaloma dalyvauti bent Studijų 
dienose. Atstovai jau gali registruotis į XII Kongresų nuo 2005.12.12!

Laukiame Jūsų!

TALKA - SYDNEY-2006
Savo klientų patogumui irdėl raštinės pastato saugumo reikalavimų. Sydnėjaus 

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

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

Prie įėjimo i pastatą (dešinėje pusėje) yra skambutis.

Įsteigti nauji Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento apdovanojimai

Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
kolegija patvirtino Vyčio apdovanojimo nuostatus. Vyčio apdovanojimas, kuri sudaro 
pažymėjimas ir bronzinė raitelio skulptūra, bus skiriami lietuvybės labui nusipelniusiems 
Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių verslininkams pagerbti bei pažymėti jų 
ypatingus nuopelnus puoselėjant skatinant, plėtojant ir remiant lietuvybę.

Departamento kolegija taip pat patvirtino Liudviko Rėzos apdovanojimo nuostatus. 
Liudviko Rėzos apdovanojimas, kurį sudaro pažymėjimas ir bronzinė L. Rėzos 
skulptūrėlė, bus skiriami nusipelniusiems Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių 
piliečiams pagerbti bei pažymėti jų ypatingus nuopelnus puoselėjant, skatinant, plėtojant 
ir remiant lituanistinį švietimų.

Iki šiol departamento apdovanojimas buvo Aukso ženklas „Už nuopelnus” ir Sidabro 
ženklas „Už nuopelnus”.

Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
atstovas spaudai Jonas Rumšą

Tek: 261 0792. e-paštas: jonas.rumsa@tmid.lt

AUŠROS TUNTO
STOVYKLA

Camp Kariong, Kariong NSW 
Balandžio 17 - 23 dienomis, 2006 (17-

23 April, 2006)
Registracija: Laura Belkienė (stovyklos 
viršininkė) tek: 9753 0796
arba Audrutė Markowskei tek: 9894 5570

Laukiame visų stovykloje!

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

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

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

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

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
laikinos raštinės adresas:

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

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

POSITION VACANT
CONTRACT CHEF

The Lithuanian Club in Sydney is seeking an experienced Contract Caterer, to 
provide catering facilities for the bistro, restaurant and multi-function facility.

The C aterer should possess relevant qualifications and have a strong customer 
service focus within a club environment. Operations will be over a seven day 
week focusingonlunch time, evening and corporate, weddingorother similar 
functions.
For additional information go to:
mvw.lithuanianclub.org.au

Applications close on Saturday 22“d April 2006

Airfares to Vilnius & other European Cities 
Depart after 25.03.06 on airfares from $ 1,589.00 + taxes. 
Depart after 28.05.06 on airfares from $ 1,789.00 4- taxes. 
These are our return airfares to most major European cities.

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

ESTOURS TRAVEL
38 Murray Rd, Corrinial East NSW 2518 

Tek: 02-4284 1688 & 1800 888 386 Fax.: 02-4284 7823
E-mail: Vilnius@cstour.s-travcl.com.au

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

“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.

“Mūsų Pastogės” laikinos patalpos
Prieš persikeliant į naujų Klubų, “Mūsų Pastogės” redakcija dirba laikinose 
patalpose: Suite 16,17 Kitchener Parade, Bankstown 2200.
Redakcijaikorespondencija prašome siųsti 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 faksų prašome paskambinti, nes faksas bū na išjungtas.

Dalia Douiela, MP redaktorė

Mūsų Pastogė 
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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

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

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams S65.

Užsienyje oro paštu - S140.00. N.Zclandijoje oro paštu SI 15.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

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

Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - S25. 
Už skelbimų turin j redakcija neatsako.
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