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JSydnėjaus skautų “Židiniui” - 50 metų

ŠiiŠicmel sukanka 50 metų kai Sydnėjuje susikūrė skautų “Židinys”. Plačiau apie tai 
skskaitykite buvusio “Mūsų Pastogės” redaktoriaus, poeto Broniaus Žalio straipsnį 
“h“M.R” psl. 3. Nuotraukoje - Sydnėjaus skautai.

Lietuvos įvykių apžvalga
A. Paulauskas 
atstatytas iš 

Seimo 
Pirmininko 

posto 
94-iems Seimo na
riams balsavus už 
nepasitikėjimą A. 
Paulausku, Naujo
sios sąjungos lyderis

atsistatydintas iš Seimo Pirmininko posto. 
PrPrieš A. Paulausko atstatydinimą balsavo 
1111 parlamentarų.

Pagal Seimo statutą, Seimo Pirmininkas 
atsistatydinamas, jei to reikalauja daugiau 
neieipusė visų parlamentarų-71 iš 141.

Interpeliaciją Seimo Pirmininkui ini- 
cijijavo opozicinės partijos Seime, tačiau 
appic interpeliacijos sėkmę pradėta kalbėti 
tiltik tada, kai kritiką A. Paulausku išsakė 
dididžioji dalis Darbo partijos frakcijos Sci- 
metc narių. Nors Seimo Pirmininko pava- 
duiuotojas darinėtis Viktoras Muntianas 
vieiešai gyrė A. Paulauską, tikėtina, kad 
pir irmininko postas ruošiamas būtent jam.

Verta atkreipti dėmėsi j tai, kad už 
atsistatydinimą balsavo labai daug Seimo 
naiarių. Tai reiškia, jog prieš A. Paulauską 
baralsavo ir dauguma valdančiosios koalici- 
jošos narių. Tikėtina, kad jau artimiausiu 
narnėtu socialiberalai paliks koaliciją.

Balsavimą dėl nepasitikėjimo inicijavo 
opopozicija, tačiau A.Paulauskas nuverstas 
prisrisidėjus ir valdantiesiems. Opozicija iš 
visciso Seime turi 53 vietas, 6 parlamentarai 
prilriklauso Seimo narių mišriai grupei.
PPrezidentas: “nežaiskit valstybės

likimu”
Prezidentas Valdas Adamkus reikalauja, 

k ach d šalies politinės partijos “prisiimtų 
visiisišką atsakomybę už valstybės valdymą” 
ir Įs]įspėja “nebandyti destabilizuoti valstybės 

ir žaisti jos likimu”.
Tai Prezidentas V.Adamkus pareiškė 

balandžio 11d. vakarą interviu BNS, ko
mentuodamas Seimo sprendimą atstaty
dinti Seimo Pirmininką, Naujosios są
jungos (socialliberalų) lyderį Artūrą Pau
lauską.“Reikalauju, kad politinės partijos 
prisiimtų visišką atsakomybę už valstybės 
valdymą. Bet kokie bandymai desta
bilizuoti - žaidimas valstybės likimu.”, - 
sakė V.Adamkus.

Jo teigimu, destruktyvūs politiniai 
procesai visiškai nepriimtini šiuo metu, kai 
“Lietuva eina europinės integracijos, eko
nomikos stabilizavimo keliu, kai mes 
deramės dėl ekonomikos augimui reika
lingų naftos, energetikos šaltinių”. Anot 
Prezidento, “iškyla partijų patikimumo 
klausimas, kai partijos slaptu balsavimu 
surenka tik 11 balsų, o prieš tai deklaruoja 
kitus dalykus”.

Seimo kuluaruose kalbama, jog A.Pau- 
lauskas atstatydintas, Viktor Uspaskich’o 
Darbo partijai siekiant sustiprinti įtaką 
koalicijoje.

Naujoji sąjunga atšaukia savo 
ministrus

Artūro Paulausko vadovaujama Naujo
ji sąjunga traukiasi iš dabartinės val
dančiosios koalicijos ir atšaukia savo du 
ministrus iš Vyriausybės. Tai po balandžio 
11d. vykusio partijos prezidiumo posė
džio žurnalistams sakė iš Seimo Pirminin
ko pareigų atstatydintas socialliberalų 
lyderis APaulauskas.

“Naujoji sąjunga apsvarsčiusi susidariu
sią situaciją, nusprendė, kad nei moralinių, 
nei teisinių prielaidų likti koalicijoje nė
ra. Ir mūsų visi atstovai Vyriausybėje ir 
Seime parašys atsistatydinimų pareiški
mus”, - sakė A.Paulauskas. Pasak APau- 
lausko, socialliberalai nusprendė, kad

Nukelta į 2 psl.

Pokyčiai LR Vyriausybėje
Atstačius Seimo Pirmininką Artūrą 

Paulauską, iš Vyriausybės koalicijos pasi
traukė ir jo vadovaujami socialliberalai 
(Naujoji sąjunga).

Po socialliberalų pasitraukimo trys 
valdančioje koalicijoje likusios partijos- 
A. Brazausko socialdemokratai, V. Uspas
kich’o Darbo partija ir K. Prunskienės vals
tiečiai liaudininkai-pasirašė naują koali
cijos sutartį. Pagal ją Ministro Pirmininko 
postą išsaugo socialdemokratų lyderis 
Algirdas Brazauskas, o Seimo Pirmininko 
kėdė atitenka Darbo partijos atstovui 
Viktorui Muntianui.

Dėl atsilaisvinusių dviejų ministrų 
(Vilijos Blinkevičiūtės ir Antano Valionio) 
portfelių ir kitų postų Seime dar dvi savai
tes vyks derybos. Darbo partija preten
duoja į užsienio reikalų bei socialinės 
apsaugos ir darbo ministrų postus. Jos 
lyderis Viktor Uspaskich sakė neatmetąs 
galimybės, kad gerai dirbusi Vilija Blin- 
kevičiūtė gali likti savo poste ir tapti Dar
bo partijos nare.

„Mes trys koalicijos partneriai likę - 
ne keturi, o trys - pasirašėme susitarimą, 
pagal kurį toliau dirba Vyriausybė, Seime 
bendromis pastangomis trijų koalicijos 
partnerių formuojama valdžia. Praktiškai 
tiek mes šiandien ir esame nutarę”, - po 
maždaug valandą trukusio trijų partijų 
vadovų susitikimo pareiškė Premjeras 
ABrazauskas.

išsilaikyti Prem
jero poste, į kurį 
galėjo preten
duoti ir V. Us- 
paskich.

Nuotraukoje - 
vadovaujanti 
trijulė. Iš kai
rės: Viktor Us- 
paskich, Algir
das Brazaus
kas ir Kazimi- 
ra Prunskienė.

Reikia ES lėšas panaudoti tinkamai
Vilniaus banko prezidento patarėjas 

Gitanas Nausėda įspėja, kad kokybiškai 
nepanaudojus Europos Sąjungos skiria
mos finansinės paramos, Lietuva gali likti 
tarp skurdžiausių ES valstybių.

Prezidentūroje surengtoje konferenci
joje “Kaip ir kam bus panaudota Europos 
Sąjungos parama 2007-2013 metais?” 
G.Nausėda sakė, kad šiuo laikotarpiu 
Lietuva gaus tiek lėšų, kiek dar nėra gavusi, 
ir vargu, ar ateityje “bus galimybė preten
duoti į tokio masto finansinę injekciją”.

“Dėl įvairių priežasčių manau, kad tai 
yra vienkartinis savotiškas Marshall pla
nas, kuris pasikartojo po daugiau nei 50 
metų”, - pabrėžė G.Nausėda. Todėl, jo 
teigimu, lėšų panaudojimui reikia skirti 
“maksimalų dėmesį”.

Pažymėjęs, kad kokybiškam fondų 
panaudojimui reikalingas skaidrumas, jis

V.Uspaskichas pridūrė, jog idant „ne
kiltų papildomų nereikalingų kalbų ir 
intrigų. Vyriausybė turi dirbti toliau”. Pa
sak jo, Darbo partija pretendavo į Premje
ro postą lik tuo atveju, jei koalicija.ir da
bartinė Vyriausybė būtų žlugusi. Nutarus, 
jog Vyriausybė dirba toliau, tik be buvu
sių valdančiosios koalicijos partnerių 
socialliberalų, pretenzijų j Premjero postą 
„darbiečiai” atsisakė.

Neoficialiomis žiniomis, ministrę V. 
Blinkevičiūtę kai kurios valdančiosios par
tijos ke tina kviestis į savo gretas.

Užsienio reikalų ministras Antanas 
Valionis, dabar viešintis su vizitu Kinijoje, 
neoficialiomis žiniomis, yra apsisprendęs 
trauktis, ir jo postas būsiąs Darbo partijos 
ir socialdemokratų derybų objektas.

Šiuo metu Seime 71 mandatą turinčių 
koalicinių partijų lyderiai teigė ieškosią 
būdų, kaip sustiprinti koaliciją, tačiau ne
sakė, kokias partijas gali kviesti prisijungti. 
Koalicijos turimas 71 balsas yra minimali 
dauguma Seime, kuryra 141 vieta.

Premjeras A. Brazauskas dar prieš 
Koalicinės tarybos posėdį tikino, kad Vy
riausybėje nėra jokių problemų, ji neišgy
vena jokių krizių ir toliau normaliai dirba.

Naujai persitvarkiusioje Vyriausybėje šį 
tą laimėjo V. Uspaskich’o Darbo partija, 
ypač todėl, kad jai atiteko Seimo Pirminin
ko postas. Tam neišvengiamai turėjo pri
tarti Premjeras A. Brazauskas, norėdamas 

apgailestavo, kad dabar Lietuvoje “vyksta 
paprasčiausias turgus tarp pagrindinių 
partijų tiek dėl įtakos skirstant ES lėšas, 
tiek dėl jų panaudojimo prioritetų”.

Eksperto nuomone, kol kas nesuvok
ta, kaip svarbu ES lėšas skirti regionams. 
“Vilniaus ar dar vieno kito miesto ko
kybinis šuolis toli gražu nereiškia visos 
Lietuvos šuolio. Mažo to, didėjantis ato
trūkis tarp provincijos ir centro skatins 
ištisų šalies regionų merdėjimą, emigraciją 
bei kitas socialines problemas ir galiau
siai atsigręš prieš pačius didmiesčius”, - 
kalbėjo G.Nausėda.

Gitanas Nausėda pabrėžė, kad pro
vincijai būtina skirti daugiau nei to rei
kalauja “aritmetinės proporcijos, nes maži 
kaimai ir miestai objektyviai pralošia 
ekonominiams centrams kovoje dėl 
privačių investicijų”. □
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patais Trumpai iš visur Padidėjo Lietuvos eksportas ir importas

♦ Nuo 1993 m. 
Italijos mafijai 
(Cosa Nostra) va
dovavo Bernardo 
Provenzano, kuris 
buvo policijos ne
sėkmingai paieš
komas jau nuo 
1963 m. dėl savo 
varžovo nužudy
mo. Policija ga

liausiai ji susekė ir suėmė balandžio 14 d. 
kaime netoli Carleone miestelio Sicilijo
je. Si vietovė buvo išreklamuota Holly- 
wood’o “Godfather” filmuose kaip mafi
jos vadovų gimtinės miestas.
♦ Balandžio 11d. paskelbti Italijos par
lamento rinkimų rezultatai. Rinkimus 
labai maža balsų persvara laimėjo kairių
jų centristų koalicija, vadovaujama Roma
no Prodi, Įveikusi dabartinio ministro pir
mininko Silvio Berlusconi vadovaujamus 
dešiniuosius. Dėl mažos balsų persvaros 
Berlusconi dar neprisipažįsta pralaimė
jęs, reikalauja balsų perskaičiavimo, o tik
ro pralaimėjimo atvejui siūlosi įeiti į nau
jųjų vyriausybę kaip Romano Prodi part
neris plačioje koalicijoje.
♦ Italijos parlamento rinkimuose pirmą 
kartą buvo leista balsuoti ir kandidatuoti 
užsienyje gyvenanatiems italams, kurių 
balsai ir nulėmė Romano Prodi laimėjimą. 
Emigrantams buvo rezervuotos šešios vie
tos senate. Vieną iš jų laimėjo Melbourne 
gyvenąs 73 metų amžiaus istorikas ir dra
maturgas Nino Randazzo, buvęs Melbour
ne leidžiamo italų laikraščio “Il Globo” 
redaktorius.
♦ Balandžio 13 d. sukilėliai įsiveržė į Ča
do Respublikos sostinę Ndžamcna, norė
dami užimti miestą ir nuversti valstybės 
prezidentą Idriss Dcby. Čado sukilėlius 
remia ir apginkluoja kaimyninės Sudano

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
negali pasitikėti partneriais.

