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Artėjant šv. Velykoms

Prof. Vytautui 
Landsbergiui
- Europos 

apdovanojimas
Europos Par

lamento nariui 
prof. Vytautui 
Landsbergiui ba
landžio 3 d. buvo 
įteiktas apdova
nojimas už nuo

pelnus Europai (pre. Merite Europeen). Šis 
medalis pirmajam faktiniam Lietuvos va
dovui po nepriklausomybės atkūrimo 
įteiktas Berlyne vykstančios konferencijos 
metu, kuri skirta diskusijoms apie Lietu
vos vietą Europoje.

Konferenciją, kurią atidarė Lietuvos 
ambasadorius Vokietijoje Evaldas Ignata
vičius, organizavo Konrado Adenauerio 
fondas.
Ketina versti Seimo Pirmininką?

Seimo opozicinės frakcijos jau surinko 
mažiausiai 36 parašus ir siūlys Seimui svars
tyti pasitikėjimo parlamento vadovu Artū
ru Paulausku klausimą. Tai nuspręsta ke
turių opozicinių frakcijų - konservatorių, 
liberalų, liberalcentristų ir libcraldemok- 
ratų - vadovų susitikime.

Opozicinės Seimo frakcijos sutaria, jog 
pastarųjų dienų vadinamasis privilegijų 
skandalas sudavė stiprų smūgį Seimo auto
ritetui ir prisideda prie pasitikėjimo visa 
politine sistema smukimo.

“Opozicija sutarė, kad šis skandalas yra 
dėsninga pasekmė jau šešerius metus tebe
sitęsiančio prasto vadovavimo Seimo dar
bui, ir politinę atsakomybę už tai pirmiau
siai turi prisiimti Seimo Pirmininkas Ar
tūras Paulauskas”, - rašoma konservatorių 
pranešime.

Liberalų frakcijos seniūnas teigė, jog vi
sos opozicinės frakcijos sutarė vieningai 
balsuoti už Seimo kanclerio Arvydo Kregž
dės atleidimą iš pareigų. Tačiau vien šiuo 
sprendimu neturi būti apsiribota, nes 
kanclerio atleidimas iš pareigų esą neiš

sprendžia Seimo Pirmininko A. Paulaus
ko atsakomybės klausimo.

Seimo statutas numato, jog siūlymas 
svarstyti nepasitikėjimą Seimo Pirmininku 
turi būti svarstomas, kai tai motyvuotu 
raštu pateikia ne mažiau kaip viena penk
toji Seimo narių, t.y. 29 parlamentarai.

Opozicija siūlo uždrausti 
privilegijas

Seimo opozicijos lyderis, Tėvynės są
jungos pirmininkas Andrius Kubilius ragi
na specialiu įstatymu uždrausti „kurti tar
nybines privilegijas“ ir taip užkirsti kelią 
valdininkams naudotis tarnybine padėti
mi. Pagal jo parengtą projektą, valstybės 
institucijoms būtų “draudžiama kurti vals
tybines įmones, uždarąsias akcines bendro
ves ar viešąsias įstaigas, kurių įsteigimo 
tikslas yra tarnybinių privilegijų sukūri
mas valstybės įstaigos darbuotojams.” 
Tokiu būdu yra bandoma sugriežtinti skir
tumą tarp valdiškų ir privačių pinigų.

„Tikiuosi, kad tokiampaprastam įsta
tymo projektui pritars ir valdančioji dau
guma. o mes Lietuvoje pagaliau išsiva
duosime iš sovietinių tarnybinių privile
gijų palikimo“, - per spaudos konferenciją 
sakė A. Kubilius. Jis apgailestavo, kad 
Seimas pats yra susikūręs nemažai tarny
binių privilegijų - įsteigęs politikus mai
tinančią ir jokių konkurentų neturinčią 
įmonę „Gretintą“, turi porą atostogoms 
skirtų pastatų ir „tarnybinį autoservisą“. 
Pasak A.Kubiliaus, šios tarnybinės privi
legijos turi būti panaikintos.

Tuo, kad vairuotojai, staliai ir šaltkal
viai verčiami dirbti aukštų Seimo kance
liarijos valdininkų namuose - turi domė
tis teisėsaugos institucijos. Pasak A. Kubi
liaus, kilęs tarnybinių privilegijų skanda
las akivaizdžiai yra prasto ir sovietinio ti
po vadovavimo rezultas.
Ekstradicija tarp Lietuvos ir JAV

Seimas kovo 30 d. ratifikavo Lietuvos 
ir JAV sutartis dėl ekstradicijos ir abipu-
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“Pasilikite su mumis” (Lk 24:30)
Šv. Velykų proga sveikinu jus, brolius ir seseris Kristuje, 

išsibarčiusius po visus pasaulio kontinentus, kraštus, miestus 
ir kaimus.

Dėl įvairių istorinių, asmeninių priežasčių lietuviai pasi
traukė. emigravo iš Lietuvos į kitus pasaulio kraštus arba, ne 
savo valia, net buvo ištremti j tolimas Sibiro tundras. Kiek 
tenka man susipažinti su lietuviais ir jų šeimomis, parapijomis, 
misijomis ir bendruomenėmis pasaulyje, esu pastebėjęs, kad 
vieni prisimena Lietuvą su nostalgija ir ilgesiu, kiti didžiuojasi
savo kilme ir išlaiko religines ir tautines tradicijas su pasididžiavimu. O kiti, asimiliuoda- 
miesi į vietinę visuomenę, atitolsta nuo savo tapatybės.

Mes skaitome Luko Evangelijoje (25:13-35), po Jėzaus Kristaus kančios įvykių ir 
Prisikėlimo, kad du Apaštalai iškeliavo iš Jeruzalės j Emauso miestelį. Beeinant jie sutiko 
svetimą keleivį ir besikalbėdami su juo. apaštalai jį užkvietė sakydami, kadangi jau vakaras, 
“pasilikite su mumis” vakarienei (Lk 24:29). Jiems bevalgant vakarienę jie atpažino, kad 
tas “svetimas keleivis” yra Prisikėlęs Jėzus Kristus.

Švęsdami Jėzaus Kristaus Prisikėlimo šventę, linkiu jums per šias Velykas ir kasdie
niniame gyvenime atpažinti Kristaus artumą ir nebijoti Jį pasikviesti “pasilikti su mumis”.

Tegul šios Velykos būna proga jums giliau jas įvertinti ir įprasminti įpinant savo 
šeimos bei mūsų lietuviškas religines tradicijas, kurios kyla iš mūsų tautinės prigimties ir 
padeda išreikšti Velykų šventės džiaugsmų. Net Popiežius Jonas Paulius II yra rašęs, 
“...kad kiekvienai kultūrai krikščionys turi rodyti tinkamą pagarbą, nes jomis ne tik galima 
ką nors pasakyti ar duoti bet ir daug ką išgirsti bei priimti. Šiame kultūrų dialogo procese 
patvirtinama, kas kiekvienoje jų yra gera ir teisinga, kartu siekiant pašalinti kliūtis kelyje 
į tikėjimą...”, kad gyvasis Kristus visuomet būtų pripažintas ir pasiliktų su mumis.

“Kas laimins mūsrĮ žemišką kelionę, Rūpintojėli, jei nebus Tavęs? Rūpintojėli, 
Rūpintojėli, nepalik mūs krašto, nepalik širdžių” (giesmė: Rūpintojėlis).

Linkiu visiems palaimintų Šv. Velykų! Jūsų Kristuje,
Prelatas Edmundas J. Putrimas

Juozas Almąs Juragis
IŠSIPILDYMO LAIKAS

Išsipildymo momentas greitai artėja----
Dievo Sūnui mirtis nustos galios staiga.
Ir Jeruzalė laukė prisikėlimo, nors juo netikėjo: 
Nukryžiuotajam kapas - nepakeičiama pabaiga.

Sudrebėjo kalnai ir saulė be gedulo švietė.
Pranašų išsipildė žodžiai, prieš amžius tarti. 
Nudžiugo visi pašauktieji tikėti:
Kristus peržengė mirtį, kad prie mūsų būtų arti ...

Ir mes tikime taip, kaip Marija, kaip Tomas, 
Kaip tie du, kurie ėjo Emauso keliu.
Ir mes švenčiam Velykas dėkingi ir romūs, 
Atgaivinti Dangaus spindulių ...

Aleliuja giesmėj skamba prisikėlimas, 
Nemarumo viltis iš jo pradžią sau imas ...

Jūragynė, 2006 kovo 26

Auga užsienio investicijos
Tiesioginių užsienio investicijų srau

tas Lietuvoje 2005 metais siekė 2.79 mlrd. 
litų ir buvo 635 mln. litų, arba 29.5% di
desnis nei 2004 metais. Vien ketvirtąjį 
metų ketvirtį šių investicijų srautas buvo 
577.2 mln. litų, pranešė Lietuvos bankas, 
remdamasis naujausiais mokėjimų balan
so duomenimis.

Sukauptos tiesioginės užsienio inves
ticijos Lietuvoje 2005-ųjų pabaigoje sie
kė 18.8 mlrd. litų, vienam šalies gyvento
jui vidutiniškai teko 5,525 litai šių in
vesticijų. 33.1% visų tiesioginių užsienio 
investicijų Lietuvoje gruodžio pabaigoje 
teko apdirbamajai pramonei, 15.7% - 

finansinio tarpininkavimo veiklai, 13.9% 
- didmeninei ir mažmeninei prekybai, 
12.5% - transporto, sandėliavimo ir nuo
tolinių ryšių įmonėms. Daugiausia lėšų 
Lietuvoje buvo investavę Danijos (15.2%), 
Švedijos (13.6%), Rusijos (12.9%), Vo
kietijos (11.6%), Estijos (8.2%) ir Suomi
jos (8.1%) investuotojai.

25 ES šalių investicijos Lietuvoje su
darė 74.8% visų investicijų, iš jų 15-kos 
senųjų ES narių investicijos - 60.9%, NVS 
šalių investicijos -13.2%.

2005 m. bendras užsienio investicijų 
srautas Lietuvoje sudarė 10.8 mlrd. litų - 
34% daugiau nei 2004 m. (6.2 mlrd. litų).
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^Ss Trumpai iš visur
♦ Opozicijos 
kaltinamas val
džios piktnaudžia
vimu ir korupcija. 
Tailando minis
tras pirmininkas 
Thaksin Shina
watra pravedė 
priešlaikinius par
lamento rinkimus 
balandžio 2 dieną. 

Balsuotojai masiškai pasisakė prieš da
bartine Vyriausybę, nors rinkimus boiko
tavo trys svarbiausios opozicinės partijos. 
Sostinėje Bangkoke virš 50% rinkėjų pa
žymėjo savo balsavimo kortelėse “nebalsuo
ju”, protestuodami prieš valdančios Thai 
Rak Thai partijos siūlomus kandidatus. Po 
audiencijos pas karalių Bhumipol, min. 
pirmininkas Thaksin pareiškė, kad ne kan
didatuos j būsimo ministrų kabineto sąsta
tą, nors laikinai pasiliks pareigose.
♦ Balandžio 3 d. JAV valstybės sekreto
rė Condoleezza Rice ir D. Britanijos už
sienio reikalų ministras Jack Straw baigė 
savo vizitą Bagdade. Jiems nepasisekė 
įtikinti Irako min. pirmininką Ibrahim al- 
Jaafari, kad jis privalo atsistatydinti ar licnl 
atsisakyti nuo vadovavimo būsimame mi
nistrų kabinete, kad užbaigti 4 mėnesius 
užtrukusią krizę. Prieš al-Jaafari yra nu
sistatę sunitai, kurdai ir Irako pasauliečių 
partijos, gi šiitai savo kongerse jį nomina
vo min. pirm, tik vieno balso persvara.
♦ Balandžio 4 d. Sudano vyriausybė stai
ga atšaukė sutartą Jungtinių Tautų hu
manitarinės pagalbos koordinatoriaus 
norvego Jan Engeland vizitą Darfur 
provincijoje. Jungtinių Tautų vadovybės 
nuomone, vizito atšaukimo nurodytos 
priežastys yra nerimtos, tikroji priežastis 
yra nenoras parodyti dabartinę padėti 
Darfure. Ten vėl veikia Sudano vyriausybės

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
sės teisinės pagalbos baudžiamosiose by
lose. Šios sutartys buvo pasirašytos pernai.

