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Sydnėjaus skautų “Židiniui” - 50 metų

Nuotraukoje viršuje - Sydnėjaus skautininkai, apdovanoti “Geležinio Vilko” ordinu. 
Iš kairės: j.v.s. Vytautas Vaitkus, a.a. v.s. Aleksandras Mauragis, v.s. Jonas Zinkus ir 
v.s. Bronius Žalys.

Lietuvos įvykių apžvalga

Vilniuje - tarptautinis forumas

Valdžioje pokyčiai tęsiasi
Seimo narys JAV lietuvis dr. Kazys 

Bobelis pasitraukė iš Kazimiros Prunskie
nės valstiečių liaudininkų frakcijos ir pe
reina į liberalų grupę. Netekus vieno bal
so. valdančiosios koalicijos narių skaičius 
Seime sumažėjo nuo 71 iki 70 - o tai jau 
mažiau nei minimali dauguma (71).

Sociallibera
lams pasi
traukus iš val
dančiosios dau
gumos, atsista
tydino ir socia
linės apsaugos 
bei darbo minis
trė Vilija Blinke- 

vičiūtė (žiūr. nuotr. viršuje). Per pasta
ruosius porą metų ji būdavo populiariau
sių Lietuvos vadovų tarpe.

Šiuo metu atrodo, kad ji vis dėlto sutik
tų likti ministrės poste, todėl dėl jos atei
ties vyksta apmąstymai bei politinės 
derybos.

Opozicijos planai
Tėvynės Sąjungos tarybos posėdyje 

balandžio 22 d. buvo nutarta, kad žlugus 
dabartinei valdančiajai koalicijai, partija 
kartu su Lietuvos liberalų sąjūdžiu imtųsi 
iniciatyvos formuoti naują koaliciją.

Tik joje nebūtų Viktoro Uspaskicho ir 
Rolando Pakso vadovaujamų partijų, 
kurios, anot Tėvynės sąjungos, vykdo ne
lietuvišką politiką.

Opozicinio Lietuvos liberalų sąjūdžio 
lyderis Petras Auštrevičius teigia, jog jo 
partija yra pasiruošusi su opoziciniais 
konservatoriais imtis iniciatyvos burti 
plačią koaliciją, jeigu valdančiajai koalici
jai nepavyks susitarti dėl bendro veikimo.

Apie galimą prisijungimą prie „vaivo
rykštinės“ koalicijos svarsto ir A Paulausko 
Naujoji sąjunga.

Partijų derybos dėl plataus spektro 
politinių jėgų arba “vaivorykštės” koalicijos 
iškart po 2004 metų pabaigoje įvykusių 
Seimo rinkimų buvo nesėkmingos.

Prancūziški komplimentai
Vienas didžiausių Prancūzijos dien

raščių „Le Figaro“ tęsia kelione po Rytų 
Europos šalis. Dabar jis visą puslapį pasky
rė Vilniui, „stipriajai Lietuvos sielai“. Poe
tiškame ir viename gražiausių pastarai
siais metais prancūzų spaudoje pasiro
džiusių straipsnių apie Vilnių primenama, 
jog Lietuvos sostinę trypė galingų valsty
bių auliniai batai.

Vilnius išgyveno šiuos ketvirčiavimus 
tik savo sielos stiprybės dėka. Šią didybę 
liudijančios dešimtys bažnyčių, o I Jetuvos 
istorijos vingius - Antakalnio kapinės. Eu
ropa prieš tapdama Sąjunga buvo mūšio 
laukas, ir.šitai jose atsispindi. O iš buvusio 
žydų rojaus, kol jis netapo pragaru, telikę 
tik blausūs atspindžiai.

Vilniaus siela - ir jo universitetas. „Ma
noma, jog anglų fakultetai - patys malo
niausi pasaulyje. Tol, kol neaplankai Vil
niaus”, -sakoma straipsnyje.