NS buvo delegavusi Viliją Blinkevičiūtę 
(socialinės apsaugos ir darbo ministres bei 
Antaną Valionį j užsienio reikalų ministro 
postą. V.Blinkcvičiūtė balandžio 11 d. po 
prezidiumo posėdžio žurnalistams sakė 
balandžio 12 d. įteiksianti Premjerui savo 
atsistatydinimo pareiškimą. A.Valionis 
šiuo metu išvykęs vizito j užsienį. Neofi
cialiomis žiniomis, užsienio reikalų mi
nistras dar prieš balsavimą Seime dėl 
nepasitikėjimo A.Paulausku buvo palikęs 
savo atsistatydinimo pareiškimą. Social
liberalams pagal valdančiosios koalicijos 
susitarimą taip pat priklausė Seimo Audito 
bei Nacionalinio saugumo ir gynybos 
komitetų, NATO reikalų bei Etikos ir 
procedūrų komisijų pirmininkų postai.

V.Uspaskich sieks Premjero 
posto

Balandžio 11d. vakarą po Darbo par
tijos prezidiumo ir frakcijos Seime posė
džio, Viktor Uspaskich žurnalistams pa
reiškė: “Galvoju, kad taip”. - j klausimą, ar 
Darbo partija sieks užimti premjero pos
tą, atsakė jis. V.Uspaskich, anksčiau dėl 
interesų konflikto pasitraukęs iš ūkio mi
nistro posto bei Seimo, tada sakė (premjero 
postą nepretenduojantis.

V.Uspaskich patvirtino, jog Darbo 
partija, negavusi premjero posto, norėtų 
pasiimti daugiau ministrų portfelių. Lig
šiolinėje koalicijoje Darbo partija turėjo 5, 
socialdemokratai-5 ministrų ir premjero. 
Naujoji sąjunga (socialliberalai) - 2, vals
tiečiai liaudininkai - 1 ministro portfelį.

Darbo partijos lyderis neslėpė norintis. 
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valstybės vyriausybė. Čado vyriausybės 
karinėms pajėgoms pavyko atremti su
kilėlių puolimą. Balandžio 14 d. Čado pre
zidentas I. Deby paskelbė, kad nutraukia
mi diplomatiniai santykiai su Sudanu. Jis 
reikalauja, kad Jungtinių Tautų organizaci
ja imtųsi konkrečių priemonių sudrausti 
Sudaną. Priešingu atveju Čado Respublika 
ištremtų iš savo teritorijos iš Sudano Darfur 
provincijos atbėgusias pabėgėlių mases.
♦ Balandžio pradžioje Irako sostinėje 
Bagdade įvyko grožio karalienės rinkimai. 
Išrinktoji gražuolė tuoj atsisakė savo titu
lo, kilus pavojui jos gyvybei. Jos vietoje 
grožio karalienė paskelbta drąsesnė Silva 
Shahakian, krikščionė, kuri nemano atsisa
kyti šio titulo. Tačiau ir jiyra priveista slaps
tytis, nes musulmonų ekstremistai žada 
nužudyti visas moteris, dalyvavusias gro
žio konkurse.
♦ Jukos naftos bendrovės steigėjas ir bu
vęs Rusijos turtingiausias asmuo Michail 
Chodorkovsky atlieka aštuonių metų ka
lėjimo bausmę Sibire, nuteistas už mokes
čių įstatymų pažeidimus. Balandžio 13 d. 
jis atsidūrė kalėjimo ligoninėje, kito kali
nio užpultas ir subadytas.
♦ Balandžio 13 d. Florencijos mieste Ita
lijoje mirė 88 metų amžiaus žinoma britų 
rašytoja Muriel Spark, ypač pagarsėjusi sa
vo 1961 metais parašytu veikalu “The 
Prime of Miss Jean Brodie”. Gimusi Edin
burgh mieste Škotijoje, ji jau beveik 40 me
tų gyveno 1 talijoje.
♦ Vienas po kito bent 7 į atsargą pasi
traukę amerikiečių generolai žiniasklai- 
doje kritikavo JAV gynybos sekretoriaus 
Donald Rumsfeld autoritarinį vadovavimo 
stilių, labai apsunkinantį amerikiečių aukš
tųjų karininkų darbą. Jie visi reikalauja, kad 
Donald Rumsfeld atsistatydintų. JAV 
prezidentas George Bush pareiškė visišką 
pasitikėjimą savo gynybos sekretorių mi. □ 

jog valdančiosios koalicijos sąstatas liktų 
toks pats - tik perskirstyta politinių jėgų 
pusiausvyra. V.Uspaskich likti atnaujintoje 
koalicijoje siūlo ir durimis po jų lyderio 
Artūro Paulausko atstatydinimo jau tren
kusiems socialliberalams. “Mes dar kal
bėsime su socialliberalais, aš suprantu, yra 
ambicijos, bet mes turime galvoti apie 
valstybę ir bandysim lipdyti iš to, kas buvo”, 
- sakė V.Uspaskich.

Tuo tarpu socialliberalai kategoriškai 
pareiškė praradę pasitikėjimą koalicijos 
partneriais ir nematantys galimybės toliau 
likti tokios sudėties valdančioje koalicijoje. 
“Naujoji sąjunga apsvarsčiusi susidariusią 
situaciją, nusprendė, kad nei moralinių, nei 
teisinių prielaidų likti koalicijoje nėra. Ir 
mūsų visi atstovai Vyriausybėje ir Seime 
parašys atsistatydinimų pareiškimus”, - po 
balandžio 11d. skubiai sušaukto partijos 
prezidiumo posėdžio sakė A.PauIauskas.

Infliacijos pradžia Lietuvoje
Vartojimo prekių ir paslaugi) kainos 

Lietuvoje kovo mėnesį, palyginti su vasariu 
išaugo 0.2 %. Metinė infliacija (2006 metų 
kovo mėnesį, palyginti su 2005 metų kovu) 
sudarė 3.1 %, balandžio 9 d. pranešė Sta
tistikos departamentas. Vidutinė metinė 
infliacija kovą sudarė 2.7 %.

Statistikos departamento analitikai 
prognozavo, jogkovą infliacija sieks 0.4 %. 
Vartojimo prekių kainos per kovo mėnesį 
padidėjo 0.1%, paslaugų kainos - 0,7 %. 
Įvairių prekių ir paslaugų grupėje kainų 
pokytį labiausiai paveikė 16.6 % pabran- 
gę finansinės paslaugos.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos span- 
da,EITA,BNS,LGmCir“Bemanlinai”.

Lietuvos eksportas šiemet sausį ir 
vasarį, palyginti su atitinkamu 2005-ųjų 
laikotarpiu, išaugo 29.6% iki beveik 6 
milijardų litų, importas - 31.4% iki beveik 
7 milijardų litų.

Statistikos departamentas pranešė, kad 
negalutiniais muitinės duomenimis. Lie
tuvos užsienio prekybos deficitas sausio 
ir vasario mėnesiais buvo 1.377 mlrd. litų 
- 39.1% didesnis nei 2005 metų sausį ir 
vasarį.

Daugiausiai šiemet per sausį ir vasarį 
eksportuota j Rusiją (9.9% viso eksporto). 
Latviją (9.5%). JAV (8.4%) ir Vokietiją 
(7.8%), daugiausiai importuota iš Rusi
jos (29.5%), Vokietijos (13.1%), Lenkijos

n

Lietuvos žiniasklaidoje vis dažniau 
pastebima, kad “made in Lithuania” nebū
tinai reiškia lietuvišką gamybą. O kartais 
ir atvirkščiai. Su gerai žinomais lietuviš
kais prekės ženklais galima parduoti bet 
ką - tuo įsitikinę užsienio gamintojai, ku
rių produktai ant parduotuvių lentynų 
patenka su visiems iki skausmo pažįsta
mais pavadinimais. Dalis Lietuvos įmonių 
jau senai pardavė prekės ženklus, o kitos 
tiesiog iškėlė gamybą į užsienį, rašo “Lie
tuvos rytas".

Buvusio sovietų bloko šalyse noriai 
perkami televizoriai “Šilelis”, nors jie yra

Lietuviška”, bet gaminta ne Lietuvoje

Padaugėjo gaisrų ir juose žuvusiųjų
Statistika rodo, kad Lietuvoje išaugo 

gaisrų ir juose žuvusių žmonių skaičius. 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo de
partamento duomenimis, šiemet per tris 
mėnesius kilo 2949 gaisrai. Palyginti su 
praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu jų 
skaičius išaugo 2.3.39%. Gaisruose žuvo 
net 138 žmonės, per tą patį 2005 metų 
laikotarpį -104. Tarp žuvusiųjų - 8 vaikai, 
88 gyventojai buvo sužeisti.

Iki balandžio mėnesio jau kilo 4 gaisrai, 
kuriuose žuvo po 3 šalies gyventojus ir net 
16 gaisrų, pražudžiusių po 2 žmones. 
Miestuose ir miesteliuose žuvo 72 gyven
tojai, o kaimo vietovėse - 66.

37 žmonių žūties priežastimi buvo neat
sargus rūkymas, 30 - neatsargus elgesys su 
ugnimi. 13 gyventojų žuvo dėl netvarkingo 
krosnių eksploatavimo. 5 - dėl priešgais
rinės saugos taisyklių pažeidimų eksploa
tuojant elektros prietaisus, 2 - dėl vaikų 
išdykavimo su ugnimi, o 44 gyventojų žū
ties priežastys dar tiriamos.

K. Brazauskienė dalinai parduoda viešbuti
Premjero žmona Kristina 

Brazauskienė parduoda 49 % 
“Crowne Plaza” (buvusi 
“Draugystė”) viešbučio akci
jų. taip pat trim metams per
leidžia jo valdymo teisės, ra
šo “Lietuvos rytas”. Atsisaky
ti visų turimų akcijų K.Bra- 
zauskienė esą neketina, nes 
“Crowne Plaza” jai ypač 
brangus. K.Brazauskienė 
aiškino atsisakanti šio verslo, 
kadangi tai trukdo jos su
tuoktinio - Premjero /Algir
do Brazausko - darbui.

K.Brazauskienė jau pasitraukė iš 
“Crowne Plaza” direktorės pareigų. Vieš
bučiui šiuo metu vadovauja patyręs šio 
verslo specialistas iš Vokietijos Uwe Geiser.

2004-ųjų pabaigoje K.Brazauskienei 
priklausė daugiau nei pusė “Crowne Plaza” 
akcijų. Šiek tiek mažesnį paketą turėjo jos 
sūnus iš pirmosios santuokos E. Butrimas.

Pasak “Lietuvos ryto”, “Draugystės" 
privatizavimo aplinkybės iki šiol kelia daug 
klausimų. Anksčiau 38% viešbučio akcijų 

(9%) ir Latvijos (4.4%).
Eksportas į Europos Sąjungos valsty

bes sudarė 65.2% viso eksporto, impor
tas iš jų - 57.7%, NVS valstybėms teko 
atitinkamai 16.7% eksporto ir 32.4% 
importo.

Didžiausią Lietuvos eksporto dalį šie- 
met sudarė mineraliniai produktai 
(29.4%), mašinos ir mechaniniai, elektros 
įrenginiai (11.6%), tekstilės medžiagos ir 
jos dirbiniai (9.3%).

Daugiausiai į Lietuvą importuota taip 
pat mineralinių produktų (28.1%). maši
nų ir mechaninių bei elektros įrenginiu 
(16.1%), traasporto priemonių ir įrenginiu 
(11.1%). Q 

gaminami'lit rkijoje.
“Klaipėdos maisto” dešras kemša ne 

uostamiesčio mėsininkai, o latviai ir estai
“Sirijaus” elementų pardavėjai pelnu 

nesiskundžia, nors paskutinė baterija 
I .ietuvoje pagaminta senokai.