Lietuva ir JAV jau anksčiau buvo pasi
rašiusios dvišalę sutartį dėl ekstradieijos, 
tačiau naująją sutartį Lietuva pasirašė jau 
kaip Europos Sąjungos valstybė, kuria ta
po 2004-iaisiais. Naujoji dvišalė JAV ir 
Lietuvos sutartis priderinta prie JAV ir 
Europos Sąjungos ekstradieijos ir abipu
sės teisinės pagalbos sutarties, pasirašytos 
2003 metų birželį.

JAV ir ES sutartys suteikia abiejų šalių 
policijaiir prokurorams naujų instrumentų 
kovojant su terorizmu, organizuotu nusi
kalstamumu, kitomis sunkiomis nusikals
tamumo formomis. Abipusės teisinės pa
galbos sutartys, tarp daugelio kitų dalykų, 
taip pat leidžia formuoti bendras tyrimo 
grupes, naudoti vaizdo technologijas liu
dijimo procese, pasikeisti informacija apie 
nusikaltėlių naudojamas banko sąskaitas.

Didesnės palūkanos už JAV 
dolerius

Didžiausias Lietuvoje komercinis Vil
niaus bankas padidino indėlių JAV dole
riais metines palūkanas nuo 3.25% iki 
4.15%. Banko pareigūno teigimu, tikėtina, 
kad indėlių, laikomų JAV doleriais, palū
kanų normos dar kils ir artimiausiu metu.

Pernai Vilniaus banko grupė užėmė di
džiausią Lietuvos klientų indėlių rinkos 
dalį, kuri siekė 31% arba 8.4 mlrd. litų. 
Aie penktadalį visų terminuotųjų indėlių 
Vilniaus banke laikoma JAV doleriais, 
62%-litais, likusi dalis - eurais.

Baltijos erdvę saugos Turkija
Turkijos karinės oro pajėgos balandžio 

pradžioje perims NATO sankcionuotą 
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remiamos privačios armijos, neseniai iš
viję tūkstančius žmonių iš 60 kaimų. Nuo
lat užpuldinėjami Jungtinių Tautu huma
nitarinės pagalbos darbuotojai. Balandžio 
5 d. Sudano vyriausybė įsakė Norvegijos 
Pabėgėlių Tarnybos humanitarinės pagal
bos darbuotojams išvykti iš Darfur srities.
♦ Balandžio 5 d. naujasis palestiniečių 
min. pirmininkas llamas lyderis Ismail 
Hanyieh sušaukė pirmą min. kabineto 
posėdį Gazos mieste. Jis pareiškė, kad 
vyriausybė neturi lėšų apmokėti balandžio 
mėnesio algoms, nes Izraelis, JAV ir Ka
nada yra užšaldę savo paramą, kol I lamas 
organizacija neatsisako savo tikslo sunai
kinti Izraelio valstybę. Europos Sąjunga 
irgi svarstanti galimybę užšaldyti paramą 
palestiniečiams.
♦ Balandžio 8 d. savižudys susisprogdino 
prie įėjimo į šiitų Baratha mečetę Bagda
de. o tuoj po to moteriškais rūbais apsi
rengę du vyrai susisprogdino mečetės vi
duje. pilnoje maldininkų. Žuvo 79 žmonės, 
sužeista arti 200. Zalmay Kalilzad, JAV 
ambasadorius Bagdade, kreipėsi į Irako 
šiitus, kad jie susilaikytų nuo keršto veiks
mų prieš sunitus. Paskutiniais apskaičia
vimais, dabar Bagdade nuo teroristinių 
veiksmų kasdien žūsta 33 žmonės.
♦ Balandžio 8 d. Nepalo sostinėje Kath
mandu ir kituose miestuose tūkstančiai 
žmonių demonstravo ir grūmėsi su policija, 
reikalaudami demokratinės vyriausybės 
sugrąžinimo ir karaliaus Gyanendra atsi
statydinimo. Bharatpur mieste padegtos 
kelios valdžios įstaigos.
♦ Balandžio 8 d. D. Britanijos spauda
plačiai aprašė, kaip karalienės Elžbietos 11 
anūkas princas 1 larry su draugais atšventė 
savo karo mokyklos baigimą. Jis aplankęs 
“Stripclub” - Spearmint Rhino Club, kur 
10 minučių kalbėjosi su lietuvaite Mariela 
Butkute, pasisodinęs ją ant kelių. □

Baltijos šalių oro erdvės apsaugos misiją. 
Turkijos kontingento misija bus pirmoji, 
kuri įniks ne tris, o keturis mėnesius. Be 
to, Turkija bus pirmoji NATO sąjunginin
kė iš Pietryčių Europos ir Viduržemio jū
ros regiono, atsiusianti savo lėktuvus ir 
kariškius į Zoknių aviacijos bazę prie 
Šiaulių.

Planuojama, kad Turkijos karo lakūnai 
perims misiją iš Lenkijos karinių oro pa
jėgų. kurių kontingentas pradėjo tarnybą 
Zokniuose pernai gruodžio 30 dieną. 
Turkija atsiųs į Zoknius 4 viršgarsinius 
reaktyvinius lėktuvus “F-16 Fighting 
Falcon” ir 100 žmonių personalą. Lenkai 
Baltijos oro erdvę saugoja keturiais 
naikintuvais “MiG-29”.

Trijų mėnesių misijas jau atliko Belgi
jos. Danijos, Didž. Britanijos. Norvegijos, 
Olandijos, Vokietijos ir JAV lakūnai. Pla
nuojama. kad Turkijos karius turėtų keisti 
Ispanijos, vėliau Belgijos kontingentai.

Lietuvos banko pelnas
Lietuvos bankas 2005 metais uždirbo 

127.19 min. litų pelno - 3.7% mažiau nei 
2004 metais, kai jis uždirbo 132.12 min. 
litų pelno. Pusė, arba 63.6 min. litų - per
nai gauto pelno bus pervesta į valstybės 
biudžetą, o likusi suma lygiomis dalimis 
skirta centrinio banko Įstatiniam kapitalui 
ir atsargos kapitalui.

Lietuvos banko valdyba kovo 30 d. 
patvirtino LB 2005 metų finansinę atas
kaitą ir paskirstė 2005 metų pelną, pranešė 
LB. Lietuvos banko įstatinis kapitalas yra 
133.03 min. litų, a tsargos kapitalas - 564.69 
min. litų (be 2005 metų pelno).
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau- 
da,EU’A,BNS,LGmCir“Berminlinai”.

Kaip skirstyti ES paramą
Lietuvos gyventojams ir toliau trūksta 

informacijos apie Europos Sąjungos struk
tūrinių fondų paramos panaudojimą. Net 
42% respondentų teigia, kad jiems nepa
kanka informacijos apie ES paramą. Ket
virtadalis visų apklaustųjų sako šiuo klau
simu iš viso nesidomintys. Tai parodė apklau
sa, kurią atliko tyrimų centras “Vilmorus”.

Tyrimu, kuriame buvo apklausta dau
giau kaip 1000 žmonių. Pilietinės visuo
menės institutas siekė išsiaiškinti Lietu
vos gyventojų požiūrį į ES struktūrinę pa
ramą. Panašios apklausos jau buvo atlik
tos 2005 m. gegužės ir liepos mėnesiais.

28% apklaustų Lietuvos gyventojų yra 
optimistiškai nusiteikę ir tikisi, kad Lie
tuvai įsisavinus ES paramą jų gyvenimo 
kokybė pagerės. 'Tačiau net 29% mano, 
kad jų gyvenimo gerovė nepasikeis, o 
daugiau nei 10%-jogpablogės.

Visuomenės nuomone, daugiausia ES 
paramos turėtų būti skiriama sveikatos 
apsaugai (64% respondentų), darbo vietų 
kūrimui ir žmonių perkvalifikavimui 
(52%), mokslui (46%), kaimui ir žemės 
ūkiui (45%), švietimui (40%). Daug ma
žesnė žmonių dalis pasisako už lėšų sky
rimą kelių tiesimui ir statyboms (12.5%),

Suimtas ES paramos skirstytojas
Lietuvos kriminalinės policijos biuro 

ir Generalinės prokuratūros pareigūnai 
balandžio 4 d. sulaikė Lietuvos verslo 
paramos agentūros (LVPA) direktoriaus 
pavaduotoją Mindaugą Vilčinską. Ši 
agentūra vertina projektus pinigams iš 
Europos Sąjungos fondų gauti. Pasak 
dienraščio “Lietuvos rytas”, iškart po su
laikymo IVPA biure buvo atliktos kratos. 
Kiek anksčiau buvo suimtas ir šios agen
tūros Kontrolės departamento vadovas 
Tomas Ulinauskas.

“Lietuvos ryto” žiniomis. M.Vilčinskas 
įtariamas prieš trejus metus aplaidžiai vyk
dęs savo tuometes - Nacionalinės mokė
jimo agentūros vadovo-pareigas ir sudaręs 
sąlygas fiktyviai bendrovei Šilų paukšty
nui gauti apie 200,000 litų iš Europos Są
jungos fondų. Yra duomenų, kad pagrindi
niai šios aferos organizatoriai buvo vienos 
Kauno gaujos vadeiva Bronislavas Sinitis 
ir M.Vilčinsko pavaldinys-T.Ulinauskas.

Manoma, kad prieš ketverius metus 
Kauno nusikalstamo pasaulio autoritetas 
B.Sirutis kreipėsi i tuo metu dar Naciona
linėje mokėjimo agentūroje dirbusį savo 
vaikystės draugą T.Ulinauską, kad šis 
padėtų grobti Europos Sąjungos SAPARD 
pinigus.

Pinigų grobstymui buvo pasirinkta

Auga nepritarimas eurui
Lietuvai rengiantis nuo kitų melų 

pradžios liti) pakeisti etini, nepritariančių 
tokiam žingsniui skaičius nuolat auga - 
per pastarąjį pusmetį jis ūgtelėjo 3.7% 
punkto iki 41.8%. Tačiau padaugėjo ir 
pritariančių -palygintisu rugsėjo mėne
siu, jų skaičius išaugo 2.1 % iki 30.5%. 4.7% 
apklaustųjų neturėjo nuomonės dėl euro 
įvedimo.

Labiausiai skeptiški euro atžvilgiu yra 
65-74 metų Lietuvos gyventojai - šioje 
amžiaus grupėje euro įvedimui nepritaria 
62.8% apklaustųjų.

Liaudies muzikos instrumentų tyrinėtojai - Vilniuje
(ELTA). Įvairių pasaulio šalių liaudies 

muzikos instrumentų tyrinėtojai suvažiavo 
j Vilnių. Balandžio 6 d. Lietuvos Nacio
naliniame muziejuje prasidėjo Tarptautinės 
tradicinės muzikos tarybos (ICl'M) Liau
dies muzikos instrumentų tyrinėjimo gru
pės XVI tarptautinė konferencija.

Trijų dienų konferenciją Vilniuje suren
gė Lietuvių literatūros ir tautosakos ins
titutas. Pranešimus skaitė liaudies muzikos 

verslo aplinkos gerinimui (12%). aplinko
saugai (12%). informacinių technologijų 
kūrimui (10%). energetikai (8%).

Daugiau nei pusė (54%) apklaustųjų 
mano, kad ES struktūrinių fondų parama 
skirstoma greičiau neskaidriai ir visiškai 
neskaidriai Pagal juos, ES paramos paskirs
tymo neskaidrumą įtakoja korumpuoti, 
nesąžiningi ir savanaudžiai skirstytojai bei 
informacijos trūkumas.

37% apklaustųjų mano, jog ES struk
tūrinių fondų parama yra skirstoma ne
efektyviai. pirmiausia dėl skirstytojų ko- 
rumpuotumo ir savanaudiškumo, infor
macijos trūkumo bei neteisybės skirstant 
lėšas. Net 43% neturi nuomonės dėl ES 
fondų paramos panaudojimo efektyvumo.