“O kas dėl už dvidešimt penkių kilo
metrų nuo Vilniaus esančio Europos cen
tro, tai ar neteisinga, kad miestas, kuris 
įkūnija Europos sielą, būtų ir jos širdis?”, - 
rašo „Le Figaro“.

2007 metais euro dar nebus?
Lietuvoje kitais metais dar nebus 

įvestas euras. Tokias išvadas galima dary
ti iš oficialių duomenų, kuriuos paskelbė 
ES statistikos agentūra “Eurostat”. Tam. 
kad Lietuva galėtų įsivesti eurą, infliacija 
negali viršyti nustatytos ribos-vadinamo
jo Maastrichto infliacijos kriterijaus. 
Lietuva šį kriterijų viršijo vos 0.07%, rašo 
“Lietuvos rytas”.

“Eurostat” duomenimis, kovo mėnesį
Nukelta į 2 psl.

JAV patvirtino, kadį gegužės pradžioje 
Vilniuje rengiamą Baltijos ir Juodosios 
jūros valstybių demokratijos forumą at
vyks JAV viceprezidentas Diek (’hency. Jis 
planuoja dvišalius susitikimus su valsty
bių vadovais.

Į Baltijos ir Juodosios jūrų regioninio 
bendradarbiavimo forumą susirinks ke
liolika prezidentų ir kitų aukštų svečių iš 
20 šalių. Renginyje turėtų dalyvauti Lie
tuvos, Latvijos, Estijos, 1 -enkijos, Ukrainos, 
Moldovos, Bulgarijos, Rumunijos, Armė
nijos, Gruzijos, Azerbaidžano preziden
tai, Vokietijos, Skandinavijos valstybių, 
galbūt Rusijos ir Turkijos aukšto rango 
pareigūnai

Oficialus kvietimas atvykti į Vilnių 
išsiųstas ir Europos Sąjungos įgaliotiniui 
užsienio ir saugumo politikai Javier

Didėja pavojus Afganistane
Prasidėjus pavasariui ir nutirpus snie

gui kalnų perėjose, pagausėjo vietinių tali- 
banų kovos su aliantų daliniais bei ame
rikiečių remiama centrine valžia. Tai ypač 
ryšku pietinėse I lelmando ir Kandaharo 
provincijose, kur aliantaiyra nusiuntę pa
pildomų karių.

Taip pat ir lietuviškoji Goro provincijos 
atkūrimo grupė (PAG) vis dažniau gauna 
signalų apie pietiniuose Goro provincijos 
rajonuose pasirodžiusius talibų kovotojus, 
tačiau patikrinus informaciją, ji dar nė karto 
nepasitvirtino.

Lietuviai kariai mobiliosiose ryšio ir 
stebėjimo grupėse keliauja nešarvuotais 
visureigiais “Toyota Landcruiser”, kurie yra 
pažeidžiami talibų naudojamai taktikai - 
pakelėse slėpti sprogstamuosius užtaisus 
ar prieš koalicijos pajėgas siųsti mirtinin
kus sprogdintojus. Vis dėlto. PAG vado
vybės teigimu, saugumo situacija Goro 
provincijoje kol kas nereikalauja, kad 
stebėjimo grupės važinėtų šarvuotomis 
transporto priemonėmis.

Anot PAG vadovybės, karių arsenale

Paukščių gripas paveikė Lietuvos pirkėjus
Beveik visą Europą sudrebinęs paukš

čių gripas jau įbaugino Lietuvos gyven
tojus. Lietuvoje paukščių gripo atvejų 
nebuvo užfiksuota, tačiau vien žinios apie 
kitose šalyse siaučiantį virusą privertė kai 
kuriuos pirkėjus Lietuvoje atsisakyti paukš
tienos. “Iki” prekybos tinklas šiais metais 
paukštienos produktų pardavė 10% ma
žiau negu pernai.

Pasak tinklo vadovo, didžiuosiuose 
miestuose pirkėjai tikrina, kur pagaminta 
paukštiena. Jei produktas - lietuviškas, 
tuomet jis be baimės perkamas. Bet ma
žesniuose miestuose - visiškai kitokia si
tuacija. Čia kai kurie pirkėjai atsisako pirk
ti net ir karščiu apdorotos paukštienos.