Didelė dalis “Vilkmergės” alaus ver
dama ne Ukmergėje, o Lenkijoje. “Obelių” 
aliejaus gamintojų Rokiškio rajone jau 
nerastume, nes jie pluša Estijoje.

Tačiau sportinės aprangos gamintojai 
“Audimas” ant etikečių turi užrašyti:
“Pagaminta Kinijoje”.

Pagal Lietuvos spaudą

Daugiausia gaisrų kilo gyvenamosios 
paskirties pastatuose. Sausį paspaudus 
šalčiams ir intensyviau šildant gyvenamą
sias patalpas, namų gaisrų buvo padaugėję 
beveik 60%.

Pagrindinės gaisrų priežastys: neatsar
gus žmonių elgesys su ugnimi (41.03%), 
netvarkingų krosnių ir dūmtraukių nau
dojimas (17.06%), netvarkinga elektros 
įranga ir buitinių elektros prietaisų eksploa- 
tavimo taisyklių pažeidimai (15.46%), 
neatsargus rūkymas (5.02%). Be to. šiemet 
užregistruoti 86 padegimai, 43 gaisrai kilo 
dėl vaikų išdykavimo su ugnimi, o 236 
gaisri, tiksli priežastis dar nenustatyta.

Gaisrų metu ugniagesiai išgelbėjo 76 
žmonių gyvybes. 338 gyvūnus, 82 trans
porto priemones, 345 pastatus.

Per pirmąjį šių metų ketvirtį paskirta 
770 administracinių nuobaudųirsurašy- 
ti 339 protokolai dėl techniškai netvarkin
gų šildymo, vėdinimo, elektros įrenginių.

LGITIC

priklausė “Lukoil Baltija” vadovo Ivano 
Paleičiko žmonos bendrovei “Vaizga”. Ji 
pinigais parėmė A. Brazausko socialde
mokratus 2000 m Seimo rinkimuose. Vė
liau “Vaizga” pardavė viešbučio akcijas.

Viešbučio pastatas nekilnojamojo turto 
specialistų yra vertinamas daugiau nei 50 
mln. litų. Nors pastaruoju melu Premjero 
žmona ir sulaukdavo daug pelningų 
pasiūlymų (pvz., už 100 milijonų litų) 
parduoti akcijas, ji ilgai delsė. □
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Bendruomenės baruose
Sydnėjaus skautų “Židiniui” - 50 metų

v.s. Bronius Žalys
Sydnėjaus būtų galima atsekti Židinio veiklos isto- 

skautų organizaci
jos (“Aušros” tun
tas, Akademiki) 
Skautų skyrius ir 
Sydnėjaus skautų 
Židinys) buvo be
ne vienos iš pir
mųjų jaunimo or
ganizacijų. įsistei-

gę Sydnėjuje pačioje pokario lietuvių 
kūrimosi Australijoje pradžioje (1947 - 
1956). Tad galime tik džiaugtis, kad jos 
gyvuoja dar ir dabar - po keliasdešimties 
metų!

Šiemet vieną iš tokių - 50 metų - 
sukakčių švenčia Sydnėjaus skautų Židi
nys. kurio steigiamoji sueiga įvyko 1956 
balandžio 22 dieną Sydnėjaus Camperdown 
RK parapijos salėje. Židinio steigėjas - dr. 
Vytautas Kišonas (g 1910-m. 1983). Bėjo 
tą dieną į Židinį įstojo dar 9 nariai, buvę 
skautais I„ietuvoje ar Vokietijoje: I .aima 
Deikicnė(g. 1925-m. 1987), Vytautas Dei- 
kus (g. 1923 - m. 2005), Irena Dudaitienė. 
Algirdas Dudaitis, Mikas Rudys (g. 1927 - 
m 1998) - vėliau Židinio veikloje neda
lyvavęs Zigmas Staugirdas (g. 1923 - m. 
1956) ir Bronius Žalys. Šiuo metu Židinio 
steigėjų didžioji dalis jau yra išėjusi j 
Amžinybę.

Steigiamosios sueigos metu Židinio 
tėvūnu išsirinktas dar Lietuvos laikų 
skautininkas - Z. Staugirdas, kanclerc -1. 
Dudaitienė. vadovavę vienetui iki 1958 m. 
vidurio. Jiems teko ne tik organizaciniai - 
kūrimosi reikalai, bet ir Židinio statuto 
pamosimas (jis pateiktas LSS Australijos 
Rajono Vadijai-LSS Pirmijai registruoti 
1957 ar 1958 m.).

Židinio tikslai.
Pagal pasaulyje veikiančių senųjų skau

tų reguliavimus, Sydnėjaus skautų Židinio 
tikslais nusistatyta:

1) Gyvenimas 10-tics skautų įstatų ir 
obalsio - Dievui, Tėvynei ir Artimui! — 
dvasioje;

2) Rėmimas skautiškos, ypač jaunijjų 
brolių - sesių veiklos;

3) Tarpusavio bendradarbiavimas 
Židinio apimtyje;

4) Tarnyba bendruomenei, lietuvių 
tautai

Į Židinį priimami davę įžodį skautaif- 
tės). ne jaunesni kaip 26 me tų amžiaus.

1956 m. įsikūrusio pirmojo skautų 
Židinio dešimtuko gretas iki 1976 - 77 metų 
papildė visa eilė buv. skautų(-čių). narių 
skaičiui šoktelint iki keliasdešimties.

Židinio sueigos ir kl. veikla.
Nuo pat Židinio įsikūrimo jo veikla 

Židinio kanclerės(-rio) buvo užrašoma 
tam skirtuose protokoluose, kad ateityje 

Nuotraukoje - Sydnėjaus skautai, susirinkę paminėti Vasario 16-ąją prie bažnyčios Lidconibc.

riją.
1956 - 76 m. Židinio veikla ribojosi 2 - 

3 sueigomis j metus. Jos vykdavo atskirų 
narių namuose, šventoriuose, George upės 
pakrančių pievose East Hills apylinkėse 
arba “Aušros” tunto stovyklavietėje 
(parduotoje 1989 m.) Ingleburn’o. NSW 
apylinkėse. Nuo I960 m. sueigos dažnai 
vyko ir naujai pastatytuose “Dainavos” 
namuose (vėliau perstatytuose ir pavadin
tuose Sydnėjaus Lietuvių Namais - Klubu) 
Bankstownc. Sueigų metu buvo aptariami 
Židinio reikalai, skaitomos paskaitos, 
referatai, vyko bendri užkandžiai, kavutės...

Žymi Židinio veiklos dalis buvo ski
riama Sydnėjaus “Aušros” tuntui. Ilgus 
metus, pradedant 1956 m..židiniečiai buvo 
jo vadovais - tuntininkais. instruktoriais, 
stovyklų pareigūnais. Kasmetiniuose, tunto 
ruošiamuose kaukių baliuose, ypač pa
mėgtuose tuometinės lietuvių bendruome
nės, židiniečiai ruošė - aptarnavo maisto 
bufetus, gėrimų barus, ruošė - pravedė 
loterijas, pardavinėjo bilietus, stovėjo prie 
durų.

Be Židinio sueigų karts nuo karto bu
vo suruošiamos įvairios Židinio šventės, į 
kurias buvo kviečiama ir lietuviškoji 
bendruomenė. Kai kurie šių renginių bu
vo ntošiami vien Židinio iniciatyva, prie 
kai kurių prisidėdavo “Aušros” tuntas ar 
ASS Sydnėjaus skyrius, o pats pirmasis 
toks renginys - literatūros vakaras (1973 
balandžio 7) buvo suruoštas drauge su 
Sydnėjaus liet, literatūros būreliu, nors 
iniciatyva visuomet būdavo Židinio.

Kiti kultūriniai Židinio renginiai:
1977.10.09 - Bankstownc suruošta 

Sydnėjuje gyvenančių lietuvių autorių 
išleistų knygų pristatymo popietė;

1979.07.22 - Židinio suorganizuota 
paskaita apie uraną; prelegentas - Aus
tralijos atominės energijos stoties moks
lininkas R. G. Walker.

1981.08.09 - paminėtas Židinio 
veiklos 25-metis - iškilminga vakarienė su 
židiniečių šeimų nariais ir liet, kultūri
ninkais bei Sydnėjaus skautų veikėjais; 
aukomis paremta skautų ir bendruomeni
nė spauda bei “Aušros” tuntas. Sekančią 
dieną - literatūrinė popietė - “Žodžiais 
gintaro pakrantėn!..

1982.08.08 - literatūrinė popietė “Ir 
vis dėlto juokimės!..”

1984.09.02 - B. Žalio eilėraščių kny
gos pristatymas.

1985.09.15 - Lietuvių Namuose 
Bankstownc suruošta VI-oji Židinio lite
ratūrinė popietė - pristatyta sydnėjiškių 
autorių kūryba.

1986.06.22-žid. A. Dudaičio paskai
ta apie atominę energiją. Čcrnobilio ne-

Nuotraukoje - dalis buvusių ir esamų Sydnėjaus skautų vadovų.

laime ir jos pasėkas Lietu
voje.

1986.08.22-Židinio ir 
ASS sk. suruoštoje popietė
je Ginta Viliūnaitė pasako
jo apie Lietuvą ir jos lankytus 
6 savaičių liet, kalbos kursus 
Vilniaus universitete. Su
ruošta atmenu parodėlė.

1986.12.28 - Australijos 
Lietuvių Dienų literatūrinė 
popietė, kuriai talkino Židi
nys.

1988.10.16 - Banks- 
towne suruoštas Maironio 125-ųjų meti
nių minėjimas - paskaita, Maironio poezi
jos deklamavimas. “Sutartinės” dainos.

1990.03.25 - dr. V. Kudirkos ir jo leis
to “Varpo” sukaktuvinis minėjimas.

V.V. Šliogerio referatas - “Dr. V. Kudir
ka -žmogus ir laikraštininkas”.

1996.08.24 - Bankstownc vyko Židi
nio 40-mečio minėjimas. Židinį sveikino 
iš Mclbourno atvykęs Rajono vadas - H. 
Antanaitis. J. Zinkus apžvelgė Židinio 40- 
mečio veiklą. Dainavo “Sutartinė”.

1997.09.07 - Židinys, talkinamas ASS 
skyriaus ir “Aušros” tunto, Bankstownc 
suruošė lietuviškos knygos 450-mcčio 
minėjimą ir žid. Elenos Jonaitienės kny
gos “Elena’s Journey” (anglų kalba) pri
statymą. Minėjimą paįvairino “Sutartinės” 
dainininkės ir deklamatoriai - Stasys 
Skorulis ir Nijolė Bučinskicnė.

Kaip vieną praktišką Židinio veiklos 
šaką reikėtų paminėti, kad 1978 -1988 m. 
suruošta 20 ekskursijų serija autobusu po 
įvairias NSW, Viktorijos ir ACT vietoves, 
kuriose be židiniečių dalyvavo ir kiti vyr. 
amžiaus tautiečiai. Jos buvo vienadienės, 
išskyras vieną trijų dienų j Snieguotuosius 
kalnus ir dvidienę - į Canberrą. Beveik 
visoms ekskursijoms vadovavo J. Zinkus, 
talkinamas kitų Židinio narių.

Iš kitų Židinio darbų gal reikėtų 
paminėti poros radijo pusvalandžių pra
vėdintą 1981 ir 1982 m. pcrvalstybinę radijo 
stotį, bei Susimąstymo -Šefų dienų minė
jimus, pradėtus 1986 m. Jų metu siuntinėti 
tradiciniai sveikinimai - linkėjimai LSS 
vadovams Australijoje. Amerikoje ir Eu
ropoje. kviečiant prisiminti lietuviškosios 

skautijos tikslus. Ši 
graži tradicija nutrū
ko apie 1993 m. Šį 
darbą daugiausia at
liko atskiri Židinio 
nariai.