Apie trečdalį visų 1 aetuvos gyventojų 
apskritai nesidomi ES struktūrinių fondų 
parama ir netiki, kad ji gali įtakoti žmo
nių gyvenimo kokybę. Kita dalis gyvento
jų. kuri pesimistiškai vertina situaciją bei 
mano, kad struktūrinių fondų lėšos yra 
skirstomos neskaidriai ir neefektyviai, 
pasigenda tvarkos struktūrinius fondus 
skirstančiose institucijose bei nepasitiki 
skirstytojais.

(Pagal BNS)

netoli Kauno esanti neveikianti “Šilų 
paukštyno” bendrovė. Klastodami doku
mentus nusikaltėliai gavo apie 200.000 litų 
Europos Sąjungos pinigų ir ketino netru
kus gauti dar apie 800,000.

Tyrėjai išsiaiškino, kad vienas šios 
aferos sumanytojų - tuometis NMA Ma
rijampolės skyriaus kaimo plėtros spe
cialistas T.Ulinauskas suklaidino kelis 
bendradarbius, kad šie padėtų “Šilų paukš
tynui" gauti SAPARD lėšų.

Tuomet pagrindinis įtariamasis T.Uli
nauskas pasislėpė nuo pareigūnų, bet vė
liau buvo sulaikytas.

Tačiau Kauno apylinkės teismas ne
tikėtai neleido jo suimti, o vėliau miesto 
apylinkės prokuratūra visai nutraukė 
tyrimą jo atžvilgiu. Prokurorų sprendimu 
buvo panaikinti įtarimai ir kitiems NMA 
darbuotojams. Po tokio Kauno apylinkės 
prokuratūros sprendimo į teisiamųjų suo
lą sėdo tik keli šios aferos statytiniai.

Jau pradėjus šią bylą nagrinėti teisme. 
Generalinė prokuratūra nutarė atnaujinti 
Kauno apylinkės prokuratūros nutrauktą 
tyrimą. Taip į pareigūnų akiratį vėl pateko 
T.Ulinauskas bei jo buvę kolegos iš NMA

Bet nusikaltėlių autoritetas B.Sirutis 
pradingo be žinios. Manoma, kad jis yra 
nužudytas. (Pagal BNS)

Kuo greitesnį euro įvedimo labiausiai 
palaiko 15-24 ir 25-34 metų amžiaus 
apklaustieji-atitinkamai 39.6% ir 35.2%.

Euro įvedimui labiausiai pritaria di
džiųjų miestų gyventojai.

Šių metų kovo 16 dieną Lietuva ofi
cialiai kreipėsi į Europos Komisiją ir Eu
ropos Centrinį banką prašydama įvertinti 
Lietuvos pasirengimą įsivesti eurą.

Dabar bendrą ES valiutą eurą yra 
įsivedusios 12 iš 25 ES šalių.

Nuo 2002 metų vasario mėnesio euro 
ir lito santykis yra 3.4528:1. □ 

instrumentų tyrinėtojai iš Baltarusijos, 
Slovėnijos. Kroatijos, Malaizijos. Norve; 
gijos, Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Rumunijos, Vokietijos, Austrijos. Švedijos, 
Suomijos ir Rusijos. Pranešimuose buvo 
kalbama apie romantizmo epochos ir XX- 
XXI a. sandūros muzikos instrumentų 
simboliką, taip pat apie tradicinės muzikos 
sąveiką su klasikine ar globalizacijos ten
dencijas atspindinčia pasaulio muzika.

j
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Bendruomenės baruose
Metinė iešminė Geelonge

Geelongo lietuvių sporto klubo “Vytis” 
metinė iešminė jvyko šių metų vasario 5 
dieną parke prie Lietuvių Namų. Susirin
ko gausus būrys sportininkų ir rėmėjų. 
Džiugu buvo matyli ir jaunimo, atvykusio 
iš Melbourne. Kaip ir praėjusiais melais, 
taip ir šiais - oras buvo palankus šventei - 
25 laipsniai šilumos, saulėta.

Programoje buvo numatyta Įvairių var
žybų. kurios tiko ir jauniems, ir vyres
niems. Vyko virvės traukimas, bėgimas su 
maišais, kiaušinių mėtymas, guminių batų 
mėtymas, golfo kamuoliuko mušimas ir t.t. 
Visi dalyvavusieji buvo skaniai, be mo
kesčio,pavaišinti.

Vėliau buvo pagerbti sportininkai ir 
treneriai, kurie dalyvavo 55-oje Sporto

Po Kaziuko mugės Sydnėjuje
Kovo 5 d. Sydnėjuje paminėjome ir 

atšventėme šv. Kazimiero šventę. Ku'n. Jo
nas Stankevičius pamoksle pabėrė isto
rinių perlų apie Lietuvą ir šventąjį Kazi
mierą.

Uniformuoti skautai dalyvavo ne tik 
pamaldose bažnyčioje, bet ir virtuvėje po 
pamaldų vaišino svečius karštomis dešre
lėmis su kvepiančiais kopūstais.

Malonu pastebėti, kad ši tradicinė Ka
ziuko mugė dar gyva ir gaji. Stalai lūžo nuo 
atneštų prekių, gėlių ir dirbinių. Prie durų 
buvo renkamos aukos Panevėžio vysku
pijos našlaičių namams. Dėkojame Pranui 
Andriukaičiui ir Gražinai Grybaitei.

Aukojo: $50 - L.J. Juragiai; $30 - S. 
Grybienė, po $20 - Z. P. Andriukaičiai, V. 
Savickaitė, neįskaitomas parašas, A.K. 
Dičiūnai, A. Montvidienė, po $10 - A.L. 
Kramiliai, A. Rupšys, A. Jablonskienė, N. 
Užubalienė, Laima ir Vytas .Turskis, R. 
Markowski k A. Storpirštienė, po $ 5 - J.

Kaziuko mugė Sydnėjuje. Sydnėjiškiai Parapijos salėje belaukiant loterijos traukimo.
Ritos Baltušytės nuotrauka.

Sydnėjaus “Dainos” chore
“Dainos” choras, pasisvečiavęs Latvių 

Namuose Strathficld, kur penktadienio 
vakarais vykdavo repeticijos, persikėlė į 
didesnes patalpas.

Garry Penhall dėka, buvo surasta nauja 
vieta RSL Klube Belfield. Klubo adresas 
yra 2 Persic Street, Belfield. Į Persic gatvę 
įvažiuoti galima iš Punchbowl Road. RSL 
Klube nebuvo pianino, bet Gariy pasirū
pino irpianinas atsirado.

Iš pradžių lyg paurzgėję, Klube suti
kome labai mums draugiškus žmones bei 
malonią atmosferą. Jau po dviejų savaičių 
choristai tapo šio Klubo nariais.

Kol sulauksime savo Namų, šis Klubas 
bus mūsų namai. Kviečiame ir mūsų 
bendruomenės narius apsilankyti šiame 

Šventėje Brisbanėje. Sporto Šventės metu, 
klubų atstovų suvažiavime yra renkamas 
ALFAS garbės narys. Tai prestižinis įver
tinimas asmens, pasižymėjusio sportinėje 
veikloje.

Per šią Sporto Šventę ALFAS garbės 
nare buvo išrinkta ilgametė lietuvių spor
to klubo “Vytis” sekretorė Lucija Volod- 
kaitė-Koszela. Liucija nuo pat jaunų dienų 
sportavo bei d irbo ir dar vis tebedirba klu
be “Vytis”. Visi susirinkusieji ją nuoširdžiai 
sveikino.

Valdybai darbo netrūksta, nes ruošiasi 
sekančiai Sporto Šventei, kuri Įvyks 
Geelonge šių metų pabaigoje per Australi
jos Lietuvių Dienas. Linkime jai sėkmės!

ALFAS garbės narys Kaja

Šatkauskienė, V. Šliogeris, S. Norvilaitis. Iš 
viso - $265. Parapijos Komitetas pridėjo 
$235 ir visas aukas pasiuntė Našlaičių 
namams, kuriems vadovauja.seselė Ladaus- 
kaitė.

Mugė neapsiėjo ir be loterijos išlaidoms 
padengti. Fantus suaukojo: Virginija Sa
vickaitė, p. Vaičienė. Algis ir Kristina 
Dičiūnai. Įvairiais produktais prisidėjo: O. 
Kapočienė,Z.Andriukaitienė,!. Daniškc- 
vieienė, S. Grybienė, B. Ropicnė, K Butkus 
ir C. Protienė.

Ypatinga padėka skautams ir jų vado
vams, kurie kaip darbščios skruzdėlytės 
suteikia gyvybę ir draugišką šypseną mu
gės atmosferai.

Negalime pamiršti ir mūsų nuolatinių 
talkininkų: Zitos Andriukaitienės, Onutės 
Kapočienės, Nijolės Vaičiurgytės, Nijolės 
Chan ir visų kitų, prisidėjusių prie mūsų 
tradicinės Kaziuko mugės surengimo.

Katalikų Kultūros Draugija

Klube ir penktadienio vakarais- irpaben- 
drautisu choristais. Jeigu ne dainuoti, tai 
nors paragauti šalto alaučio ir susipažinti 
su draugiška australiška publika.

Į ligoninę paguldyta ir operacijos lau
kia “Dainos” choristė ir Valdybos uždinin- 
kė Audrey Gatehouse. Mes visi linkime jai 
greitai pasveikti.

Sveikiname naują “Dainos” choristę - 
Veroniką Kaminskienę - Kay, kuri anks
čiau dainavo.

Sekantis choro “Daina” koncertas įvyks 
sekmadienį, gegužės 28 dieną, Lenkų Klu
be Ashfield, 73 Norton Street. Koncertas 
pavadintas “Kavinė”. Įvairi ir įdomi prog
rama bus paskelbta vėliau.

“Dainos” kur.

Nuotraukoje - Geelongo ALFAS garbės nariai. Stovi iš kairės: Jonas Obeliūnas 
(Geelongo Apylinkės Valdybos iždininkas), Kaja Starinskas (Geelongo Apylinkės Val
dybos sekretorius), Stasys Šutas (ALB Geelongo Apylinkės Valdybos pirmininkas). 
Sėdi iš kairės: Liucija Volodkaitė-Koszela (Geelongo lietuvių sporto klubo “Vytis” 
sekretorė) irs. Liudas Bungarda (“Židinio” tėvūnas).

Padėka
Broliai ir seserys Kristuje Australijoje!

Po visi; ilgų skrydžių laimingai sugrįžau į Kanadą.
Esu dėkingas Dievui už Jo palaimą kelionėje, jums už kvietimą atlikti gavėnios 

rekolekcijas Australijoje ir už galimybę asmeniškai susipažinti su jumis jūsų 
parapijoje ir misijose. Taip pat buvo malonu susitikti su jūsų bendruomenėmis 
Adelaidėje. Canberroje, Sydnėjuje, Melbourne bei Geelonge ir sužinoti daugiau 
apie jūsų nuveiktus darbus, siekius ir rūpesčius.

Nuoširdžiai dėkoju kun. Petraičiui, kun. Šimkui, komitetams, organizacijoms, 
šeimoms ir kiekvienam asmeniui, kurie mane taip šiltai globojote ir vaišinote 
mano viešnagės metu. Taip pat dėkoju jums už jūsų dosnias aukas Užsienio Lietuvių 
Katalikų Sielovados Fondui, kuris finansiškai išlaiko mano paskirtas Delcgatū- 
ros pareigas bei veiklą.

Bus malonu vėl susitikti su jumis ir su Australijos lietuvišku jaunimu 2008 m. 
liepos mėn., kai švęsime Pasaulio Jaunimo Dienas Sydnėjuje. Esu dėkingas kun. 
Šimkui, kuris jau sutiko būti pagrindinis koordinatorius įtraukti jūsų vietinį jauni
mą į Pasaulio Jaunimo Dienų programą - kartu su jaunimu iš Lietuvos bei kitų 
lietuvių parapijų ir bendruomenių pasaulyje.