Didžiausias Lietuvoje prekybos tinklas 
“VP Market” skelbia šiais metais parda
vęs daugiau paukštienos. Bet šįmet taip 
pat buvo laikotarpių, kai pirkėjai “VP 
Markei” parduotuvėse vengė pirkti paukš

Solana.
Forume taip pat dalyvaus įvairių vals

tybių ir tarptautinių nevyriausybinių, jau
nimo organizacijų atstovai, žurnalistai. 
Forumui rengti iš Lietuvos biudžeto ski
riama virš 2 mln. litų.

Šis demokratijos forumas taps savo
tišku Vilniaus konferencijos, surengtos 
1997 metais ir skirtos geram kaimyni
niam bendradarbiavimui, tęsiniu. Tuomet 
j Vilnių susirinko vienuolikos valstybių ir 
vyriausybių vadovai ir susidarė vadina
masis “Vilniaus dešimtukas”, kuris rėmė 
JAV politiką Irako atžvilgiu ir todėl vė
liau susilaukė kritikos iš kai kurių Va
karų Europos vyriausybių. Atrodo, jogda- 
bartinis Dick Cheney dalyvavimas Vilniaus 
forume yra susietas su JAV pasaulinės po
litikos tikslais. n 

yra pakankamai atgrasymo priemonių, 
lokių, kaip granatsvaidžiai “Carl Gustai” 
ir kulkosvaidžiai, o patys kariai yra labai 
gerai paruošti reaguoti j galimą pasalą. Per 
turimas modernias palydovines ryšio ir na
vigacijos priemones per keliolika minučių 
galima išsikviesti sąjungininkų aviacijos 
pagalbą Iš Kabulo irBagramo bazių.

Sąjungininkų žvalgyba nuolat infor
muoja Lietuvos stovyklą apie besikeičian
čias talibų kovos taktiką ir kontraprie- 
mones. Informacija apie įvykius pietinėse 
provincijose leidžia teigti, kad talibų pa
sipriešinimo taktika keičiasi nuo atvirų 
puldinėjimų prieš aliantų pajėgas link Ira
ke pasiteisinusių sprogdinimų.

Lietuvos vadovaujama Goro provinci
jos atkūrimo grupės misija - sudedamoji 
NATO vadovaujamų ISAF pajėgų opera
cijos dalis. Misijoje nuo gruodžio pradžios 
tarnauja PAG antrosios pamainos maž
daug 120-ies karių kontingentas.

Lietuvos grupei pavaldūs yra keliolika 
Danijos karių bei Islandijos civilių spe
cialistų. □ 

tienos. “VP Market” atstovės spaudai tei
gimu, paukštienos paklausa buvo tik laiki
nai smukusi Tito tarpu bendras šiais metais 
parduotos paukštienos kiekis didėjo. “Ta
čiau. kuo arčiau mūsų paukščių gripas, tuo 
labiau jaučiamas jo poveikis”, - sakė ji.

Veterinarijos specialistai anksčiau prog
nozavo, kad paukščių gripas pasieks Lie
tuvą kovo viduryje. Šios prognozės neišsi
pildė. Tačiau vis dar neatmetama tikimybė, 
kad paukščių gripas užklys į Lietuvą.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tar
nyba pareiškė, kad net jei paukščių gripas 
ir palies Lietuvą, panikos nereikėtų kelti. 
Tikimybė žmogui užsikrėsti paukščių gri
pu yra labai nedidelė.