Židinio parama 
“Aušros” tuntui ir 
LSS Australijos 
Rajonui

Iš dažnai neper- 
judriausios Sydnė
juje gyvenančios buv. 
skautų(-čių) masės, 
su laiku-per Židinį 
- į aktyvią skautiš
ką veiklą įsijungė 
visa eilė židiniečių.
Daugelis jų ėjo tun-_______________________________________

Iš kairės: skautų Židinio tėvūnas v.s. Jonas Zinkus ir 
kanclcrė p.s.s Irena Dudaitienė.

tininkų, draugininkų, būrelių vadovų 
pareigas arbuvo užsiėmimų instruktoriais, 
tunto štabo sekretoriais, patyrimo laipsnių 
programų perteikėjais bei egzaminatoriais. 
Vienas iš tokių židinio pagalbos būdų 
“Aušros” tuntui (1956 - 83) - kasmetinių 
kaukių balių rėmimas - talka, židinie- 
čiams aptarnaujant virtuvę - maisto tieki
mą, gėrimų barus, loterijų ruošimą - pra- 
vedimą ir net bilietų pardavimą bei durų 
tarnybas.

Nemažai židiniečių ėjo įvairias parei
gas ir I -SS Australijos rajono vadijoje. Net 5 
židiniečiai yra buvę rajono vadais, visa kita 
eilė - rajono vadcivomis(-ėmis). Keletas 
židieniečių įvairiais laikotarpiais buvo 
išrinkti į 1 -SS Tarybą, neskaitant rajono vadų.

“Tėvynės Židinys” - tokiu pavadinimu 
biuletenį 1950 - 51 m. leido pats pirmasis 
tremties - Senųjų Skautų Gerojo Darbe
lio-židinys, bandęs jungti emigravusius iš 
Vokietijos šio Židinio skautus. Jo pirmą 
numeri išleido brolis J. Zinkus. Kiti 2 nu
meriai buvo išleisti jau Čikagoje.

Įsikūrus Židiniui Sydnėjuje ir pajutus 
spausdinto skautiško laikraščio stygių, vėl 
buvo leidžiamas to paties vardo biuletenis, 
su laiku virtęs neoficialiu Australijos lie
tuvių skautų organu. Jis ėjo 1977- 1998 m., 
leidėjais rašėsi “Tėvynės Židinio talka”. 
Jame be skautiškų žinių buvo gana daug 
spausdinama Australijos liet, poetų kū
rybos. Biuletenio išėjo 65 numeriai.

V. Židinio skautininkų įžodžio sueigos
Židinio narių tarpe esant gausiam bū

riui skautininkų, pradedant 1977 metais, 
buvo pravedami skautininkų įžodžiai. Čia 
juos yra davę ne tik židinio, bet ir “Aušros” 
tunto vadovai bei Canberros vienetų 
skautininkai.

50 melų - gana ilgas laiko tarpas 
kiekvieno žmogaus, o tuo labiau orga
nizacijos gyvenime! Pertą laiką jau spėta 
ir šį tą primiršti, šį tą kitaip suprasti! O 
nuo Sydnėjaus skautų Židinio pradžios - 
1956.04.22 - per jo eiles perėjo nemažas 
skaičius židiniečių. bent aš jų priskaičiuo
ju netoli šimto!

Tikiuosi ši mano trumpa apžvalgėlė 
apie Sydnėjaus skautų Židinį primins, 
ypač jaunesniesiems nariams, apie gražią, 
darbščią Židinio praeitį ir kels jų ryžtą 
ateities darbams!

Linkiu sėkmės!..
Budėkime!
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Lietuviai pasaulyje___________
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės 

Tarybos suvažiavimas
Š. m. kovo 11 d. įvyko eilinis metinis 

VLB Tarybos suvažiavimas. VLB Taryba 
yra Vyriausiasis Vokietijos Lietuvių Ben
druomenės organas. Ji priima Bendruome
nės Statutą ir kitus nuostatus, nustato Ta
rybos rinkimi) tvarką, renka Bendruomenės 
Valdybą, Garbės teismą, Kontrolės Komi
siją, Bendruomenės Tarybos Rinkimų Ko
misiją ir narius i Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Seimą, sprendžia kitus PLB 
aukštųjų organų, Vokietijos LB Valdybos 
arba Tarybos narių pateiktus klausimus, 
numato priemones lietuvių kultūrai puo
selėti bei išlaikyti.

Tarybos posėdyje buvo aptarti einamieji 
Bendruomenės reikalai. Valdybos pirmi
ninkas, iždininkas. Taip pat ir Jaunimo 
Sąjungos pirmininkas pranešimais apžvel
gė praėjusių metų veiklą.

Išrinkti VLB Atstovai į LB Seimą, vyk
siantį š. m. rugpjūčio 7-10 dienomis Vil
niuje, PLB XII Seime Vokietijai atstovaus: 
dr. Vincas Bartusevičius, Rimas Čuplins- 
kas, Dalia I lenke, Gintaras Ručys, Marytė 
Šmitienė.

Išrinkta nauja VLB Valdyba: pirmi
ninkas Antanas Šiugždinis, vicepirminin
kas dr. Vincas Bartusevičius, iždininkas 
Gintaras Ručys, sekretorė ir atstovė spau
dai Bernadeta Goštautaitė, narys teisi
niams reikalams Klausas Žulys, narė kul
tūrai Agnė Kubiliūtė. Antanas Šiugždinis 
Valdybos pirmininko pareigas eina ilgiau
siai per visą VLB istoriją - 9 metus, tuo 
tarpu Vincas Bartusevičius Valdyboje 
darbuojasijau 34 metus.

Jau praėjusių metų Tarybos posėdyje 
buvo išsamiai diskutuota iškilusi krizė 
Vasario 16-osios Gimnazijoje ir su ja su

Per šimtą menininkų Vokietijoje 
pristatys Lietuvos meną

Kaip praneša ELTA Lietuva pasiren
gusi dalyvauti viename iš didžiausių šiuo
laikinio meno festivalių Vokietijoje “Scena 
Šiaurės Reino Vestfalijoje”. 38-ąjį kartą 
rengiamo tarptautinio festivalio progra
moje šiemet viešnios teisėmis prisistatys 
trys Baltijos šalys - Estija, Latvija ir Lietuva.

Balandžio-birželio mėnesiais vyksian
čiame festivalyje “Szene: Estland, Lettland, 
Litauen in NRW” bus galima aplankyti per 
30 Lietuvą ir jos šiuolaikinį meną prista
tančių renginių. Išviso festivalyje dalyvaus 
daugiau kaip 100 Lietuvos menininkų.

Festivalis Šiaurės Reino-Vestfalijos 
žemėje rengiamas kas dveji metai nuo 
1957-ųjų ir sulaukia iki 18 mln. lankytojų. 
Lietuva viešnios teisėmis dalyvauti šiemet 
pakviesta kartu su Latvija ir Estija. “Siek
sime išsiskirti kompleksiniu šalies kultū
ros prisistatymu. Festivalio lankytojus su
pažindinsime su įvairiomis mūsų kultūros 
sritimis: muzika, kinu, teatru, literatūra, 
vizualiniu menu”,-vardija Lietuvos insti
tuto direktorė Karina Firkavičiūtė.

Festivalio muzikiniuose renginiuose 
numatyta pristatyti įvairių krypčių bei sti
lių muziką. Biclefcldc, Dortmunde ir 
Koelne koncertuos Petras Vyšniauskas ir 
Juozas Milašius. Profesoriaus Donato 
Katkaus vadovaujamas Šv. Kristoforo 
orkestras atliks šiuolaikinių Lietuvos 
kompozitorių kūrinius Dortmundo, 
Muensterio ir Koelno klausytojams. Net 
keturiuose Vokietijos miestuose bus su
rengti Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 
styginio kvarteto ir garsios arfininkės 
Florence Sitruk koncertai.

Šiuolaikinį Lietuvos šokį reprezentuos 
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sijusi Tarybos atstovų veikla Gimnazijos 
kuratorijoje. Tada buvo nutarta Tarybos 
atstovi) atšaukimo iš Kuratorijos klausimo 
svarstymą atidėti iki kito posėdžio. Todėl 
šis klausimas ir buvo įtrauktas į šių metų 
posėdžio darbotvarkę. Prieš Tarybos posė
dį VLB Valdyba išplatino savo pareiškimą 
dėl susiklosčiusios padėties, kurioje išreiš
kė gilų susirūpinimą esamų 1'arybos atsto
vų Kuratorijoje kompetencija, atsižvel
giant į paskutinių melų kuratoriuos spren
dimus, prieštaringai vertinamus PLB. Po 
ilgų diskusijų siūlymas Tarybos atstovams 
Gimnazijos Kuratorijos Valdyboje išreikšti 
nepasitikėjimą ir juos atšaukti, pasidalijus 
balsams po lygiai, nebuvo priimtas. Vietoj 
mirusio Armino Lipšio ir iš Kuratorijos 
pasitraukusio Vingaudo Damijonaičio 
Taryba išrinko atstovais į Kuratoriją Tomą 
Bartusevičių ir Klausą Žulį. Tačiau reikia 
paminėti, kad tiek Valdybos pranešimui 
pritarusieji, tiek jį bekompromisiškai at- 
metusieji Tarybos bei Kuratorijos nariai 
pasisakė už tampresnį ir konstruktyvesnį 
bendradarbiavimą tarp VLB institucijų bei 
Kuratorijos ir išreiškė norą labiau rūpintis 
savo sprendimų skaidrumu visuomenės 
akyse.

Tikimės, kad Tarybos posėdyje padėti 
pamatai dalykiškoms ir atviroms disku
sijoms Bendruomenei rūpimais klausimais 
liečiančiais ideologinę ir finansinę Vasario 
16-osios Gimnazijos padėlį ir toliau tar
naus konstruktyviam bendradarbiavimui 
tarp Vasario 16-osios Gimnazijos Kurato
rijos. Bendruomenės Institucijų bei kitų 
suinteresuotų asmenų.

Bernadeta Goštautaitė
VLB Valdybos atstovė spaudai

Kauno modernaus šokio teatras “Aura” - 
festivalio lankytojai galės pamatyti jų 
pasirodymus Ducsscldorfe. Dortmunde ir 
Bielefeldc.

Festivalio programoje bus rodomas 
režisieriaus Gintaro Varno spektaklis 
“Mcrlinas, arba Nusiaubta šalis” ir Biru
tės Marcinkevičiūtės “Paskutinė naktis”. 
Festivalio literatūriniuose skaitymuose 
dalyvaus šiuo metu Vokietijoje aktyvus 
rašytojas Eugenijus Ališanka.

Gausiai ir įvairiai bus pristatytas Lie
tuvos vizualusis menas. Muensterio mies
to muziejuje visą vasarą veiks didelė Anta
no Sutkaus fotografijų paroda. Prestiži
niame Dortmundo “Am Ostwall” muzie
juje rengiamos Artūro Railos, Eglės Ra
kauskaitės, Nomedos ir Gedimino Urbonų 
ir kitų žinomų Lietuvos kūrėjų parodos.

Daugdėmesio festivalyje bus skiriama 
ir lietuviškam kinui. Žiūrovai galės susi
pažinti su Valdo Navasaičio, Arūno Ma
telio, Rudolfo Levulio ir Šarūno Barto 
filmų retrospektyvomis, bus surengta ir 
Baltijos trumpųjų filmų naktis.

Duisburgc ir Dortmunde bus pristatyta 
įdomi jaunų Lietuvos menininkų sukurta 
instaliacija “Vilnius ist da” (“Vilnius yra 
čia”). Viešoje, gausiai lankomoje erdvėje 
esančioje konstrukcijoje bus galima stebė
ti vaizdus iš įvairių Vilniaus vietų. Kons
trukcijos forma - tai Vilniaus miesto plano 
dalis, o jos viduje bus eksponuojami video
meno kūriniai, atskleidžiantys sostinės 
kasdienio gyvenimo ritmą bei unikalumą.

Lietuvos prisistatymą festivalyje or
ganizuoja Lietuvos institutas ir Lietuvos 
kultūros attache Vokietijoje kartu su Lie
tuvos ambasada Vokietijoje.

Nuotraukoje-Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Taryba.