Linkiu jums neblėstančio tikėjimo vis siekiant dvasinio Prisikėlimo Kristuje.
Linkiu visiems palaimintų Šv. Velykų! Su pagarba Kristuje,

Prelatas Edmundas J. Putrimas

Keliauja su “Musų Pastoge”
Kai Lory Colgrave pradėjo spaustuvėje 

gizelio darbą, jo pirmas spausdinys buvo 
“Mūsų Pastogė”.

Vėliau metų bėgyje šis laikraštis dėl 
įvairių priežasčių turėjo keisti spaustuvę. 
Įdomu tai, kad I .ory vis taip ir seka mūsų 
savaitraštį. Prieš keletą metų jis išsireiškė, 

Nuotraukoje - larry Colgrave Spot Press tikrina atspausdintos “Mūsų Pastogės” kokybę.

Sydney Lithuanian Information Centre ( SLIC ) now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@sIic.org.ati
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jog šis laikraštis jam primena pirmąsias 
dienas spaustuvėje.

Dalį ir kitų tarnautojų, dirbusių anks
tyvesnėje spaustuvėje, taip pat dabar ga
lima matyti Spot Press, kur ir mūsų sa
vaitraštis išvysta šviesą.

Algis Bučinskas
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Lietuva iš arti_________
Puota maro metu

doc. Kazys Blaževičius, Kaunas

Darius Vilimas savo straipsnyje “Ar 
bus Šuns metai tokie patys šuniški kaip ir 
praėjusieji?” (“XX amžius”, vasario 17 d., 
Nr 14) kelia klausimą, ar šie metai irgi bus 
tokie pat kaip praėjusieji? Be abejo, bus 
dar šuniškesni. Tik ne visiems.

Kol Lietuvą valdys buvusiųjų klanas 
(artimų bičiulių ratas, daugiausia buvusios 
nomenklatūros, nemariojo komjaunimo ir 
prisiplakėlių karjeristų), savo čiuptuvais 
apraizgęs visą kraštą, doroji visuomenės 
dalis (nevagianti ir išpažįstanti Dekalogą) 
gyvens šuniškai. I .aisvės metais ilgiausiai 
Lietuvą valdo buvusieji. Per tą laiką susi
formavo tvirtai konsoliduotas klanas, ku
ris jau tapo valstybe valstybėje ir kuriam 
negalioja jokie įstatymai. Negana to, jis 
leidžia sau palankius Įstatymus, kurie 
suteikia galimybe klano nariams lobti vi
suomenės sąskaita. Pilaitės prestižiniuose 
miesto rajonuose, vilos draustiniuose, 
atostogos prabangiuose kurortuose - kla
no ir žemesnių lygių apsivogusių valdi
ninkų kasdienybė. Visa ta puota maro me
tu vyksta vagims įžūliai demonstruojant 
savo turtus, kurių įsigijimo teisėtumu nie
kas nesidomėjo, nesidomi ir vargu ar pa
sidomės. Nėra kam domėtis - visi vienodi, 
o varnas varnui akies nekerta.

Šie metai bus šuniški ir todėl, kad ne
valdomas laukinis kapitalizmas. Olimpe 
esančių proteguojamas, ir toliau siaus, skur
dindamas dirbančiuosius, skatindamas 
emigraciją ir spartindamas tautos nykimą 
-ne veltuiper 16 laisvės metų 10.000 mūsų 
tautiečių laisva valia išėjo Amžinybėn...

Valdantysis klanas ir visų lygių ko-

Valstybės renginiams - pora milijardų
2009 metais Lietuva minės tūkstant

mečio jubiliejų. Tito pat metu Vilnius bus 
paskelbtas Europos kultūros sostine. 2011- 
aisiais vyks Europos vyrų krepšinio čem
pionatas. 2013 metais Lietuva pirminin
kaus Europos Sąjungai. Šie įvykiai Lietu
vai kainuos ne vieną šimtą milijonų eurų. 
Išlaidos bus dengiamos iš ES paramos.

Vilnius - kultūros sostinė
Pasak Vilniaus mero patarėjo Vytauto 

'Ibleikio, projekte „Vilnius - Europos kul
tūros sostinė“ numatytas renginio biudže
tas yra 467.6 mln. eurų (virš pusantro mi
lijardo litų). Iš jų maždaug 442 mln. eurų 
(1.547 mlrd. litų) infrastruktūrai - naujų 
meno ir konferencijų salių įrengimui, ke
lių. viešbučių tvarkymui.

87 mln. litų bus skirta kultūros rengi
niams. „Iki 2009 metų planuojame Vilnių 
pakelti iki kito lygmens miesto“, - aiškino 
mero patarėjas.

Pasak jo, Lietuvos tūkstantmečio mi
nėjimo ir renginio „Vilnius-Europos kul
tūros sostinė“ programos susipynusios, 
pavyzdžiui, Valdovų rūmų statybos įtrauk
tos į abu projektus.

Tūkstantmečio jubiliejus
Beveik dešimtmeti Lietuva rengiasi 

2009 metais vyksiančiam tūkstantmečio 
jubiliejui. Dar 1997 metais buvo sudaryta 
Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimo 
valstybinė komisija. 2003-iaisiais Vyriau
sybė patvirtino Lietuvos tūkstantmečio 
programą.

Pagal 2003 metų programą buvo 
suskaičiuota, kad jubiliejui skirtų projektų 
įgyvendinimui prireiks per 250 mln. litų.

Nuo 1998 iki 2(X)6 metų dienos švie
są išvydo 161 leidinys. Tačiau dvanj re
konstrukcijai ar šviečiamiesiems kultūros 
paveldo projektams neskirta nė lito, nors 
buvo planuojama iki 2009 metų atseikėti 
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rumpuoti valdininkai (lietuviškai korupci
ja vadinama vagyste), ypač tie. kurie prieis 
prie ES milijardų skirstymo, dar labiau 
lobs ir klestės. Ką jau ką, bet skirstyti mi
lijardus koalicijos partneriai mokės.

Tik naivuolis gali tikėti, kad ES mili
jardai bus skirstomi sąžiningai, informuo
jant visuomenę, kam ir kodėl jie skiriami. 
Ar kas nors žino, kur nukeliavo valstybės 
vardu gautos paskolos ir jau gauti ES 
struktūriniai fondai? Kas gali paaiškinti, 
kaip nemažai klano narių, prieš 16 metų 
buvusių ubagais, nieko naudinga nenu
veikę, staiga tapo milijonieriais? Juk ne
galėjo visų uošvės būti turtuolės...

Teigti, kad visi valdininkai ir Olimpe 
esantys yra vagys, būtų neteisinga. Tarp jų 
yra dorų ir sąžiningų žmonių. Tačiau kol 
jie tyli ir nepadeda demaskuoti nusikaltė
lių, “vagies” titulas tinka ir jiems.

Šie ir kiti metai šuniški dar ir todėl, kad 
koalicinis klanas tesugeba dirbti tik savo 
partijų ir asmeniniams interesams. A. 
Brazausko soedemai, neturintys nieko 
bendra su klasikine socialdemokratine 
ideologija, nerausdami postringauja apie 
nuolat augančią ekonomiką, nors visuo
menė jokio pragyvenimo gerėjimo nejau
čia. Su darbo žmogumi nieko bendra ne
turintys “darbiečiai”, ypač jų arogancijos 
kupinas, pretenzingas nepraustaburnis 
lyderis V. Uspaskich pakeitė plokštelę ir 
niekieno netrukdomas toliau mulkina vi
suomenę, žttdėdamas “šviesų rytojų” tuoj 
pat. kai lik “darbiečiai” paims valdžią vi
sur, kur tik galima. Nespjautų jie ir į Pre
zidentūrą. tačiau kol kas “kuklinasi”. Gal 
laukia, kad Rytų kaimynas antrą kartą 
padės?

maždaug 65 mln. litų.
Europos krepšinio čempionatas

Planuojama, kad 2011 metais Lietuvo
je vyks Europos vyrų krepšinio čempio
natas. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės 
rėmimo fondo direktorius Algimantas 
Pavilonis teigė, kad parama Europos 
krepšinio čempionato pasirengimui jau 
gaunama, bet greičiausiai kasmet sumos iš 
valstybės ir savivaldybių biudžetų turėtų 
didėti. A.Pavilonio teigimu, tokio lygio 
čempionato išlaidos gali siekti 5 mln. eurų 
(apie 17 mln. litų).

Lietuva pirmininkaus ES
Lietuva Europos Sąjungai pirminin

kaus 2013 metų antrąjį pusmetį.
Jau pirmininkavusių šalių praktika 

rodo, kad tai Lietuvai gali atsieiti nuo 70 
iki 100 mln. eurų (245-345 mln. litų). Vien 
Europos vadovų tarybos posėdžio organi
zavimas kainuoja 1.5 mln. eurų (5.25 mln. 
litų).

Finansų ministerijos teigimu, Lietuvos 
tūkstantmečio minėjimas, projektas „Vil
nius - Europos kultūros sostinė“. Europos 
krepšinio čempionatas ir Lietuvos pirmi
ninkavimas Europos Sąjungai (ES) Lietu
vos biudžetui bus nemenka našta, tačiau 
pakeliama.

Teigiama, kad daugumos minėtų pro
jektų sąmatose - tik preliminarūs skai
čiai, vadinamieji pageidavimai. Tačiau, nuo 
2003 metų yra aiškios Tūkstantmečio 
minėjimui numatomos lėšos - apie 250 
mln. litų. Iki šių metų maždaug pusė jų 
panaudota.

Prasidėjus realiems darbams oficialiai 
bus kalbama apie renginių kainas. Be to, 
pabrėžiama, kad visi minėti projektai bus 
finansuojami ne tik iš Lietuvos, bet ir iš ES 
bei privačių lėšų. Iš biudžeto lėšos bus 
skiriamos ne iš karto, o per keletą metų.

(Pagal DELFI)

Koalicijos “jaunesnieji broliai” kol kas 
yra stipresniųjų šešėlyje, tačiau visuome
ninio turto dalybose taip pat nesnaudžia.

Tautos gėdai ir nelaime i. praėjusieji me
tai liko paženklinti teisiškai neįvertinta V. 
Uspaskich’o diplomo afera, “Draugystės” 
viešbučio prichvatizavimo istorija. Seimo 
nariti gobšumu ir kitais Olimpe esančiųjų 
veiklos “perliukais”. Palyginti su visais 
buvusiais Seimais, šis yra labiausiai para
zituojantis ant tautos kūno. Šio Seimo 
daugumos narių moralę atskleidžia žino
mo demagogo pasisakymas priėmus įsta
tymą, aprobavusį jų gobšumą: “Žiniasklai- 
da patriukšmaus ir nurims, o pinigėliai 
liks mums”.

Kol koalicinė Seimo dauguma bijos 
demokratijos (opozicijos teisių varžymas), 
vengs viešumo ir skaidrumo (“Draugystės” 
skandalo glaistymas), dirbs buldozeriniu 
metodu ir rūpinsis tik savo partijų inte
resais, nėra ko tikėtis nešuniško gyvenimo.

Į istoriją jau įėjo visiems įgrisusio 
skandalo metu prie sienos priremto 
Premjero A. Brazausko ištarta maždaug 
tokia patetiška frazė: “50 metų sąžiningai 
dirbau Lietuvai, iš jų 15 nepriklausomai! 
Tad kodėl turėčiau kažkam aiškintis?” 
Pasiaiškinti nepakenktų dėl savo reputa
cijos, kuri dėl nenoro aiškintis gerokai 
sušlubavo. Tenka pripažinti, kad nieko 
ypatingai bloga per pusę amžiaus lyg ir 
nepadaryta. O kas gera padaryta per 16 
laisvės metų? Ar gali ką nors ypatingai 
gera tautai ir valstybei padaryti politikas, 
istorinių lūžių metais netikėjęs Nepri
klausomos Lietuvos ateitimi ir pabijojęs 
išeiti į didingą Baltijos kelią? Todėl ne- 
rcika stebėtis, kad jis laisvės metais dau
giausiai rūpinosi savo partija, senosios 
nomenklatūros ir bičiulių interesais, jų 
įtvirtinimu atsakinguose valstybės postuo
se siekdamas išlaikyti laisve atgavusią 
I .ietuvą buvusios nomenlatūros kontrolė
je. Ar galima tai pavadinti geru darbu 
Lietuvai?