Lietuvos paukštienos gamintojaikol kas 
naudojasi tuo, kad Lietuvos vardas nenu
skambėjo istorijose apie paukščių gripą. 
Dėl to užsienyje lietuviškos produkcijos 
paklausa gana didelė. □
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pffis.’ Trumpai iš visur
♦ Balandžio 17 
dieną palestinietis 
jaunuolis susi
sprogdino netoli 
buvusios centrinės 
Tel Aviv autobusų 
stoties. Bomba 
sprogo kai sargy
binis bandė patik
rinti jo nešulį. Žū
damas savižudis 

užmušė dar 8 žmones, sužeidė apie 60. 
Šiuo metu palestiniečių vadovybę perėmu
si l lamas organizacija dar laikosi pernai 
paskelbtų paliaubų, bet jaunuolis priklausė 
radikalesnei Islamic Jihad organizacijai.
♦ Irake sukilėlių išpuoliai ir trintis tarp 
šiitų ir sunitų kasdien pareikalauja daug 
gyvybių. Balandžio 17 d. Adhamiya prie
miestyje Bagdade apie 50sunitų sukilėlių 
užpuolė vyriausybės karius bei policiją, 
kurioje dominuoja šiitai. Susišaudymas tę
sėsi 7 valandas.
♦ Balandžio 5 d. Salomonų salų gyven
tojai išrinko naują parlamentą. Valstybės 
sostinėje Honiaroje balandžio 8 d. pra
sidėjo protesto demonstracijos, kai parla
mentas 27:23 balsų santykiu išrinko bu
vusį min. pirmininko pavaduotoją Snyder 
Rini naujuoju ministru pirmininku. De
monstracijos staiga virto riaušėmis. Minia 
akmenimis ir mačetėmis puolė australų 
policininkus, saugojusius parlamento rū
mus, plėšė ir degino kiniečių krautuves. 
Kinietis biznierius Sir Thomas Chan buvo 
Įtartas papirkęs parlamento narius renkant 
ministrą pirmininką.
Honiaroje sudegė Pacific Casino viešbutis, 
sunaikinta kiniečių gyvenama miesto dalis. 
Sužeisti 30 australų policininkų. Du iš jų 
turėjo būti evakuoti į Brisbane gydymui.
♦ Balandžio 19 dieną Australijos vyriau
sybė į Honiarą atskraidino 110 karių iš

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
Maastrichto kriterijus siekė 2.63%. Tuo 
tarpu Lietuvos vidutinė metinė infliacija 
siekė 2.7%. Būtent šiuos skaičius vertins 
Europos centrinis bankas (ECB) ir Euro
pos Komisija (EK), planuojantys gegužės 
viduryje paskelbti ataskaitą apie Lietuvos 
pasirengimą įsivesti eurą.

Tuo tarpu I .ietuvos valdžia nenori tikėti 
“Eurostat” duomenimis ir pateikia savo 
skaičiavimus, kurie yra palankūs Lietuvai.

Finansų ministerijos specialistai ap
skaičiavo, kad Maastrichto kriterijus, su 
kuriuo bus lyginama Lietuva, siekia 
2.6566%. Tuo tarpu Lietuvos infliacija 
siekė 2.72%. Suapvalinus abu skaičius, jie 
būtų vienodi - 2.7%, taigi būtų galima 
teigti, kad Lietuva atitinka Maastrichto 
kriterijų.
“AI Jazeera” rodys apie Lietuvi}

Kaip praneša “Lietuvos žinios”, arabų 
televizijos kanalo “Al Jazeera” žurnalistai, 
kurdami laidą apie žuvusių čečėnų vadų 
našles, lankėsi ir Lietuvoje.

Pasak žurnalistų grupės vadovo. į Vil
nių jie važiavo susitikti su žuvusio čečėnų 
vado generolo Dž. Dudajevo našle.

“Naudodamiesi proga parengėme kele
tą reportažų apie Lietuvą, jos istoriją, kul
tūrą ir žmones. Parsivešime įdomios me
džiagos iš KGB muziejaus. Čia mūsų gi
das buvo Antanas Terleckas - puikus žmo
gus, kurio veikla siekia pačias kovos dėl 
Lietuvos nepriklausomybės ištakas”, - pa
sakojo arabų žurnalistas.
Stringa Valdovų rūmų atkūrimas