Miesto Ukrainoje meras - lietuvis
Ivano-Frankovsk yra Kauno dydžio 

miestas vakarų Ukrainoje. Šio miesto me
ru išrinktas lietuvio tremtinio sūnus. 43 
mc tų verslininkas Viktoras Anuškevičius. 
Tarp vietos gyventojų jis yra labai popu
liarus ir sulaukė kas antro rinkėjo simpati
jų. Lietuvių kilmės verslininko pergalė rin
kimuose buvo netikėta Ukrainoje dirban
tiems Lietuvos diplomatams.

Už verslininką balsavo 49.22% rinkė
jų. Artimiausias jo konkurentas - buvęs 
šio miesto vicemeras AeksandrSyčij gavo 
tik 16.17% balsų. Iš viso VAnuškevičiui 
teko įveikti 15 pretendentų į mero postą.

Kaip DELFI žurnalistei pasakojo Uk
rainos parlamento rinkimus stebėjęs Sei
mo narys Skirmantas Pabedinskas, lietu
vių kilmės verslininkas Ivano-Frankovske 
yra itin populiarus. „Kai tik vietos gyven
tojai sužinojo, kad esame iš Lietuvos, iš 
karto puolė klausinėti, ar tik ne palaikyti 
savo žemiečio atvykome“. - prisiminė jis.

Vietos žiniasklaida. rašydama apie 
naująjį Ivano-Frankovsko merą, nuolat 
atkreipia dėmesį į jo originalią pavardę ir 
lietuvišką kilmę.

V.Anttškevičius gimė 1962 metais 

JAV lietuvės turtas - Valdovų rūmams
(ELTA). Pernai JAV mirusi gar

baus amžiaus Ona White visą savo 
turtą testamentu užrašė Vilniuje 
atstatomiems Valdovų rūmams. 
Spėjama šio palikimo vertė - 300,000 
JAV dolerių.

Floridoje gyvenusi velionė savo 
turtą testamentu paliko Valdovų 
ritmų paramos komitetui JAV. Tai 
pirmasis palikimas šiai organizacijai, 
kuri iš JAV lie tuvių renka lėšas Val
dovų rūmams Vilniuje įkurti bei 
išpuošti. Per keletą metų komitetas
šiam tikslui surinko daugiau kaip 130,000 
dolerių, tačiau Onos White palikimas šią 
sumą viršija beveik tris kartus.

Pasaulio Lietuvių Centre Lemonte jau 
buvo surengtas dosniosios aukotojos ju
velyrinių papuošalų aukcionas, kuriame 
buvo parduodami perlų vėriniai, auksiniai, 
sidabriniai, gintariniai žiedai, auskarai, 
apyrankės bei segės. Visas velionės turtas 
dar ncišdalytas - Valdovų rūmų paramos 
komitetui JAV Floridos teismas išdavė tik 
velionės brangenybes, rašo savaitraštis 
“Amerikos lietuvis”.

20metųJAV gyvenusiir 2005 m. vasarą 
amžinybėn iškeliavusi O. Gincitytė-White 
gimė 1918 metais Rytprūsiuose, gyveno 
Lietuvoje, buvo ištekėjusi, bet vaikų nesusi
laukė.

1975 metais moteris išvyko į JAV, 1988 
mc tais gavo Amerikos pilietybę, antrą kart ą 
ištekėjo už amerikiečio Chester White, 
tragiškai žuvusio 2000 metais.

Paskutinį savo norą - jos pelenus am
žino poilsio parvežti į Lietuvą - Ona White 

Vorkutoje, ištremto lietuvio šeimoje. Uk
rainietę vedęs jo tėvas Andrius Anuške
vičius iš tremties į tėvynę nebegrįžo.

Būsimasis meras baigė politechnikos 
universitetą, kelerius metus dirbo inži- 
nieriu-konstruktoriumi medienos apdirbi
mo kombinate, vėliau ėmėsi savo verslo.

Prieš 15 metų V.Anuškcvičius įkūrė 
bendrovę „Rytas“ - vieną pirmųjų priva
čių įmonių Ivano-Frankovske. Ši bendrovė 
yra žinoma įvairių projektų rėmėja, nuolat 
skiria lėšų nepasiturintiems žmonėms, 
neįgaliesiems.

Per pastaruosius Ukrainos prezidento 
rinkimus ir „oranžinę“ revoliuciją versli
ninkas aktyviai palaikė opozicijos kandi
datą Viktor Juščenko, ne t vadovavo gmpei, 
kuri blokavo prorusiškoje Viktor Januš- 
kovič štabą, finansiškai rėmė revoliucio
nierius.

Tris sūnus auginantis VAnuškevičhts 
autobiografijoje nurodė mėgstantis kalnų 
slidinėjimą, povandeninį plaukiojimą ir 
žvejybą. Jau penkerius metus jis remia 
apskrities čempionate dalyvaujančią 
futbolo komandą „Dnister-Rytas“.

Eglė Digrytč (sutrumpinta) 

pavedė įvykdyti Valdovų rūmų paramos 
komiteto JAV pirmininkei Reginai Nant- 
šienei. kurios rašinį apie Valdovų rūmus ji 
buvo skaičiusi JAV leidžiamame lietuvių 
žurnale anglų kalba. Tuomet jai ir gimė 
noras palikti visą savo turtą Lietuvai - 
Valdovų ritmams.

“Ona man teigė, jog jai pačiai grįžti j 
Lietuvą jau per vėlu. Bet jos noras buvo, 
kad bent jos pelenai ten sugrįžtų ir visas 
jos turtas būtų panaudotas Valdovų rū
mams atstatyti”, - pasakojo su dosniąja 
aukotoja ne kartą bendravusi R. Narušie- 
nė. Pasak jos, garbaus amžiaus moteris iki 
pat mirties labai mėgo skaityti, buvo ta
pytoja. daug keliavo po pasaulį.

Lietuvos spaudoje neseniai buvo skelb
ta apie dar vieną dosnią aukotoją - Veprių 
kaimo gyventoją 81-crių Nijolę Bastienę, 
kuri Valdovų rūmų atkūrimui paaukojo 
savo ir vyro gyvenimo santaupas -10,000 
litų. Už šią auką Valdovų rūmų paramos 
fond;is senutei įteikė Garbės statytojo dip
lomą ir dovanų su Valdovų rūmų atributika
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Bendruomenės baruose
Melbourne Socialinės Globos Moterų Draugijos

Metinis informacinis susirinkimas
2006 m. kovo 26 dieną Melbourne 

Lietuvių Namuose įvyko Melbourne So
cialinės Globos Moterų Draugijos meti
nis susirinkimas. Susirinkimą atidarė 
Draugijos pirmininkė Jonė Zalkauskienė, 
pakviesdama susirinkimo dalyves atsi
stojimu ir tylos minute pagerbti šiais me
tais mirusias ilgametes Draugijos nares: a.a. 
J. Rekešienę, Oną Kazlauskienę, Augus
tę Ramanauskienę ir buvusį rėmėją Algį 
Bulaką.

Susirinkimui buvo pateikta sekanti 
dienotvarkė: pirmininkės, iždininkės, 
ligonių lankymo koordinatorės, revizijos 
pranešimai. Pranešimų bei apyskaitos 
tvirtinimas, klausimai ir sumanymai.

Susirinkimui pravesti išrinktos - pir
mininkauti Jūratė Šimkienė, sekretoriau
ti Viltis Kružienė. Iš įvairių pranešimų 
sužinota, kad per metus Draugijos Valdyba 
įdėjo daug darbo. Paremti abu lietuviški 
laikraščiai ir “Lithuanian Papers” Tasrna- 
nijoje. Kalėdoms pasiųsta piniginė dovana 
invalidei Sonatai ir numatyta pasiųsti jai 
labai reikalingą kompiuterį į Lietuvą.

Papildytas darbui reikalingas inven
torius. Duota auka vietiniam lietuviui 
kunigui ir pravažiuojančiam prelatui kun. 
E. Putrimui. Gautas palikimas Draugijai iš 
a.a. Romo Jurevičiaus $2,000. Visa suma 
pasiųsta palikusiojo giminėms Lietuvoje, 
kurią Draugijos pirmininkės vyras Jurgis 
Žalkauskas nuvežė Lietuvon.

Gautos piniginės aukos: iš Kredito 
Draugijos-$1000, M.Cult.Comm. - $800, 
E Gužo- $250, B. Petkevičienės - $100 ir 
kitos smulkios aukos sumoje $185. Vi
siems aukotojams Draugija nuoširdžiai 
dėkoja. Kas metai Draugija išleidžia di
deles pinigų sumas labdaros reikalams ir

Galės susigrąžinti pilietybę
Lietuvos pilietybę į kitos valstybės iki 

2003 metų, kuomet galiojo dvigubą pilie
tybę draudęs įstatymas, iškeitę asmenys 
galės ją susigrąžinti.

Seimas balandžio 6 dieną priėmė Pi
lietybės įstatymo pataisą, kuria sutei
kiama teisė dėl pilietybės grąžinimo 
kreiptis asmenims, ją praradusiems dėl

Iš Redakcijos pašto
Kas kur ne taip

“Mūsų Pastogėje” Nr. 13 A. Laukaitis 
rašo “Suklydo ir Vincas”, o man atrodo, 
kad suklydo Antanas. Antanas rašo: “ne
norėdamas kištis Į G. Kazokienės nei V. 
Binkio pasisakymus dėl Prezidento pri
ėmimo Sydnėjujc ir 1.1.” Vis dėlto Antanas 
įsikišo visai neteisingai. Jeigu Antanas bū
tų perskaitęs mano straipsnelį atidžiau, tai 
būtų pastebėjęs, kad ir dr. G. Kazokienė ir 
aš rašėme apie Lietuvos Prezidentą Valdą 
Adamkų, bet ne apie p. Valdą Adamkų.

1964 m. V. Adamkus atvyko į Austra
liją su Amerikos lietuvių krepšinio ko
manda, jis nebuvo Lietuvos Prezidentas. To 
krepšininkų vizito aš niekada neužmiršiu, 
kadangi man teko tuos krepšininkus dieną 
ir naktį vežioti po po Synėjų. “Krepšinio 
išvyka Australijon” - tą knygą įsigijau la
bai seniai.

Teisingą kritiką labai gerbiu ir labai 
vertinu, bet man nepriimtina, kada asmuo 
neįsigilinęs, o gal nesupratęs kitų pasisa
kymų, išeina viešumon su savo kritika. Ge
ri žurnalistai to nedaro.

Vincas Binkis 

kitoms aukoms. Kad surinktų reikiamas 
sumas labdarai. Draugijos narės aukoja 
daug valandų įvairiems darbams, atsi- 
traukdamos nuo savo šeimyninių reikalų. 
Jos kaip tos bitelės neša medų bendram 
reikalui. Globoja ligonius, šelpia vargs
tančius tautiečius čia vietoje ir Lietuvoje. 
Nepamiršta ir jaunimo poreikių. Už 
Draugijos narių nuolatinį triūsą joms 
priklauso mūsų visų pagarba. Savo ruož
tu jos dėkoja Melbourne Lietuvių Na
mams ir jų bendradarbiams už visokias 
paslaugas. Dėkingos jos visiems laikraš
čiams už žinučių spausdinimą, radijo dar
buotojams už pranešimus per lietuvišką 
radijo valandėlę.

Taigi, kaip matote, per metus atlikta 
daug daug darbų-visus čia neišskaičiuo
si. Malonu padėkoti visoms ponioms ir 
panelėms - narėms ir ne narėms, kurios per 
metus prisidėjo savo darbu. Didelis ačiū 
joms visoms.

Susirinkime buvo iškelta mintis, kad 
reikėtų pritraukti ir kitas, neseniai iš 
Lietuvos į Australiją atvykusias lietuves 
prisidėti ir dirbti drauge su kitomis lie
tuvėmis taip reikalingą labdaros bei 
šalpos darbą. Daugelio metrj patirtis rodo, 
kad maždaug prieš 50 metų Melbourne 
pradėtas darbas nuskaidrino daug vargo, 
vienišumo, ligos bei senatvės dienas 
dideliam tautiečių skaičiui. Kviečiame ir 
laukiame visų lietuvių neatsisakyti dirbti 
savo artimo gerovei.

Po susirinkimo, kuris praėjo sklandžiai 
ir darbingai, visos narės ir viešnios pasivai
šino skaniais pačių ponių keptais pyragais.

Susirinkimo pirmininkė Jūratė Šim
kienė uždarė susirinkimą iki kito karto.