Premjero įprotis kiekviena rimta proga 
sakyti “nieko nežinau, nieko negirdėjau” 
daug ką sako apie seniausio Europoje 
Premjero darbo stilių. Tačiau kai reikia 
užglaistyti partijos bičiulio nusikaltimą 
(policijos generalinio komisaro kompromi
tavimas. brakonieriavimas draustinyje. 
Neringos išparceliavimas ir pan.), tada jis 
"viską žino, viską girdi ir viską gali”. Kam 
apsivers liežuvis pasakyti, kad tai geras 
darbas I Jetuvai?

O svarbiausia, dėl ko mes gyvename 
šuniškai, yra tai, kad valdantysis klanas 
savo destrukcine veikla baigia išrauti iš 
tautos sąmonės tas vertybes, kurios padėjo 
jai išlikti kruvinoje istorijos mėsmalėje: 
Tėvynės meilę, patriotizmą, idealizmą, są
žiningumą, dorą, darbštumą - visa tai, kas 
žmogų daro žmogumi, piliečiu, aktyviu 
visuomenės nariu, kuris neabejingas tau

Kodėl nuteka protai?
Kauno Technologijos universiteto 

doktorantė Aušra Kazlauskienė šiais 
metais atliko emigravusių žmonių, turin
čių aukštąjį išsilavinimą, apklausą. Buvo 
apklausta 416 iš Lietuvos išvykusių as
menį). Dauguma (63%) Lietuvoje prieš 
išvykdami turėjo nuolatinį darbą. Pusė 
išvyko susiradę darbą, ketvirtadalis - 
studijuoti. 70% respondentų susirado 
aukštos kvalifikacijos reikalaujantį darbą 
ir tik kas dešimtas -žemesnės. Dauguma 
įsidarbino mokslo ir švietimo srityse.

6% respondentų yra apsisprendę visai 
nebegrįžti. 30% dabar taip pat nebegrįš. 
12% tikrai grįš, 31% grįžti), jei pagerėtų 
darbo ir profesinės realizacijos galimybės, 
I .ietuvos ekonominė bei socialinės padėtis.

Tėvynės ilgesys pagal svarbą atsidūrė 
trečioje vietoje. Kaip rodo atsakymai, ne 

Į Skaityk “Musų Pastogę" — viską žinosi!

tos likimui. Tik sąmoningas pilietis nesi- 
lankstys svetimšaliui, nesiduos paperka
mas sumuštiniais ar įvairiais blizgučiais, 
netikės Ciceronais, žadančiais stebuklus, ir 
per įvairių lygių rinkimus pats nesiners 
sau kilpos ant kaklo.

Neseniai minėjome mūsų valstybės at
kūrimo 88-ąsias metines. Kokios moralės 
buvo vyrai, iš nebūties atkūrė valstybę ir 
vedę tautą sparčiu pažangos keliu? Anuo 
metu valstybės atkūrimas vyko nepapras
tai sunkiomis sąlygomis. Tačiau per 16 
laisvės metų pažanga visose gyvenimo 
srityse reliatyviai buvo nepalyginti ženkles
nė nei dabar.

Kad suprastume, kokios moralės buvo 
ano meto politinis elitas, pacituosiu Vasa
rio 16-osios Akto signatarą, idealistą, pat
riotą. diplomatą, istoriką, rašytoją, gulago 
kalinį Petrą Kimą (“Lietuvos diplomati
nėje tarnyboje”. V. “Mintis”. 1991, p. 15) 
“Apie asmeninį gyvenimą tada betgi ne
galvota. Ncriipėjo nei turtai, nei patogumai. 
Neatmenu tada turėjęs nereikalingą porą 
batų ar antrą drabužių eilę. (...)

Taip aš jau tada virtau darbo asketu, 
atsidėdamas mažos lietuvių tautos išsilais
vinimui. Tik mūsų mažame krašte, man 
atrodė, bus galima pasiekti tai, ko žmogus 
privalo siekti. (...) Ta viltimi mes tada gy
venome”.

Koks siaubingas dorovinis kontrastas 
tarp ano meto tautai atsidavusių patriotų 
ir dabartinio mamonai parsidavusio val
dančiojo klano, apvaginėjančio tautiečius! 
Idealistai ir savanaudžiai, kuklūs ir gob
šuoliai, patikimi ir melagiai, sąžiningi ir 
vagys, tautos gerbiami ir visuomenės ne
kenčiami. Neatsitiktinai 1 .ieluvos įvaizdis 
Europoje prastėja...

Reikalingi nauji valančiai, kudirkos, 
basanavičiai, kurie išgelbėtų tautą iš to 
marazmo. į kurį buvusieji ją atvedė. Tačiau 
jei tokie atsirastų, klanas juos stengtųsi 
sutrypti taip, kaip pasielgė su pasaulyje 
žinomiausiu ir labiausiai gerbiamu lietu
viu. Kol nebus sulaužytas stuburas tam 
buvusiųjų monstrui (o tai padaryti gali tik 
tauta, pabudusi iš nusikaltėlių hipnozės), 
gyvensime šuniškai.

Džiugu, kad Lietuvos Bažnyčios hierar- 
hai vis dažniau taria savo autoritetingą 
žodį pačiais opiausiais visuomenei klau
simais. Reikėtų, kad tas žodis pasiektų 
pačius atokiausius šalies kampelius, kur 
šiandien šeimininkauja atėjūnas ir j jį 
panašūs, dezinformuodami ir numenkin- 
dami patiklius žmones.

Agailėtina, kad. vykstant puotai maro 
metu, tyli inteligentai, kurių misija yra gin
ti tiesą, teisingumą ir skriaudžiamuosius, 
tramdyti suįžūlėjusius valdininkus, kurie 
privalo tarnauti visuomenei, l ik sutelk
tomis visų dorų žmonių pastangomis ga
lime išsivaduoti iš mums primesto šuniš
ko gyvenimo. □ 

paskutinėje vietoje būtų ir išleidusios 
mokslo institucijos pastangos susigrą
žinti buvusį narį. Tačiau su buvusiomis 
mokslo įstaigomis ryšius palaiko vos 15% 
respondentų. A. Kazlauskienė tyrimo 
išvadose pastebi, jog labiausiai išsila
vinusius žmones veikia užsienyje esan
čios geresnės savirealizacijos sąlygos. 
Išvykusieji būtų linkę grįžti, tačiau su iš
lygomis.

Labiausiai išsilavinusius žmones į už
sienį traukia geresnis aprūpinimas darbo 
priemonėmis, profesinė realizacija, ma
terialinė palietis ir atlyginimas. Stipriau
siai atstumia akademiniai santykiai Lie
tuvos aukštosiose mokyklose. “Sąlygų su
kūrimas Lietuvoje gali labai stipriai su
mažinti traukos į užsienį efektą”, - konsta
tuoja AKazlauskienė. (“Veidas”)
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Wlenas it farftuta
Josoma Palaitis-Archibald Prizo finaliste 
2006 metais ir kitos mintys apie paroda

Isolda Požclaitė-Davis AM

Sydnėjaus lietuviams gerai pažįstamos 
dailininkės portretas pateko i finalistų 
gretas! Portreto užsakovas - Aukščiausio
jo teismo teisėjas The Hon. Justice Michael 
Kirby AC CGM. Tai jau nemažas laimė
jimas, žinant, kad buvo apie 800 kandi
datų. Kyla klausimas, kuriais kriterijais 
vadovaujasi žiūri komisija, darydama 
atrankų j dalyvaujančių finalistų parodų 
Art Gallery of NSW?

Kasmet įvyksta ir atmestųjų portretų 
paroda (Salon dės Refuses) NationalTrust 
S.H. Ervin galerijoje, kuri skiria $2,000 
galerijos lankytojų prizų. Atmestųjų por
tretų tarpe būna stipresnių, svaresnių dar
bų kaip finalistų atrankoje. Tad verta pa
matyti abi parodas, jei norima susidaryti 
nešališkų nuomonę apie šiuolaikinius 
portretų stilius ir kryptis.

Šiais metais menininko Marcus Willis 
“The Paul Juraszek Monolith” laimėjo 
prestižinį prizų ir berods $36,000 aus
trališkų dolerių. Didelis paveikslas, ku
riame jis nutapė skulptorių Paul Juraszek 
29-iose pozose, gal kiek daugiau kaip 3 
centimetrų dydžio, nustebino ne vieną 
parodos lankytojų ir net kai kuriuos meno 
kritikus. Buvo suabejota, ar paveikslas ga
li figūruoti portretų kategorijoje. Taip pat 
pasigirdo balsų, kad menininkas per daug 
imitavo flamandų tapytoją Marcus 
Gheeraets Vyresnyjį (The Elder) c. 1530- 
c.1590 ir jo kūrinio “ The Allegory of 
Iconoclasm” tematikų, kompozicijų ir 

spalvų paletę. Betgi reikia pripažinti, kad 
Marcus Willis įdėjo nepaprastai daug dar
bo į paveikslo tematikos ir išpildymo 
kūrybą. O dar kiti stebėjosi menininko 
darbštumu, ištverme ir neprieštaravo, kad 
šių dienų tapytojai skolinasi iš klasikų ir 
imituoja juos.

O kodėl Josonia Palaitis portretas 
patiko aplink mane stovintiems žiūro
vams? Parodoje buvo spūstis ir jauteisi 
lyg esižmonių jūroje. Žiūrovai, klausyda
miesi galerijos gidės aiškinimų, pripaži
no, kad portretas “gyvas”, t.y. kad žmogaus 
atvaizdas patraukia stebėtojo dėmesj. Iš 
nuotraukos sunku spręsti- trūksta niuan
sų, detalių, spalvų. Be to, nuotrauka at
spausdinta laikraštyje, dar labiau suplokš
tina perspektyvą. Paveikslas parodoje at
rodo kitaip.

Taigi, dailininkė Josonia Palaitis, nu
tapiusi žinomų teisėją ant tamsoko, bet 
subtiliai niuansuoto fono ir leidusi šviesai 
kristi iš kairės pusės ant jo plaukų, veido ir 
akinančiai baltų marškinių, sukūrė optinę 
iliuziją, kuri “iškėlė” figūrą iš tamsos į švie
są ir įpaveikslo pirmąją plotmę. Tokiu bū
du dvimatės kūrybos rėmuose, dailininkė 
sukūrė trimatės iliuzijos vaizdą, paryš
kindama jį dviejų eilių sagomis su šviesos 
atspindžiais ir ilgu, ramios raudonos 
spalvos kaklaraiščiu. Žiūrovui susidaro 
įspūdis, kad modelis išnyra iš juodos 
aksominės užuolaidos.

Dailininkė nutapė teisėją laisvai sto
vinčioje pozoje. Rankas jis patogiai įkišęs į 
kišenes ir žvilgsnį nukreipęs į publiką. Ah!

Josonia Palaitis THE HON. JUSTICE 
MICHAEL KIRBY AC CGM. Josonia Palaitis TĖVAS JOHN MILLS.

Betgi tos akys tokios skirtingos! 'lai jos 
patraukia žiūrovo dėmesį. Akių žvilgs
niai padalina veidą į dvi puses. Jie sim
bolizuoja pozuotojo dvilypumą. Kairioji 
akis yra bešališkas teisėjas, o gal greičiau 
arbitras, kuriam kartais pasidaro sunki 
sprendimo našta, kaip pozuotojas yra 
pareiškęs. Dešinės akies žvilgsnis atveria 
jausmų skalę, kurioje vingiuoja ir širdgė
la ir užuojauta.

Portreto kompozicija nekomplikuota 
ir gerai išbalansuota. Rankos ir nykščiai 
sudaro trikampio bazę, kurio šonai susi
jungia šviesiame plaukų kuokšte. Trikam
pė kompozicija atsiliepia marškinių apy
kaklėje ir teisėjinio švarko iškirptyje bei 
marškiniuose. Harmonija tenkina žiū
rovo akį.

Spalvų paletė ribota. Naudotos spal
vos šiltos ir ramios. Teptuko potėpiai 
kruopštūs ir švelnūs. Galvos ir veido ta
pyboj dailininkė panaudojo daugiausiai 

spalvų ir jų tonų, nes jie atskleidžia po
zuotojo atvaizdą ir vidujinius - individua
lius bruožus modernaus realizmo stiliuje.