(ELTA). Apžiūrėjęs atkuriamus Valdo
vų rūmus, Premjeras Algirdas Brazauskas 

di, ELTA,BNS,LGITlCir “Bernardinai”.
Mūsų Pastogė Nr. 16, 2006.04.26, psl. 2

Townsville karinės bazės bei 80 federalinių 
policininkų. Jie padėjo jau anksčiau Sa
lomonų salose buvusiems 282 federa- 
liniams policininkams atstatyti tvarką. I lo- 
niaroje buvo ir šiek tiek karių iš naujosios 
Zelandijos, Tongos ir Papua Naujosios 
Gvinėjos.
♦ Balandžio 20 d. j lownsville atvyko virš 
100 žmonių, australų ir kiniečių, evakuoti 
iš Salomonų salų. Honiaroje Įvesta 12 
valandų naktinis apgulos stovis. Suimta 
virš 70 riaušininkų.
♦ Balandžio 21 d. Salomonų vyriausybei 
prašant, Australija atsiuntė dar 110 karių į 
Honiarą, šį kartą iš Sydney Holsworthy 
bazės.
♦ Balandžio 21 d. Kinijos prezidentas Hu 
Jintao buvo iškilmingai priimtas JAV sos
tinėje Washington’e. Jo priėmimo iškilmės 
buvo sudrumstos, kai kinietė žurnalistė 
Wang Wcnyi tris minutes šaukė, pertrauk
dama Kinijos prezidento kalbą, kaltinda
ma jį Falun Gong sektos persekiojimu.
♦ Balandžio 22 d. laikinasis Irako min. 
pirmininkas Ibrahim Jaafari galiausiai 
sutiko nebepretenduoti į naujosios vyriau
sybės vadovybę, tuo užbaigdamas 4 mė
nesius užsitęsusią krizę. Šiitų koalicija 
naujuoju min. pirmininku pasiūlė Jawad ai 
- Maliki. Irako parlamentas pavedė Mali
ki per 30 dienų sudaryti naują ministrų 
kabinetą. Parlamentas išrinko naująjį Ira
ko prezidentą - kurdą Jalal Talabani.
♦ Balandžio 22 d. Gazoje įvyko aštrus 
susidūrimas tarp palestiniečių Fateh ir 
Hamas šalininkų. Sužeista apie 20žmonių. 
Neramumai Gazoje tęsėsi ir sekančią 
dieną.
♦ Nepalo karalystėje vis dar tęsiasivisuo- 
tinis streikas ir demokratinio režimo su
grąžinimo reikalaujančių minių susidūri
mai su policija ir kariuomene. Opozicija 
reikalauja karaliaus abdikacijos. □ 

neslėpė nepasitenkinimo darbų eiga, kurią 
sunkina nedarnus projektuotojų ir sta
tybininkų darbas.

2002 metų balandį pradėtų atkurti 
Valdovų rūmų statybininkai tvirtina, kad 
po žiemos projektavimo darbai atsilieka, o 
projektuotojų teigimu, jų darbų vėlavimą 
lemia Valdovų rūmuose vykstantys tyrimai.

“Objektas yra labai unikalus, daromas 
didžiulis darbas, nes projektavimas vyksta 
kartu su statytos darbais, o tai nėra normalu 
normalioje statyboje. Mano supratimu, 
reikia pagreitinti projektavimo darbus ir 
priimti svarbiausius sprendimus. Daugelis 
sprendimų yra principiniai, todėl nelabai 
drąsu kam nors vienam juos priimti. Todėl 
darbai ir užtrunka”, - žurnalistams sakė A. 
Brazauskas po pokalbio su statybininkais 
ir projektuotojais.

Daugiausia diskusijų ir nesutarimų ke
lia rytinėje Valdovų rūmų pusėje išlikę va
dinamieji Šliosbcrgo rūmai Gedimino kal
no papėdėje. Statybininkai teigia, kad šie 
rūmai turi būti nugriauti, tačiau projektuo
tojai galutinio sprendimo kol kas nepatei
kia. XIX amžiaus pastato sienas norėtų 
išsaugoti ir muziejininkai.