Viltis Kružienė

draudimo turėti dviejų valstybių pilie
tybes.

Iki 2003 metų Lietuvos Respublikoje 
galiojęs įstatymas draudė turėti dvi 
pilietybes, tad Lietuvos piliečiai, tuo metu 
įgiję kitos valstybės pilietybę, Lietuvos 
pilietybės neteko.

(Pagal BNS)

Mieli tautiečiai Australijoje,
Stengiamės nepamiršti ištikimų mūsų 

žurnalo skaitytojų, nesvarbu kurioje pa
saulio pusėje jie begyventų. Visada 
džiaugiamės gavę kokių nors žinių iš 
užsienyje gyvenančių lietuvių, šaulių. 
Papasakokite apie veiklą, susitikimus, 
šventes - mums viskas įdomu. Būtų labai 
malonu, jeigu bent trumpai ką nors pa
rašytumėte. O gal rastumėte ir vieną kitą 
nuotraukėlę?

Be ro, mums rūpi, ar gaunate mūsų 
žurnalą? Ar nekyla kokių nors nesklan
dumų? Ar žurnalas Jums naudingas? Ar 
randate ką nors įdomaus? Mums labai 
svarbi skaitytojų nuomonė, visada atsi
žvelgiame į pastabas.

Iš anksto Jums dėkojame už pagalbą 
rengiant Lietuvos šaulių žurnalą “Trimitas”.

Labai lauksime Jūsų atsakymo. Galite 
parašyti ir elektroniniu paštu:

trimitas@takas.lt arba
trimitui@yahoo.com
Linkime Jums sveikatos, visokeriopos 

sėkmės, Dievo palaimos!
“THmitas”

Bronius Žalys
SKAISČIAI ŽĖRĖKI, ŽIDINĮ!
(Minint Sydnėjaus skautų Židinio 50-metį)

Mielasis mūsų Židinį - skaisčiųjų idealų vedami,
lai tavo liepsnos niekad neužgęsta, vėl burtumės, kaip anąsyk, 
o jų rami ir jauki šiluma kai buvome jauni,
tešildo mus aplink tave panemunės krantuos,
čia susibūrusius!.. Palangos pajūry---------

Tegu tavų liepsnų skaistusis Tai kas, kad mūs plaukuos
spindesys jau rudenio šalna?!!

atžerlas iš po storo sluoksnio laiko Pakeisti mus ateis karta nauja 
pelenų, ir darbas vėl užvirs iš naujo! 

vėl kviečia mus
į darbą kilnų, darbą didį - Šiandien, kai melų 50 šventi,
tarnauti Dievui, vėl palinkėti noriu tau:

tarnauti Tėvynei, žėrėk ilgai,
tarnauti Artimui!------- mielasis mūsų Židini!

Tegu žarijos tavo virsta liepsnomis
Tegu širdys ir vėliai žaižaruoja ir plečiasi gaisru didžiu
jaunystėj duoto įžodžio liepsnom, mūs skautiškam pasauly!., 
kad mes, 2006.04.22

falHtllftC Australijos Lietuvių Bendruo-

r IVTD menės Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pirmininką

soborą JZotcą
80 metų jubiliejaus proga.

Lietuvos Baleto Bičiuliai

Aleliuja akistatoje
- Tegul ramybė, taika ir gerumas gyvena 

Jūsų širdy, namuos ir veiduose...
- Tegul nusiminimą, neviltį ir bet kokį 

skausmą nustelbia didis Didžiosios šven
tės - Prisikėlimo Ryto - Didysis Džiaugs
mas...

- Tegul įtarumo net mažiausiąjį šešėlį 
užgožia visa apimanti, ryški ir meilės ku
pina Šviesa...

- Tegul vietoj nedrąsos Jus veda ne
gęstanti ryžtingoji Žvaigždė per negalias, 
nepatogumus, dvejones ir visokiausias 
kliūtis...

- Tegul smulkmenos, pastaikančios Jū
sų kasdienybės kelyje, tebūna vien pa
skatinimas ryžtis, stengtis ir laimėti po 
Kristaus vėliava...

-Tegul aplinka, neretai gramzdinanti į 
rūsčią ir drastišką dejonę, į atgrasumo ir 
nerimastingos nuojautos gelmes, Jus te- 
paskatina dar ryžtingesnį paguodos žodį 
sutiktajam tarti, dar tvirčiau paspausti

Su Velykų zuikučiu

Linkėjimus siunčia buvusi “Mūsų Pasto
gės” redaktorė Rita Baltušvtė.

žingsnį ir be atodairos žygiuot į priekį...
- Tegul kiekvieno ryto d ar žemės purvo 

nemačiusi aušra Jums sukelia galingo, 
gailestingo ir aukos kupino Išganytojo il
gesį, kuris mūsų tautos ir viso pasaulio įvy
kių akivaizdoje žėruoja dar skaisčiau už 
rytmetinius pažarus, dar ryškesnis ir raiš
kesnis už išvaizdžiausius saulėlydžių 
gaisus...

- Tegul tuščiažodžiaujanti mūsų meto 
plokščia žodžių gausa, pabyranti iš laik
raščių, žurnalų, televizijos ir radijo, Jūsų 
neapstulbina, neišveda iš pusiausvyros, bet 
pamoko, kad tuštybę galima įveikti malda, 
tyla, santūriu žodžiu, o labiausiai pavyz
dingu elgesiu darbe, namuos, kelionėj ir 
svečiuos...

- Tegul malonė, lydėjusi ligi šiolei Jūs 
mintis, ketinimus ir Jūs veiksmus, vis kas
dien didėja, kad iš Jūsų žodžių, darbo ir 
veiklos didinga Aukščiausiojo valia spin
dėtų ir leistų nepaklysi kitiems klaidžiuos 
akivaruos ir liūnuose...

- Tegul nuo šiol, nuo šios Didžiosios 
Šventės iškilmingo Ryto viskas iš naujo, 
viskas į gera, viskas apie Jus būna džiaugs
minga ir Jūsų širdyje tebūna kasdien la
badien gražu....

Kun. Kazimieras Ambrasas

Sveikiname -
Šv. Velykų šventės - Kristaus Prisikė

limo šventės - proga ir nuoširdžiai linki
me Jums ir Jūsų šeimoms dvasinio pri
sikėlimo, atsinaujinimo, džiaugsmo, svei
katos, pavasario šilumos, gražių velykinių 
margučių ir linksmų Velykų!

Vytautas ir Gražina Kamantai

Sveikinimas
Viltis ir Prisikėlimo džiaugsmas tely

di Jus darbuose ir gyvenime!
Linksmų Šv. Velykų!

Lietuvių grįžimo į tėvynę 
informacijos centras
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Sportas
Krepšinio aistra gyva ir tarp naujųjų išeivių

Abiejose Atlanto pusėse lietuviai 
emigrantai rengiasi krepšinio kovoms. 
Čikagoje tuoj prasidės pusiau profesio
nalios lietuvių krepšinio lygos trečiojo 
čempionato atkrintamosios varžybos.

O lietuvių bendruomenės Europoje 
buria komandas Punske vyksiančiam 
ketvirtajam Europos lietuvių krepšinio 
čempionatui.

Čikagos lietuvių krepšinio lygos direk
torius ir Įkūrėjas Algimantas Matulevi
čius teigia, kad jo vadovaujama lyga - 
vienintelė oficialiai įsteigta užsienio lie
tuvių krepšinio lyga. Joje žaidžia 12 ko
mandų. Atkrintamųjų lygos varžybų žiū
rėti susirenka 100-200 žmonių. Ir žaidė
jai, ir žiūrovai - daugiausia naujieji lietu
viai emigrantai.

„Daugelis geresnių lygos žaidėjų gau
na šiokius tokius atlyginimus, kuriuos 
moka rėmėjai. Rėmėjų turi kiekviena ko
manda, taip pat lyga“, - sakė A.Matule- 
vičius. Žaidžiama pagal oficialias FIBA 
taisykles, samdomi teisėjai, varžybos vyks
ta pagal iš anksto sudarytą tvarkaraštį. 
Lygoje teisėjauja keturi teisėjai, iš jų trys - 
lietuviai.

Žaidžia ir buvę profesionalai - JAV 
koledžus baigę ir Čikagoje apsigyvenę 
krepšininkai, buvę Lietuvos krepšinio lygos 
žaidėjai. Komandos sudarytos pagal Lie
tuvos miestus, iš kurių žaidėjai kilę. Dau
giausia šį sezoną Kauno komandų - net 
tiys. Klaipėdiečiai susibūrė j dvi koman
das. Be jų, žaidžia „Vilniaus“, „Alytaus“, 
„Šiaulių“, „Panevėžio“, „Aukštaitijos“ 
komandos. Reguliarųjį sezoną laimėjo 
radviliškiečiai.

A.Matulevičius turi planų rengti vasa
ros stovyklas, kur susirinktų koledžų 
studentai bei NBA laisvieji agentai Galbūt

Nijolė 
Jankutė

Tęsinys iš “M.R” 
nr. 13.

- Tai kas toje 
tūtelėje? Chemi

kalas koks?
- Joks chemikalas. Jonizuotas oras. 

Žinot gi, kaip lengva kvėpuot po audros? 
Žaibas jonizuoja oro molekules, viską 
išgrynina...

- Tai kaip čia? Žaibas po kaklu?..
- Taikliai pasakyta, missis! Taikliai! - 

sujudo Mr. Palumbo. - tikras reklaminis 
šūkis -žaibas po kaklu!!

Mūsų AMTRAK traukinys yrėsi tamso
je, kartais sukaukdamas, kartais pastovi
niuodamas ir praleidinėdamas kitus. Ma
ne apėmė snaudulys, bet ponas Balandis 
nepaliovė aiškinęs, kaip toje tūtelėje po 
kaklu vyksta nuostabi reakcija, panai
kindama aplink visas bakterijas.

- Ypač “anthrax”! Žinot gi. koks dabar 
pavojus nuo “anthrax”! Mano kompanija 
gauna didelius šio preparato užsakymus iš 
JAV pašto. Preparatas po kaklu - tik $ 140! 
Turėtumėt įsigyti.

- Tai, kad aš nei pašte, nei valdžios 
įstaigose nedirbu, kas čia mane nuodys...

-O, missis! Šiuo me tu visko gali atsitikt. 
Niekad nežinai, kur koks nickadėjas 
skrenda ar važiuoja, “miltelius” veždamas.

- Negąsdinkit. Be to, turėtumėt paro
dyt, kaip tas preparatas atrodo...

- Būtinai, pavyzdį turiu lagamine, ba
gažo vagone. Kai išlipsime Washington’e 
parodysiu. Juk jūs irgi važiuojat j 
VVashington’ą?
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veiks ir I .ietuvos rinktinės stovykla. „Prieš 
savaitę į dviejų NBA rungtyniaujančių 
lietuvių komandų varžybas Čikagoje at
ėjo apie 3.000 lietuvių, vadinasi, lietuviš
ko krepšinio žiūrovų mieste yra daug“, - 
neabejojo A.Matulevičius.

Netrukus grupės rungtynės persikels j 
sporto klubo „Lituanica“, kur treniruojasi 
15 įvairaus amžiaus vaikų komandų, salę.

Du milijonus JAV dolerių (5.7 mln. 
litų) kainavusiai salei bene pusę lėšų - 
800.000 dolerių (2.3 mln. litų) - paauko
jo Čikagos lietuviai, kita dalis finansuo
jama iš banko paskolos.

JAV nuolat vyksta ir kiti, ne taip griež
tai organizuojami, lietuvių čempionatai. 
Čikagoje žaidžia senjorų lyga, yra mote
rų krepšinio komandų, kurių lyderės - 
emigravusios buvusios l .MKI. žaidėjos.

Taip pat kasmet vyksta varžybos tarp 
JAV ir Kanados lietuvių, o Lietuvos am
basada rengia kasmetinį Ambasadoriaus 
taurės turnyrą.