Reikėti] dar paminėti, kad dailininkė 
Josonia Palaitis portretai pateko 6 kartus 
į Archibald parodos finalo atranką ir 1995 
metais ji laimėjo publikos premiją už Bill 
Leak portretą, 1994 metais laimėjo Doug 
Moran National Portrait prizų už savo tė
vo portretą ir 2002 metais gavo pagyrimo 
raštą už motinos portretą. Ji taip pat nu
tapė pagal užsakymus Australijos minis
trą pirmininką John Howard ir žmoną 
Janette dvigubame portrete ir Childers 
Memorial grupinį portretą - penkiolikos 
jaunų keliauninkų, žuvusių gaisre 2000 
melais. Be to, nemažai jos portretų ir 
paveikslų yra galerijose ir privačiose ko
lekcijose.

Daugiau žinių galima rasti atsidarius 
Josonia Palaitis svetainę

www.jpstudio.com.au

Iš Redakcijos pašto
Kur yra Sydnėjaus centras?

Stebiuosi, kad 100 dolerių “nėra labai 
brangu”. Jei taip galvotų ir visi kiti, tai į 
choro koncertus ar kitus kultūrinius ren
ginius, j kuriuos įėjimas dažnai yra “au
komis”, daugelis mestų tą šimtinę į kepurę. 
Deja, nemanau, kad taip dažnai atsitinka.

Lietuvos Prezidento Valdo Adamkaus 
pirmojo vizito metu aš buvau Lietuvoje, 
todėl to įvykio ir neprisiminiau. Ačiū už 
priminimą. Su pagarba

Genovaitė Kazokicnč

Savo pastabose (“M.P.” nr. 10, psl. 5) 
neminėjau “Sydnėjaus centro” (turbūt 
Sydnėjaus geležinkelio centrinės stoties), 
bet minėjau “Sydnėjaus lietuvišką cen
trą”. Bankstownu “centru” laikau kaip tik 
dėl mūsų kultūrinės ir visuomeninės veik
los, o ne dėl nuotolio nuo Sydnėjaus cen
tro. Jis, Bankstown’as, yra tapęs mums 
svarbia Sydnėjaus lietuvių istorine vieta. 
Šia prasme jo negalima ir palyginti su 
gražiausiom vietom už zoologijos sodo.

Jaunimo sodyba
drauti. patirti auklėtojų pagalbos pamo
kų ruošime, gyvenimo orientacijoje bei 
sąmoningiau įgyvendinti savo tikėjimą. 
Visi nekantriai laukia atostogų, nes tuo
met čia gali praleisti ilgesnį laiką. Ir ne tik 
poilsiauti, bet ir įsigyti naujų žinių bei 
patirties, bendrauti.su kitų tautų jaunimu. 
Iš vaikų ir jaunimo reakcijos galima 
suprasti, kad jiems čia gera, jie mielai 
sueina ir čia jaučiasi namie. Irvisa tai vyksta 
dėka Jūsų, nors gyvenate kituose kraštuose, 
bet tikrai, veikliai meilei nėra ribų. Jums 
visiems nuoširdžia malda dėkoju savo ir 
šitų vaikų, jaunimo bei auklėtojų vardu.

Kunigas H. Šulcas

Mielieji bičiuliai.
Keletą mėnesių buvau visiškai neveik

lus: turėjau gydytis nuo piktybinio vėžio 
(prostatoje). Gydžiausi Italijoje, kur ka
daise augau nuo 15 metų amžiaus iki ku
nigystės šventimų; ten jaučiausi gerai, lyg 
ir savo tėvynėj. Ir iš tiesų, geri draugai slau
gė mane dosnia meile ir nuoširdumu; ir 
tatai man padėjo greičiau pasveikti. Da
bartiniu metu jaučiuosi gerai - kraujo ty
rimai geri, vėžio ženklų kaip ir nebeliko.

Dabar esu Lietuvoje, Jaunimo sodyboje, 
kuri po truputį auga ir tvirtėja, nors ir su 
visokiais sunkumais. Bet vaikai ir jau
nimėlis čia susirenka savaitgaliais paben-

Prašo pagalbos
Geri). Redakcija,

Noriu paklausti, ar būtų galima Jūsų 
laikrašyje paskelbti pagalbos prašymą.

Prašau pagalbos savo dukroms, kad 
būtų galima atlikti operacijas. Labai Jūsų 
prašau - padėkite mano dukroms pasveik
ti. Faustai reikia atlikti širdies operaciją. 
Viktorijai nustatytas beveik visiškas abie
jų akių aklumas. Prašau visų geros valios 
žmonių - paremkite mano dukras finan
siškai, nes mes neturime tiek pinigėlių. 
Padėsiantiems dėkoju iš visos širdies iš 
anksto. Pridedu savo dukrų nuotraukas.

Auginu keturis vaikus. Dvi dukros gi
mė su negalia. Patisergu stuburo ostokon- 
droze. Gyvenam iš pašalpos, labai sunku 
pragyventi. Todėl ir prašau pagalbos. Su
praskite mano skausmą.

Su pagarba
Sonata Pundzienč

Laižuvos 8A - 23
LT - 85357 Akmenė, Lietuva.

Mieli Australijos lietuviai,
Nežinodamas kaip kitaip Jus pasiekti, 

aš nusprendžiau tiesiogparasyti laišką Jū
sų Redakcijai.

Esu Vilis Normanas - jaunas (dvide
šimtmetis lietuvių rašytojas, neseniai iš
leidęs debiutinį romaną “Šnabždesys”.

Norėjau tiesiog Jus informuoti, galbūt 
Jūs parašysite savo nuomonę apie mano 
knygą “Šnabždesys”. Jei pageidausite, aš 
Jums galiu ją ir atsiųsti.

Daugiau informacijos apie knygą 
“Šnabždesys” galite rasti leidyklos Tyto 
Alba internetiniame puslapyje:
http://www.tytoalba.lt/lt/ 
ind cx.php?option = com_contcnt 
&task=view&id=692&Itemid = 78

Pagarbiai, Vilis Normanas.

.___ .„u.

Tek: (8425) 55345

Sveikiname Jus, Mielieji,
su artėjančiomis Šventosiomis Vely

komis ir bučiuojame tardami: “Kristus 
prisikėlė”.

Tai darome šiandien, nes, prasidėjus 
Didžiajai savaitei, atostogoms, vėlesni 
linkėjimai gali Jūsų ir nepasiekti.

Prašytume mūsų geriausius linkėjimus 
perduoti visai Redakcijos komandai.

Mes per šventines Mišias džiugesio 
metu būsime kartu su Jumis, o prie šven
tinio stalo pakelsime taures už Jus, Jūsų 
sveikatą, gerumą ir darbštumą.

Dalia ir Vladas Buragai,
Lietuvos nepriklausomųjų 

rašytojų sąjunga 
2006 balandis
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Sportas
Gal atsisveikinimas?

Įspūdingu laisvuoju 
šokiu Lie tuvos ledo šokėjai 
Margarita Drobiazko ir 
Povilas Vanagas (žiūr. 
nuotr. dešinėje) baigė pa
saulio dailiojo čiuožimo 
čempionatą. Gali būti, jog 
šis šokis tapo poros atsi
sveikinimu su didžiuoju 
sportu. Nors čiuožėjai liko 
prizininkų pakylos papėdė
je - ketvirtoje vietoje, jie 
namo iš Kanados grįš su 
mažaisiais sidabro apdova
nojimais, kuriuos pelnė už.
laisvąjį šokį pagal Andrew I Joyd Webber 
muziką iš “Operos fantomas”.

Po beveik ketvertų metų pertraukos į 
didįjį sportą sugrįžę M.Drobiazko ir 
P.Vanagas šių metų Europos čempionate 
iškovojo bronzos medalius, o Torino 
olimpiadoje buvo septinti. Nuo pasaulio 
čempionato apdovanojimo juos skyrė lik
0.87 taško.

Planetos pirmenybėse kai kurie Tarp
tautinės čiuožimo federacijos (ĮSU) atsto
vai garsiai kalbėjo, kad M.Drobiazko ir 
RVanagui dar ne laikas palikti didįjį sportą.

Pasaulio čempionatas, užsibaigęs Ka
nados mieste Calgary, buvo sėkmingas 
aštuonių šalių sportininkams, iškovoju
siems medalius.

Šių metų Europos pirmenybių ir 2000 
metų planetos čempionato bronzos me
dalių laimėtojai M.Drobiazko ir P.Vana
gas, surinkę 195.87 taško, galutinėje įs
kaitoje užėmė ketvirtąją vietą. Jie buvo 
penkti po privalomojo ir originaliojo šokių. 
□ laisvojoje programoje, surinkę 99.75 
taško, užėmė antrą vietą. I .ietuvos pora tik 
D.87taško atsiliko nuo bronzos medalius

;ių amerikiečių Tanita Belbin ir

Nijolė 
Jankutė

Tęsinys iš “M.B" 
nr. 13.

- Turėtumėt 
vadintis koks

“Eiklusis Žirgas” ar “Taiklioji Strėlė”, o
dabar jūsų vardas skamba itališkai. - 
suabejojau.

- Teisingai pastebėjot! - nė kiek ne
sutriko bendrakeleivis, - mano prosenelis 
buvo cherokee. Laikui bėgant, matai, su- 
simaišėm su italais. Dabar aš “balandis”. 
Palumbo - balandis, žinot?

Mūsų “Star Wars” šarvuotis pajudėjo. 
Iš tikrųjų, slystelėjo tartum pantu ii intas, ir 
maloniai nustebau, kad toks griozdas taip 
baletiškai juda. Pradėjom slyst pro ži
buriuojančius Čikagos priemiesčius pa
lengvėle. net stabtelėdami ir praleidi- 
nėdami ilgus prekinius traukinius.

- Kodėl taip stoviniuojam? - labiau
pasiskundžiau, negu paklausiau poną 
“Balandį”. Tiek ir tereikėjo, kad atsidary
tų jo iškalbos srautas. Jis tuoj pat išaiški
no, kad AMTRAK nesąs geležinkelių 
savininkas, o turįs linijas nuomoti ir todėl 
nuolankiai praleidinėti kitus traukinius, ir 
todėl mes 700+ mylių iki Washington’o 
keliausim 18 valandų! Nors ši informacija 
manęs nedžiugino, bet vis dėlto maloniau 
už lango matyti žemę, negu debesis, ypač 
šiuo įbaugintu metu... po rugsėjo U-tos...

Kartą užkalbintas, Mr Palumbo ne
sustojo aptaręs AMTRAK bėdas. Su 
itališku šnekumu ir vaizdžiais gestais jis 
man “atidengė” savo “biznierišką” gyve-
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Benjamin Agosto (196.74).
Pasaulio čempionais tapo Bulgarijos 

čiuožėjai Albena Denkova ir Maksimas 
Slaviški. Ši pora nesėkmingai startavo 
Torino olimpiadoje, kai čiuožėja, atlik
dama originalųjį šokį, griuvo ir nebega
lėjo toliau dalyvauti varžybose.

M.Drobiazko ir P.Vanagas j paskutinį 
šokį įdėjo visą sielą. Puikus, emocionalus 
ir techniškas čiuožimas sužavėjo Calgary 
žiūrovus, kurie atsistoję plojo Lietuvos 
porai. Visi M.Drobiazko ir P.Vanago atlikti 
techniniai elementai buvo įvertinti 
aukščiausiu - ketvirtuoju - lygiu.

“Sugebėjimas perteikti muziką ir kuo 
originaliau pateikti choreografinius 
sprendimus įrodė aukštą Margaritos ir 
Povilo meistriškumą. Sudėtingi pakėlimai, 
žingsne liai, perėjimas nuo vieno techninio 
elemento prie kito, originali choreogra
fija ir tinkami kostiumai privertė Kana
dos žiūrovus atsistojus ploti Lietuvos 
čiuožėjams”, - gyrė M.Drobiazko ir P.Va
nago laisvąjį šokį ilgametis Lietuvos 
čiuožimo federacijos prezidentas Kazi
mieras Starkevičius.

Dovilė Kamarauskienė (“K.d.”) 

Kai bijai skristi
nimą. Buvęs pradžios mokyklos moky
toju, bet persimetęs į vaistažolių ir kito
kių “health foods” pardavinėjimą'.

- Su žolelėm galiu geriau gyventi. 
Daugiau uždirbu, negu mokytojaudamas. 
Jūs žinot, kokios mokytojų algos? Juk 
esat mokytoja, ar ne?

- Buvau, - atsakiau nustebus, kad atspėjo.
- Aha! Aš visada atspėju žmonių pro

fesijas. Paveldėjau spėjimo gyslelę. Iš pro
senelio. iš cherokee genties... Todėl ir vais
tažolės. Tikėkit, jos geriau gydo, negu tos 
sintetinės piliulės.

Čia Mr Palumbo įsivarė į entuziastingą 
vaistažolių propagandą, pirma išbaręs
gobšius, neatsakingus gydytojus, vaistų 
bendroves - plėšikes, ligonines - plėšikes 
ir. bendrai, visą medicinos biurokratiją.

- Tik pagalvok, missis, kiek žmonės 
išleidžia vaistams nuo gripo, nuo kosulių! 
O reikia tik česnako skiltelę pavirini ir tą 
arbatėlę išgert. Kaip ranka nuima! Ar 
bandėt?

- Kad labai dvokia...
- Kas tas dvokimas prieš sveikatą?! Tik 

pajų tai - gerklė skauda, tuoj - česnako. Aš 
taip ir savo draugo šunį išgydžiau. O jau 
gaišo vargšelis. Plaučių uždegimas jam 
buvo.

- Na, jeigu ir šunį... tai reikės pabandyti.
- nuolankiai įsiterpiau į tiradą česnako 
garbei. Tikiu česnako galybe, tik kad ta... 
smarvė...

- Ar gerai miegat? A? Jei ne, tai -žalio
ji arbata. Vakare stiklą išmauki ir miegi
kaip kūdikis, - j kvepiančių žolelių sritį 
nuplasnojo mano “balandis”.

Tuo tarpu mūsų traukinys, tas “Star
.Wars” brontozauras, išsijudinęs jau nebe-

Lietuvoje - meninio bilijardo čempionatas
Balandžio 1-2 dienomis Vilniaus 

biliardo klube “Free Ball” įvyko pirmasis 
Lietuvos meninio biliardo čempionatas. 
Organizuoti šį sportinį bei pramoginį 
renginį, padėti žaidėjams bei teisėjauti iš 
JAV atvyko pasaulinio garso biliardo 
triukų meistras. Meninio biliardo asocia
cijos valdybos narys Tom Rossman (“Dr. 
Cue”) bei jo kolega daugkartinis tarptauti
nių čempionatų nugalėtojas MarkDimick.

Pasak jo. Lietuvos biliardo žaidėjai jau 
buvo susidomėję šiuo turnyru ir pradėjo 
treniruotis, o prieš porą savaičių įvyku
siame bandomajame meninio biliardo 
turnyre paaiškėjo, kad didžiąją dalį į 
programą įtrauktų smūgių žaidėjams 
pavyksta atlikti.

Į programą įtraukti 26 meninio biliar
do smūgiai, kuriuos turės atlikti visi tur
nyro dalyviai. Smūgiai suskirstyti į kelias 
kategorijas: peršokimai, kombinacijos.

V. Urbonas žada plaukti per Lamanšą
Panevėžietis Vidmantas Urbonas (žiūr. 

nuotr. dešinėje) rugpjūtį ketina plaukti per 
Lamanšą (English Channel). Neseniai 
Vilniaus Santariškių ligoninės geriausi me
dikai, tris dienas tyrėjo sveikatą, pareiškė: 
„Plauk, esi visiškai sveikas“.

Įvykį, pasak Vidmanto Urbono, globos 
Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus. O 
panevėžietis jau dabar rūpinasi, kad tik jo 
sumanymas pavyktų.

„Plaukimas Lamanšu bus išskirtinis 
dalykas. Ir ne todėl, kad distancija - 33 
kilometrai. Baseine esu plaukęs šimtą, o 
Nemunu per 8 dienas - net 460 kilometrų. 
Manau, kad labai daug ištvermės parei
kalaus šaltas vanduo, didelis bangavimas 
ir permainingos oro sąlygos“. - sakė jis.

slydo, bet lėkė, net krestelėdamas. Už. lan
go taip pat lėkė žiburiai, miesteliai, lau
kai ir kartais, staigus kaip meteoras j 
priešingą pusę prazvimdavo kitas trau
kinys. Jo languose šmėstelėję veidai man 
priminė Agatha Christie įdomiai šiurpią 
paslaptingą “What Mrs McGillicuddy 
Saw”. Tikrai nenorėjau nieko baisaus 
matyti, todėl nepertraukdama klausiausi 
savo bendrakeleivio. O jis energingai 
tebetęsė vaistažolių litaniją.

- Ramunėlės, - skilvį ramina, oregano - 
žarnyno sutrikimus, pilberry - akims. La
bai pagerina regėjimą tamsoje. Verta 
pabandyti.

-Tiek to. Aš gi ne katė, - įsiterpiau.
- A missis, juokauji! Bet ar ne gerai būtų 

katės akys?
- Gal ir neblogai, jei būčiau koks sek

lys... Be “night-vision” akinių pastebėčiau 
įtartiną bagažą.

- Na, na. Nereikia kalbėt apie įtartinus 
bagažus..., - sujudo Mr Palumbo, - geriau 
apie vaistažoles.

Na gerai, seni, pagalvojau. Pasirodysiu, 
kad ir aš žinau kai ką apie tas žoleles.

Mr. Palumbo, ar žinot pelynus? - 
paklausiau. Jis kniostelėjo išgirdęs keistą 
žodį.

- Pelynai? Ar tai lotyniškas pavadi
nimas? O kaip angliškai?

- Vardas lietuviškas. Angliško nežinau. 
Puiki žolelė virškinimo negalioms. Ir karti
- baisiai!

- Jei karti, tai “worm wood”. - staiga į 
mūsų “farmacinį” pokalbį įsiterpė Maggie,
- mano mamė išvirdavo arbatos. Gerai 
nuo viduriavimo... jeigu pirma nuo kartu
mo nenumiršti. I la-ha-ha! - sodriai juokėsi. 
Jos plati krūtinė liūliavo, ir drebėjo pa
gurklis.

- O aš tai į laidotuves važiuoju. Brolis 
mirė, - paaiškino kelionės tikslą ponui 
Palumbo.

- Ak taip? Užuojauta... - sumurmėjo tas.
- Būtų geriau po mašina palindęs, o 

dupletai, jėgos smūgiai, neįprastieji. 
Kiekvienam smūgiui atlikti buvo skirti 
trys bandymai. Priklausomai nuo to kaip 
tiksliai bus atliktas smūgis, buvo skai
čiuojami taškai.

Beje, renginyje buvo laukiami ne tik 
ketinantys dalyvauti turnyre, bet visi 
biliardo mėgėjai. Kol kas Lietuvos gy
ventojai galėjo tik televizijoje matyti 
linksmus bei meistriškus biliardo žvaigž
džių pasirodymus. Balandžio 1 d. tai buvo 
galima pamatyti Vilniuje, biliardo klube 
“Free Ball".

Meninis biliardas yra tam tikras iššū
kis biliardo žaidėjams - čia labai svarbus 
smūgio tikslumas, būtina preciziškai 
tiksliai išdėlioti rutulių kombinacijas, kad 
triukas pavyktų. Bet kitas nemažiau svar
bus aspektas yra linksmumas - biliardo 
triukai turi sužavėti, nustebinti arba pra
linksminti publiką. OMNI

V. Urbonas LT žurnalistei prisipažino 
esąs laimingas, kad Vilniaus medicinos 
profesūra jo sveikatos būklę įvertino labai 
gerai. Sostinės medikams jis dėkingas ir už 
tai, kad prieš 7 metus, kai buvo fiziškai 
išsekęs, šie jį ištraukė iš mirties nagų. □ 

dabar tai persigėrė, kepenis sučirškino. 
Pone Dieve, sakau, ir dar prieš Kalėdas!

- Nu nee... missis. Ne tokia jau gera mir
tis po ratais, įsiterpė Cat Ballou, - man kar
tą tik koją pervažiavo... o kad skaudėjo!

- Nekišk, kur nereikia. - be jokios 
užuojautos išsišiepė Mr Palumbo.

- Nekišau! Keliavau į Las Vegas. “Hitch
hiking”, - visai neužsigavęs aiškino vyrukas.
- stabtelėjo tokia mergina. Nespėjau nei 
prie durų prieit, o ji kad pagazuos! Tiesiai 
man per dešinę pėdą prie riešo!

- Come on! Juokauji. - suabejojo Maggie.
Tuo nuotykiu netikėjau ir aš. bet “ant 

nykščio” keliaujantiems pasitaiko ir 
blogiau.

- lai bent mergina! :”Hell cat”! - staiga 
susijuokė “Balandis”. - džiaukis, kad tik per 
koją, ne per pilvą!

- Kelionėje visko nutinka, - prabilo 
mažiukų mama, - ypač dabar, po rugsėjo 
U-tos... Kas žino, ar iš tikrųjų traukiniu 
saugiau?..

- Viešpatie Galingasis! - sušniokštė 
Maggie, - stotyje niekas bagažo netikrino. 
Ką žinai, gal čia kur po kėde...

- Nekalbėk taip Maggie. Nereikia gąs
dintis. - ramino ją vaikiukų mama.

- Tikrai nereikia..., - pridėjau ir aš, - 
paskui tik įtarinėjimai.

- Aš tai nebijau. Neturiu nei bombos, 
nei “miltelių”. Galit kratyt mano kuprinę!
- ryžtingai paskelbė Cat Ballou.

- Nustok! Kas čia per kalbos! - piktai 
nukirtoji Mr Palumbo ir pasilenkęs stum
telėjo savo lagaminėlį giliau po kėde.

Plaukte plaukę mūsų pokalbiai taip ir 
nuščiuvo. Neilgam. Mr Palumbo dar ne
buvo išsikalbėjęs, o aš, atrodo, tikau į 
tobulas klausytojas.

- Žinot, missis, žolelės geras vaisias, bet
jos neišgelbės mūsų nuo užteršto oro. Bet - 
štai - jau turim naujausią atradimą, 
tonizuotą orą! Pasikabini tūtelę ant kaklo 
ir visą dieną kvėpuoji gryniausiu kalnų - 
miškų oru! Tbsinys kitame MP nr.
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Arkivyskupas Povilas Marcinkus
Kaip jau pranešta “Mūsų Pastogėje”, 

arkivyskupas Povilas Kazimieras Mar
cinkus. gimęs 1922 m. sausio 15 d. tada 
lietuviškame Cicero miestelyje, netoli Či
kagos, atsigulė amžinam poilsiui kovo 2 d. 
šv. Kazimiero kapinėse šalia savo šeimos 
narių bei kitų tautiečių.

Turėjęs labai aukštų postą Vatikano 
hierarchijoj, šis Amerikos lietuvis per 84 
metų laikotarpį patyrė nemažai džiaugs
mingų bei garbingų įvykių, tačiau susidū
rė ir su liūdno pobūdžio įvykiais.

1947 m. Čikagoje kunigu įšventintas 
Marcinkus. 1950 m. popiežiniame Griga
liaus Universitete Romoje studijavo Kano
nų teisę ir gavo daktaro laipsnį. Netrukus 
po to buvo pakviestas Vatikano diplomati- 
nėn tarnybon: dirbo Bolivijoje ir Kanadoje, 
o nuo 1959 m. buvo Vatikano valstybės sek
retoriato vertėju, vėliau popiežiaus Pau
liaus VI sekretoriumi.

Pradžioje gavo tituliarini vyskupo ti- 
tulą.o 1969m. tapo rezidenciniu vyskupu.

Buvo paskirtas Religinės veiklos ins
tituto prezidentu (šios pareigos apėmė ir 
Vatikano banko valdymą). Jis tapo vy
riausiuoju Vatikano finansų tvarkytoju, 
buvo Vatikano valstybės gubernatoriumi.