Europos valstybėse gyvenančių lietu
vių bendruomenės ruošiasi vykti į Puns
ką, kur gegužės pabaigoje vyks ketvirtasis 
Europos lietuvių krepšinio čempionatas. 
Organizatoriai neslepia, kad sporto var
žybos yra pretekstas pasilinksminti. Tam 
net pakeistos krepšinio taisyklės - pavyz
džiui. turnyro komandoje privalės būti 
nors viena mergina, jos įmesti taškai bus 
dvigubinami, o jos metimo blokavimas 
laikomas pražanga.

Pernykščiame čempionate, vykusiame 
Vokietijoje, žaidė 11 lietuvių komandų iš 
įvairių Vokietijos miestų bei Danijos, 
Prancūzijos. Anglijos ir Lenkijos. Laimėjo 
„Žalčiais“ pasivadinę Vokietijos Vasario 
16-osios gimnazijos absolventai.

Andrius Sysas, L.T.

Kai bijai skristi
Pamažu visam vagone tilo pokalbiai. 

Prigeso šviesos. Net Maika ir Meiža nu
stojo spurdėje. Cat Ballou užsivožė “tri- 
galioninę” ant veido ir ilgas kojas ištiesė 
net po sekančia kėde. Maggie, sudėjusi 
rankas ant savo “40 - to numerio” krūtinės, 
pradėjo knarkti. Mr. Palumbo dar norėjo 
toliau aiškinti apie jonizuotą orą, bet aš 
kietai užsimerkiau, ir jis nutilo.

Traukinys lėkė, vagonas suposi. Buvo 
gera snausti... arti žemės... ratai tratėjo, o 
gal kažką tyliai kalbėjo - ar-tu-ri? ar-tu-ri? 
man rodėsi, kažkas priėjo ir pasilenkė 
prie pono Balandžio. Tu-riu-tu-riu... tratėjo 
ratai O gal Balandis sušnabždėjo, lyg kaž
ką traukė iš po kėdės, lyg kažkam kažką 
padavė... O paskui... atsirado Agatha 
Christie su Hercule Poirot ir šūktelėjo 
man į ausį - agentas 007!

- Breakfast at seven!-šaukė garsiakal
bis. Keleiviai budo. Vagonas prabilo ko
suliais. šnirpštimais, niurzgėjimais.

- Mama, noriu ant puoduko! - garsiai 
pranešė Meiža. ir motina nusitempė ją į 
tualetą.

Cat Ballou tebekėpsojo po skrybėle, o 
Maggie naršėsi po savo maišus. Bet prie 
manęs vieta buvo tuščia. Tai kur gi Mr. 
Palumbo, mano “cherokee” Balandis?

Jau švito. Lėkėm pro sluoksniuotas 
raudonas uolas. Traukinys vingiavo, vis 
dažniau sukaukdamas ir, tartum plieninis 
milžino siūlas, įsiverdamas ir išsiverda- 
mas per tunelius. Keliavom jau Pennsyl
vania valstijos keliais pro Pittsburghą, 
vadinamą Plieno karaliumi arba Pasaulio 
kalve. Iš tikrųjų, šis miestas buvo pavadin
tas anglų ministro pirmininko Pitt vardu. 
XVIII a. nebereikėjo būt karalium arba 

_senovės dievu, kad įamžintum savo vardą 
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Nepritaria krepšininko vedyboms
Šiuo metu žymus 

I .ietuvos krepšininkas 
Šarūnas Jasikevičius 
ketina vesti Izraelio 
gražuole Linor Aberjil 
tačiau tam labai prie
šinasi Jungtinio Žydų 
Fronto pirmininkas 
Baruch Marzel.

Šis Izraelio politi
kas nori, kad žydaitė 
atšauktų santuoką su 
savo vaikinu iš 1 .ietu
vos. nes jo gyslomis ne
teka žydiškas kraujas.

Apie Š.Jasikevi- 
čiaus ir L. Aberjil ves
tuves Izraelio žinia-
sklaida paskelbė balandžio 9 dieną.

Š. Jasikevičius yra laikomas Tel Avivo 
numylėtiniu, nes su “Maccabi” komanda 
jis laimėjo du Eurolygos čempiono titulus 
bei pernai buvo išrinktas naudingiausiu 
Finalo ketverto žaidėju. Pastovesni Š. Jasi- 
kevičiaus santykiai su L Aberjil ėmė regztis 
krepšininkui persikėlus gyventi į JAV. 
Lietuvis atstovauja Indianos “Pacers” ko
mandai NBA.

Žinia apie santuoką nustebino tiek 
Lietuvą, tiek Izraelį. Kai kurie žydai vestu
ves laiko nesuderinamomis su šalies 
tradicijomis.

B. Marzel savo laiške gražuolei aktorei

Žymiam sportininkui - kalėjimas?
Generalinė prokuratūra prašo teismą 

pripažinti kaltu žinomą lenktynininką 
Alvydą Albrechtą daugiau nei prieš de
šimtmetį organizavus verslininko Rimanto 
Grainio nužudymą. A.Albrechlą siūloma 
nuteisti 13 metų laisvės atėmimo bausme.

Šią bausmę Vilniaus apygardos teismo 
posėdyje ketvirtadienį pasiūlė Generalinės 
prokuratūros prokuroras Justas I šučius.

Didelį atgarsį sukėlęs nusikaltimas bu
vo įvykdytas beveik prieš 11 metų - 1995 
m. gegužės 27 d. Tądien pačiame Vilniaus 
centre, prie tuometinės parduotuvės “Ri- 
gonda". Vyriausybės rūmų pašonėje spro
go po R.Grainio automobiliu “Mercedes- 
Benz” pritvirtintas sprogmuo.

Manoma, kad verslininką buvo ryžtasi 
nužudyti siekiant išvengti grąžinti jam 
didelę skolą. Pareigūnų žiniomis, AAlbrcch- 
tas R.Grainiui galėjo būti skolingas apie 
230-280,000 JAV dolerių.

Bylos duomenimis. A.Albrechtas pa
geidavo. kad R.Grainys būtų nušautas. 
Nusikaltimo vykdytojui per tarpininkus 
buvo perduoti pinigai.

R.Grainį susprogdino vilnietis Valeri
jus Januškevičius. Už šį ir kitus nužudy
mus 2001-siais V.Januškevičius buvo nu
teistas kalėti iki gyvos galvos, loję pat bylo
je kartu su VJanuškevičiumi buvo nuteis
tas visas būrys vyrų, kurie buvo pripažinti 
kaltais taip pat dėl sunkių nusikaltimų.

Naujajame Pasauly.
Už lango šypsojosi skaisti, šalta diena 

ir riogsojo raudoni Allegheny kalnai. 
Vaizdai gražėjo, ypač kai pradėjom kirst 
upes - didelę vingiuotą Monongahela ir 
Allegheny. Aukštai iškilę gūbriai, miškin
gi tarpekliai. Rudenį, lapams gclstant, čia 
turi būt žavingi vaizdai. Čia buvo 
Susquehanna. I roquois. Cherokee indėnų 
valdos; o neužmatomai seniai, prieš 60 
milijonų metų, čia šiltose balose nardė 
aštuonpirštė Caryostega ir pelėkuota 
Ichtiostega.

Viena išlipo į krantą ir ėmė vaikščiot 
keturpėsčia, o kita - pasiliko plaukiot. Ji) 
kūnų atspaudus neseniai šiose Devono 
amžiaus uolose surado paleontologai o 
dabar aš žiopsai! į jas ir, kartu su Naujuoju 

ir modeliui neslėpė apmaudo bei skaus
mo: “Aš nesu prieš Šarūną - galbūt jis yra 
nuostabus žmogus. Tačiau, kol jis ne
atsivertė į žydų tikėjimą, tu neturėtum 
žengti tokio svarbaus žingsnio”. Jis pabrė
žė. kad jeigu Aberjil ištekės už lietuvio, ji 
perskirs Izraelio tautą bei savo šeimą. B. 
Marzel maldauja Š Jasikevičiaus draugę 
pagalvoti apie savo šaknis, senelius, žydų 
tradicijas bei Torą. “Didžiausias pavojus mū
sų žmonėms yra asimiliacija! Aš iš paskuti
niųjų reikalauju tavęs atšaukti šį žingsnį", - 
rašo jis, palikdamas gražuolei savo telefono 
numerį, jei ši panorės su politiku aptarti 
santykių su Š. Jasikevičiumi perspektyvas.

VJanuškevičius yra sakęs, kad už R.
Grainio nužudymą gavo 10,000 JAV do
lerių (40,000 litų pagal tuometinį kursą).

Prieš A.Albrechtą parodymus davė ir 
kitas V.Januškevičiaus gaujos narys - 
Genadijus Bazurinas. Jis pareigūnams yra 
pranešęs, kad už parodymų pakeitimą 
A.Albrcchto atžvilgiu jam buvo siūloma 
sumokėti 200,000 litų. Liudytojui nesutin
kant, suma buvo padidinta net iki 400,000 
litų.

Žinomas automobilių lenktynininkas, 
varžybų “Aplink Lietuvą” pagrindinio 
prizo - Prezidento taurės laimėtojas A. 
Albrechtas buvo sulaikytas pernai gegu
žę - praėjus lygiai dešimčiai metų po 
R.Grainio žūties.

Vienu geriausių lenktynininkų Lietu
voje vadinamas kaunietis yra iškovojęs 
daug pergalių varžybose. 2001 m. jis lai
mėjo ralio maratoną “Aplink Lietuvą” ir 
iškovojo Prezidento taure. Tada jam šią 
taurę įteikė Premjeras Algirdas Brazauskas. 
Vėliau AAlbrcchtas iškovojo daug prizi
nių vietų kitose svarbiose varžybose Lie
tuvoje ir užsienyje.

Policijos duomenimis, jaunystėje A.A1- 
brcchtas buvo priskiriamas vienai Kauno 
nusikalstamai grupuotei. Sportininkas teis
mo nuosprendžio laukia suimtas 1 .ukiškių 
tardymo izoliatoriuje kalėjime Vilniuje.

Pagal BNS

Pasauliu, jaučiuosi labai jauna.
- Labą rytą! Labą rytą! - visus 

džiaugsmingai sveikino pakirdęs Cat 
Ballou, rąžydamasis ir žiovaudamas kaip 
tikras kai inas, - ar jau už Pittsburgh?

- Seniai. Pramiegojai? - paklausiau.
- Ne. Aš ne ten...
- Šita upė, kurios pakrante važiuojam, 

ar Susquehanna? Tokie gražūs vaizdai!
- Ne. Čia gal Shenandoah. Kai pri

važiuosim Potomac ir Shenandoah san
taką - ten tai gražu! Allegheny moon, your 
silver beams can lead my way to golden 
dreams, so shine, shine, shine... - staiga 
uždainavo jis skambiu tenoriuku.

- Dar be pusryčių, o jau toks linksmas? - 
nusistebėjo Maggie.

Tęsinys kitame MP nr.
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Lietuva ir nafta -1
Lietuvos padėtį slegia nesutvarkytas “Mažeikių naftos” pardavimo klausimas. Iš 

vienos pusės - milžiniška “Mažeikių naftos” įmonė yra didelis valstybės turtas. Iš 
kitos pusės - kadangi ši naftos perdirbimo raiinerija buvo pastatyta sovietmečiu ir 
per vamzdžių tinklų tarnavo Rusijos naftos išteklių naudojimui, dabartinei lietuviš
kai “Mažeikių naftai” visada gręsia pavojus būti priklausomai kaip tik nuo rusiškų 
šaltinių. Vėlgi, dėl tos pačios priežasties “Mažeikių naftą” yra suinteresuoti užvaldyti 
rusiškosios naftos savininkai - bet tokia ekonominė priklausomybė nėra naudinga 
Lietuvos valstybei.

Šiame “M.P.” numeryje spausdiname neseniai prof. Vytauto Lands
bergio išreikštą siūlymą atkreipti dėmesį i kitus, nerusiškus naftos šaltinius. 
Sekančiame “M.P.” numeryje spausdinsime specialisto Dariaus Varanavi
čiaus apžvalgą, kurioje jis aptaria dabartinę keistą energetikos padėtį Europoje 
apskritai - nes Europai yra reikalinga Rusijos nafta bei dujos ir todėl ji tampa 
priklausoma nuo Rusijos, bet kartu Rusija yra suinteresuota, kad Europa liktų jos 
kliente. Pasinaudodama Baltijos šalių priklausomumu nuo jos energetikos šaltinių, 
Rusija darys joms spaudimą, todėl šios šalys, kaip ES dalis, turi siekti ES paramos 
šiose derybose tarp ES ir Rusijos. Red.

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

If you still have no plans for the summer, this might lie the 
option foryou!

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 are 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!

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

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

Kaip praneša BNS agentūra, 
Europos Parlamento narys prof. 
Vytautas Landsbergis, akcentuoda
mas būtinybe ištrūkti š Rusijos ener
getinio diktato, žvilgsnį siūlo nu
kreipti į Kaspijos erdvę.

“Europa su viltimi žiūri į Kaspijos 
erdvę, už kurios Kazachstanas su 
milžinišku energetiniu ir visų įma
nomų žaliavų potencialu. Tai tikras 
alternatyvus partneris Europai, kurio 
net Rusija nedrįstų blokuoti, ir dide
li projektai siekiant užbaigti bei 
nutiesti vamzdynus per Kaspiją, 
Kaukazą, Juodąją jūrą, Ukrainą ir 
Lenkiją darosi realybė”, - rašo prof. 
V.Landsbergis neseniai išplatintame 
pareiškime.

Jo vertinimu, būtina užkirsti kelią 
Rusijos valstybinės įmonės “Ros
neft”, kuri pretenduoja į žlungančio 
privataus Rusijos naftos koncerno

D. M. Baltutienė 
Mrs E. Volkas 
A. Sidlauskas 
Mrs. Z. Fitzgerald
A. Kairaitis
B. Pavasaris 
Mrs. R. Lokys 
J. Červinas

Aukos
Lietuva 
QLD 
NSW 
TAS 
VIC 
QLD 
NSW 
NSW

$ 10.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
$ 20.00 “Mūsų Pastogės” administracija

“Musų Pastogei”
$10.00 Mrs. E. Stankus QLD $35.00
$100.00 Mrs. V. Bladzevičius VIC $15.00
$ 5.00 B. I.eitomis VIC $ 15.00
$ 5.00 Mrs. R. Rakūnas VIC $ 20.00
$ 30.00 A. P. Šimkus VIC $ 15.00
$ 5.00 A. Muccniekas VIC $ 5.00

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

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

“Jukos” turtą, atėjimui į Lietuvą.
“Lietuvai ir politiniu, ir nacionalinio 

saugumo požiūriu reikia išvengti, kad “Ma
žeikių nafta” neatitektų Rusijos kompani
joms, tai yra, atkuriamai ir plečiamai 
Rusijos energetinei politinei imperijai", - 
rašo jis išplatintame pareiškime.

Pasak jo, to būtų galima išvengti, “jei 
Lietuvos vadovybė turi valstybinės politi
nės valios, o paprasčiau kalbant, jeigu 
Ministras Pirmininkas nėra valdomas iš

sybė derybose dėl “Mažeikių naftos” akci
jų, anot jo, “krypsta nuo kazachiško ir 
lenkiško variantų į bet kurį rusišką”.

“Žaliavų turi ne tik rusai. Europa jau 
yra suvokusi alternatyvios, nerusiškos 
energetikos būtinybę. Ar Lietuva dar nesu
vokė?” - retoriškai klausia jis.

VLandsbcrgio spėjimu, vienintelė prie
žastis, Premjerą Algirdą Brazauską galinti 
priversti rinktis “rusišką variantą” - Mas
kvos šantažas.

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 

mūsų visų reikalas
Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 

pajamų mokesčio (Tax deductible).
Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 

Foundation Inc. 44 - 50 Errol St., North Melbourne, Vic. 3051. 

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

Maskvos dėl kurių nors nežinomų arba tik 
nuspėjamų priežasčių”.

Lietuva šiuo metu derasi su “Jukos” dėl 
kontrolinio “Mažeikių naftos” akcijų pa
keto išpirkimo, kurias vėliau ketina per
parduoti. Tarp pretendentų į “Mažeikių 
naftos” akcijas - bendras Rusijos ir Didž. 
Britanijos koncernas TNK-BP, Rusijos 
naftos gigantas “LUKoil”, Kazachstano 
naftos ir dujų bendrovė “Kazmunaigaz” ir 
Lenkijos bendrovė “PKN Orlen”.

Prof. V. Landsbergis stebisi, jog Vyriau-

“Matyt Maskva laiko rankose stipres
nes tiesiogines kortas ir nurodo A.Brazaus
kui, ką jis privalo daryti. Nepajėgiąs prie
šintis šantažui galėtų atsistatydinti, ir būtų 
garbingiau”, - mano jis.

Pasak prof. V. Landsbergio, šioje situa
cijoje, kurios valstybės poziciją palaiko - 
Lietuvos ar Rusijos, turėtų pasirinkti ir 
Viktor Uspaskich’o vadovaujama Darbo 
partija. Juk ji įeina į Lietuvos Vyriausybę, o 
pats V. Uspaskich labai domisi naftos 
reikalais. □

Mirus mylimai Mamytei

Af A Juzei Šatkauskienei,
gilią skausmo valandą nuoširdžiai užjaučiame dukras Elytę ir Valę, sūnus 

Romą ir Vytautą, bei jų šeimas.
Elvyra Bclkicnė, Zita Belkus-Blair,

Jeronimas ir Laura Belkai su šeimomis

Mažeikių nafta - Vyriausybė pramiegojo?
Vyriausybė pramiegojo palankų metą 

išpirkti ir po to parduoti “Mažeikių naftos” 
akcijas, be to, yra atsidūrusi Kremliaus 
įtakoje, balandžio 13 d. rašo “Lietuvos 
rytas”. Pirma, Rusijos teisingumo minis
terija atsiuntė laišką, kuriame reikalauja 
taikyti apribojimus išperkant akcijas iš 
“Jukos”. Antra, Premjeras netiesiogiai 
siūlo “Mažeikių naftos” akcijas parduoti 
rusams. Trečia, Vyriausybė nieko nedarys 
be Seimo pritarimo. Anot dienraščio, visa 
tai reiškia: padėtis - prasta.

Pasak opozicijos lyderio Andriaus Ku
biliaus, Premjeras prasitarė, jog reikia va
žiuoti tartis į Maskvą, kad Rusijos ben
drovėms būtų leista elgtis pagal Lietuvos 
norus.

Vyriausybė turėjo visas galimybes 
perimti akcijas iš “Jukos” ir parduoti jas 
Kazachstano bendrovei “Kazmunaigaz”. 
Prieš porą savaičių Londone “Jukos” akci
ninkų deleguoti žmonės susitiko su “Kaz
munaigaz” atstovais, buvo aptarti visi su 
“Mažeikių naftos” akcijomis susiję reika
lai. Kazachai pažadėjo sumokėti už Vy
riausybę visą reikiamą sumą akcijoms iš 
“Jukos” išpirkti. Jie netgi sutiko laukti, jei 
kuri nors bendrovė už akcijas pasiūlys dau
giau. Visa tai žinojo ir Algird as Brazauskas.

Tačiau Premjeras, “Lietuvos ryto” duo
menimis, pasidavė Darbo partijos vadovo 
Viktor Uspaskich’o siūlymams, kurie ir 
atvedė Vyriausybę prie dabartinės si
tuacijos. □

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

At A Juzei Šatkauskienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukteris Valę ir Elytę, sūnus Romą ir Vytautą, 

bei visus artimuosius.
Syduėjaus Skautų Židinys

At A Juzei Šatkauskienei
minis, nuoširdžiai užjaučiame dukteris Valę ir Elytę, sūnus Romą ir Vytautą, 

bei jų šeimas.
Jonas Zinkus, Ramunė ir Rasa

At A Jeronimui Vingiliui
mirus Kanadoje, nuoširdžiai užjaučiame mūsų prietelių Benių su šeima bei 

brolius Antaną ir Vincą Lietuvoje.
Martina ir Anskis Reisgiai
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Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
2006 m. birželio 23 - liepos 9 dienomis Kanadoje, Toronto, Hamiltono ir Montreaiio 

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

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

www.kongresas.org arba rašykite Ruošos Komiteto pirmininkui:
mathew.stancvicius@hp.eom
Pagal PLJS Valdybos nutarimą į XII Kongresą Lietuvių Jaunimo Sąjungos gali siųsti 

šį atstovų skaičių: Rytų Europa -15 (Baltarusija -1, Estija -1, Gruzija -f, 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 -1, Didž. Britanija 
- 4, Ispanija - 2, Norvegija -1. Prancūzija -1, Švedija -1. Vokietija -12); Ramiojo vandenyno 
-10 (Australija -10); Pietų Amerika -10 (Argentina - 5, Brazilija - 2, Urugvajus - 3); 
Šiaurės Amerika - 60 (JAV - 30, Kanada - 30).

Atstovas yra PI JS narys - išrinktas savo lietuvių jaunimo bendruomenėje - atsto
vaujantis savo kraštui ar vietovei PLIK. 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 viii, iki 12 vaL

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

Prie Įėjimo į pastatą (dešinėje pusėje) yra skambutis.

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
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 E with 20poker 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 abihty to deal with a wide range of operational issues, sound 
financial, business and people management skills arc also required.
Applications close on Friday 19lh May 2006

For additional information regarding both positions, please go to:
www.lilhuanianclub.org.au

Pranešimas Geelongo ir apylinkės lietuviams
Motinos Dienos minėjimas įvyks sekmadienį, gegužės 7 dieną, 12 vai. Lietuvių 

Namuose Pettitt Park.
PROGRAMOJE:

Motinos Dienai pritaikyta paskaita ir meninė dalis.
Meninėje dalyje pasirodys tautinių šokių grupės “Linas” ir “Gegutė”, 
choras “Viltis” ir “Aidai” su jauna soliste.
Karštus pietus ruošia židiniečiai.

Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti. Geelongo Apylinkės Valdyba

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Sekančios pamaldos Sydnėjaus lietuviams įvyks gegužės 7 dieuą, sekmadienį, 11.30 

vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe. Tuoj po pamaldų kviečiame visus į 
Rookwoodo kapinių lietuvių sekciją Molinos Dienos proga prisiminti ir pasimelsti už 
mūsų mirusias motinas. Maldas praves kun. Jonas Stankevičius. Artimieji prašomi ap
tvarkyti savo artimųjų kapus. Parapijos Komitetas

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba ir Lietuvos Baleto Bičiuliai 
nuolankiai kviečia visas mamytes ir močiutes j rengiamą

Motinos Dienos minėjimą,
kuris įvyks sekmadienį, gegužės 7 dieną, 2 vai. p.p. 1 .enkų Klube, East Terace, 

Bankstown’e (prieš buvusį Lietuvių Klubą).
Atvykite, pagerbkite savo mamytes, pabendraukite prie bendro stalo, 

atsigaivinkite taure “gyvybės eleksyro”.
Nijolė Jankutė - Užubalienė nušvies motinos įvaizdį, o Baleto Bičiuliai 

parodys video filmą apie Klaipėdos universiteto sportinių šokių ansamblį 
“Žuvėdrą”. Tad skubėkite į Mamos popietę, atitrūkite nuo kasdienybės ir praleis
kite valandėle be rūpesčių.

2006 European Midsummer Tour
Estours Travel offers a fully escorted European holiday of history, art, scenery 
and musical festivals - exploring Budapest. Prague, Tallinn, St. Petersburg and 
Helsinki. Excellent value for money. For full details and for your holiday 
brochure please contact our friendly staff.

For your free call to Estours Travel dial 1800 888 386

ESTOURS TRAVEL
38 Murrav Rd, Corritnal East NSW 2518

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

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

Ieško giminių Prašau padėti surasti mano brolio Antano Zdunio dukrų gyvena
mą vietą Australijoje. Jų pavardės: Irena (Svetlana) Zdunis ir Meri Zdunis. Jaunystėje 
jos gyveno Geelonge. Mano adresas: Vladislovas Zdunys, Laisvės ai. 78a - 2, 
LT - 44249 Kaunas. Tel: 37037221420. Iš anksko dėkoju. Vladislovas Zdunys

“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:

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

Dalia Doniela, MP redaktorė

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

Jurisdiction:.......New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras Šliteris, 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.nel.au
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

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

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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

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

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zclandijoje oro paštu $115.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

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

Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25. 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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