1981 m. jis buvo paskirtas tituliariniu 
arkivyskupu. Vėliau jam buvo žadėta ir 
kardinolo kepurė, nes jo vadovaujamas 
postas turėjo priklausyti kardinolui.

Tačiau prieš pat numatytas kardinolo 
titulo suteikimo iškilmes iškilo finansi
nis skandalas, kurio metu žlugo italų 
Banco Ambrosiano(su juo Vatikanas turė jo 
artimus ryšius) ir dingo 1.3 milijardų do
lerių. Dėl to buvo norėta apkaltinti ir P. 
Marcinkų, tačiau jo diplomatinis statutas 
neleido lai padaryti ir jis išvengė tiesiogi
nės bylos, lai išgelbėjo jį nuo teismų ir 
didesnių nemalonumų, tačiau į kapus jis 
nusinešė daugelį paslapčių, kurios dabar 
jau gal niekada nebus paskelbtos viešu
moje. Tačiau apie šį lietuvių kilmės dva
siški jau dabar yra parašyta dešimtys 
tūkstančių straipsnių ir nemažai knygų, kur 
aptariama jo gyvenimas ir plati veikla.

Vėliau arkivyskupo P. Marcinkaus tu
rėtas postas buvo panaikintas, o jis pats 1990 
m. išleistas Į pensiją. Buvo kviestas apsi
gyventi Čikagoje, tačiau jis pats pasirinko 
šiltosios Arizonos Sun City miestelį, kur 
prisiglaudė vietinėje parapijoje. Ten du 
karius savaitėje laikė mišias angliškai, o 
du kartus per mėnesį lietuviškai kalban
tiems Arizonos gyventojams.

Povilas Marcinkus gimė Cicero lietu
vių telkinyje netoli šv. Antano lietuvių

Popiežius Jonas Paulius II (kairėje) ir 
Povilas Marcinkus.

parapijos bažnyčios ir mokyklos. Jo tėvas 
Mykolas buvo langų valytojas, o motina 
Hiena dirbo kepykloje. Šeima gyveno ga
na skurdžiai, nes augo 5 vaikai. Be Povilo 
buvo Ipolitas. Viliamas. Bronius ir Matil
da. Tačiau tėvai, padedant šv. Antano 
parapijos klebonui kun. Vaičiūnui, pajėgė 
jaunąjį Povilą leisti j mokslus. Baigęs šv. 
Antano parapijos mokyklą, lankė Quigeley 
paruošiamąją ir Si. Mary of the Lake ku
nigų seminariją Mundeline. II..

Šv. Antano parapijos mokykloje išmo
ko kalbėti lietuviškai, nes ši kalba buvo 
dėstoma kasdien. Lietuvių kalbos jis ne
užmiršo iki mirties. Kadangi buvo aukš
to ūgio, tai buvo pravardžiuojamas “meš
ka”. vėliau - “gorila” ir neblogai žaidė 
krepšinį l>ei futbolą.

Jo stambus kūno sudėjimas turėjo įta
kos ir į P. Marcinkaus pakvietimą būti tri
jų popiežių apsaugos žmogumi. Jis visada 
buvo matomas popiežių kelionių plana
vime bei jų pravedime. Jis labai išgarsėjo 
po to. kuomet 1970 m. Maniloje sutvarkė 
peiliu ginkluotą popiežiaus Pauliaus VI 
užpuoliką.

Nors ilgus metus tarnavo Vatikane ar 
kitur, jis neužmiršo gimtojo Cicero mies
to. artimųjų bei kitų pažįstamų. Vietinėje 
šv. Antano parapijos bažnyčioje laikyda
vo šv. Mišias, dalyvaudavo iškilmėse.

Vadinamas “Dievo bankininku”, arki
vyskupas Povilas Marcinkus buvo labai 
aukštą rangą Vatikane turėjęs dvasiškis. 
Tačiau jo laidotuvės kovo 2 d. buvo pa
lyginus gana kuklios ir trumpos. Gedu
lingose pamaldose, kurios užtruko 1 
valandą 5 min.. dalyvavo 2 kardinolai. 22 
vyskupai ir 44 kunigai.

Edvardas Šulaitis (sutrumpinta)

Padėka
Po sunkios operacijos Martynai nemažai mūsų bendruomenės žmonių pareiš

kė mums daug nuoširdžių žodžių ir užuojautų, stiprinančių mūsų liūdnas dienas.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, atsiuntusiems puokštes gėlių, dovanų, gausybe 

kortelių, telefoninių linkėjimų, aplankiusiems ligoninėje ir namuose.
Ačiū už aukotas šv. Mišias, dvasiniai stiprinusias sunkios ligos dienas.

Martina ir Anskis Rcisgiai

Lietuviu kultūrinės veikios tęstinumas Australijoje
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 

pajamų mokesčio (Tax deductible).

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 

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

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

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. I .ithuania. 
Time: July 25 - August 22, 2006
Duration: 4 weeks (2 weeks)
Intensive I .ithuanian 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 
summerwecks with us!

Feel free Io contact me if you have any questions orwould like to receive the course 
leaflets etc.

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

Pumpėnų parapijiečiai prašo paramos
Mums teko laimė susipažinti su Jūsų leidiniu. Malonu, kad toli nuo Lietuvos esančio

je vietovėje. Jūs domitės mūsų šalies kultūriniu ir politiniu gyvenimu.
Gyvename mažame miestelyje, kuris yra Lietuvos šiaurėje, prie Pasvalio ir Panevėžio 

rajonų ribos. Turime gražią, vėlyvojo baroko bažnyčią su šalia esančiu vienuolynu, kuria
me nuo 2004 metų pradėjo misiją kunigai vienuoliai iš Argentinos.

Mūsų kunigai rūpinasi dvasiniu ir kultūriniu parapijos gyvenimu. Bažnyčioje rengia
mi sakralinės muzikos koncertai, kviečiami žymūs atlikėjai, bet jų atliekami kūriniai 
negali suskambėti visu savo grožiu. Bažnyčioje esantys vargonai. sustatyti 1898 metais 
Martyno Masalskio, žymaus to meto vargonų meistro, laikomi vienais iš vertingiausių 
Lietuvoje, jie reikalauja didelio remonto. Remontas jau pradėtas, bet jam užbaigti dar 
reikalinga per 60,000 Lt.

Rimtesnės valstybės paramos nesulaukėme, todėl ieškome geradarių visame pasau
lyje. Kreipiamės į Jus. mieli tautiečiai ir kraštiečiai, prašydami pagelbėti mūsų parapijai 
užbaigti j kultūrinio Lietuvos paveldo sąrašą įrašyti) ir mums taip brangių vargonų remontą.

Apie mus galima sužinoti adresu:
www.pumpeiiai.tinklc.lt ir www.lictuva.ivc.org

Mūsų sąskaita LT747300010002556711
AB Bankas „IIANSABANKAS” Banko kodas 73000

Pumpėnų parapijos parapijiečiai (pumpenai@bendruomenes.lt) 
Klebonas Domingo Avellaneda IVE (domingoavcllaneda@ive.org) 

Kunigas Stanislovas Mikalonis, IVE (estanislaomikalonis@ive.org)

Padėka
Šių metų vasario 8 dieną mirė Jonas Krupa. Laidotuvės įvyko vasario 

15 dieną.
Didelis ačiū Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugijai už 

rožančius ir maldas bažnyčioje, taip pat visiems dalyvavusiems laidotuvėse. Labai 
dėkojame Antanui Kramiliui. kuris mums daug padėjo šiuo sunkiu metu.

Labai ačiū visiems.
Milda Krupa ir Erikas Krupa

Aft A Sofijai Vinevičienei
minis, nuoširdžiai užjaučiame dukrą Ireną Juliją I Jišaitienę. anūkus - Reginą. 

Andrių ir Antaną-su šeimomis, bei visus artimuosius.
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija

AftA Sofijai Vinevičienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukrą Juliją Lašaiticnę, anūkus Reginą. Antaną 

ir Andrių su šeimomis.
Onutė ir Algis Kapočiai

AftA Sofijai Vinevičienei
mirus, dukrą Juliją Lašaiticnę. anūkus Reginė lę, Antaną, Andrių ir jų šeimas 

giliai užjaučiame ir kartu liūdime.
Salomėja Grybienė ir Gražina

AftA Jeronimui Vingiliui
mirus Kanadoje, nuoširdžiai užjaučiame brolius - Benių Australijoje, Antaną 

bei Vincą Lietuvoje ir jų šeimas.
Milda Bukevičienė,

Jūratė Ivinskienė,
Irena ir Algis Dudaičiai
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Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
2006 m. birželio 23 - liepos 9 dienomis Kanadoje, Toronto, Hamiltono ir Montrcalio 

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

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

www.kongresas.org arba rašykite Ruošos Komiteto pirmininkui:
matbew.stanevicius@bp.com
PagalPLJS Valdybos nutarimų j 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 -1, 
Ukraina -1, Uzbekistanas -1); Vakarų Europa-25 (Airija-3, Danija - l.Didž. Britanija 
-4, Ispanija-2. Norvegija -1. Prancūzija -1, Švedija - L 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 PUIK. Atstovams privaloma dalyvauti bent Studijų 
dienose. Atstovai jau gali registruotis į XII Kongresą nuo 2005.12.12!

Laukiame Jūsų!

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

“Talka” dirba

ŠEŠTADIENIAIS, nuo 10 vai. iki 12 vai.
Suite 16, 17 Kitchener Parade, Bankstown 2200

Tel/Fax : 9796 8662 e-paštas: talka@acccss.net.an
Prie Įėjimo i pastatą (dešinėje pusėje) yra skambutis.

TALKA nedirbs Didįjį Šeštadienį, balandžio 15 d.

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks Velykų dieną-sekmadienį, balandžio 

16 dieną, 1130 vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe. Pamaldose giedos choras 
“Daina” (dirigentė Birutė Aleknaitė).

Kviečiame visų religijų lietuvius gausiai dalyvauti. Ypač šioje Atgimimo šventėje 
laukiame čia gyvenančių naujakurių ar svečių iš Lie tuvos.

Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks gegužės 7 dieną, sekmadienį, 1130 
vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe. Tuoj po pamaldų kviečiame visus į 
Rookwoodo kapinių lietuvių sekciją Motinos Dienos proga prisiminti ir pasimelsti už 
mūsų mirusias motinas. Maldas praves kun. Jonas Stankevičius. Artimieji prašomi ap
tvarkyti savo artimųjų kapus. Parapijos Komitetas

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
laikinos raštinės adresas:

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

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

POSITION VACANT
CONTRACT CHEF

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

The Caterer should possess relevant qualifications and have a strong customer 
service focus within a club environment. Operations will be over a seven day 
week focusing on lunch time, evening and corporate, wedding or other similar 
functions.
For additional information go to:
www.lithuanianclub.org.au
Applications close on Salurday 22-d April 2006

SECRETARY MANAGER
The Lithuanian Club is seeking an experienced Secretary Manager for its 
new premises within the Bankstown CBD. It is currently being fitted out and 
is expected to open for business in July 2006. The Club’s classification is 
Level F with 20 poker machines, bistro, restaurant and multi-function facility.

The applicant must posses dynamic hands-on capabilities to lead and manage 
the Club’s affairs. Well developed management and communication skills, 
together with an ability to deal with a wide range of operational issues, sound 
financial, business and people management skills are also required.
Applications close on Friday 19"’ May 2006

For additional information regarding both positions, please go to:
vvww.lithuanianclub.org.au

AUŠROS TUNTO 
STOVYKLA

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

23 April, 2006)
Registracija: Laura Belkicnė (stovyklos 
viršininkė) tel.: 9753 0796
arba Audrutė Markowskei tel.: 9894 5570

Laukiame visų stovykloje!

“Mūsų Pastogė" is a proud supporter ofCrime Stoppers. 
“Mūsų Pastogė” remia Crime Stoppers.

“Musų 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
Prieš persikeliant į naują Klubą, “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 Doniela, AfP 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@chariot.net.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: litconmclb@bigpond.com

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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

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 - S20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - S25. 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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