Statybos darbus atliekančio Panevėžio 
statybos tresto atstovas sako, kad statyto
jus labai domina beveik užbaigto pietinio 
korpuso interjero projektai, kadangi netru
kus pradedamas tinkuoti šio korpuso fasa
das, geriausiai matomas iš Katedros aikš
tės pusės.

Gegužės mėnesį planuojama pradėti 
kloti pagrindinio kiemo perdangas, toliau 
kils vakarinio ir šiaurinio korpusų sienos. 
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau

ŽVIKIMf
Pokyčiai ir reakcija
Netikėtos permainos LR Vyriausybėje, 

kai iš valdančiosios koalicijos kvarteto 
liko tik trio, atsiliepė ir piliečių galvoji
mui. Perspausdiname sutrumpintai “Lie
tuvos ryto” vedamąjį (2006.04.19). Red.

Politinių skandalų audra per mėnesį dar 
sumažino žmonių pasitikėjimą valdžios 
institucijomis ir tikėjimą skaidresne val
džia ateityje.

Tyrimų centro „Vilmorus” atlikta ap
klausa atskleidė padidėjusį nepasitikėji
mą Vyriausybe, Seimu, teismais, o partijas 
patikimomis organizacijomis laiko vos 
4.3% žmonių. Įvertinimai prasti, bet dar 
labiau sukrečia faktas, jog pirmą kartą 
nepriklausomybės metais daugiau negu 
40% apklaustųjų atsakė nebežinantys, už 
ką vertėtų balsuoti, bei nenorintys balsuo
ti. Visuomenė partijoms ir jų lyderiams 
atsuka nugarą. Ir tai - tik labai švelniai 
kalbant. Kita vertus, vargu ar įmanoma 
tikėtis kitko.

Ką pilietis turi manyti apie valdžią, net 
opozicines partijas, kai paaiškėja, kad 
nepriklausomybę atkūrusioje valstybėje 
16 metų visos Seimo daugumos įžūliai mi
to iš kruopščiai saugotų privilegijų lovio? 
Atskleisti faktai, jog tarnybiniai limuzi
nai buvo pritaikyti valdininkų šunims 
vežioti, o Seimo kanceliarijos darbuotojai 
tarytum baudžiauninkai turėjo nemoka
mai dirbti esančiųjų arčiau to lovio na
muose ar vilose, šokiravo net ir prie įvai
riausių skandalų suspėjusius priprasti 
lietuvius. Visų be išimties partijų politi
kai turėtų labai rimtai susimąstyti, kaip 
susigrąžinti tautos pasitikėjimą.

Vienintelė visuomenei likusi viltis - 
Prezidentas Valdas Adamkus. Nepaisant 
sunkumų, kuriuos sukėlė gobšūs arba 
tarp melo ir tiesos klaidžiojantys Prezi
dentūros darbuotojai, V.Adamkus ne tik 
išliko moralinis autoritetas, bet ir pelnė 
dar daugiau (67.1%) žmonių palankumo.

Žmonių atrama Prezidento rankose - 
galingas ginklas. Lieka tik drąsiai ir dera
mai juo pasinaudoti.

Tikisi rasti naujų naftos plotų?
Lietuvoje mažėjant naftos gavybai, 

valdininkai nusprendė leisti naftos ieškoti 
naujose vietose. Numatoma skelbti naftos 
paieškų ir žvalgybos konkursus Kelmės, 
Rietavo ir Raseinių plotuose. Ar iš tikrųjų 
šiuose plotuose yra naftingų telkinių, pa
aiškės naftininkams juos išžvalgius.

Geologijos tarnyba jau yra parengusi 
poveikio aplinkai ataskaitą, kuri dabar 
pateikta svarstyti visuomenei. Jei jos išva
dos bus palankios, naftos paieškų bei 
žvalgybos konkursą ketinama paskelbti 
dar šį pavasarį.

Kaip informavo Aplinkos ministerija, 
šis konkursas skatins Lietuvoje intensyvin
ti naftos žvalgybą ir ieškoti naujų jos tel
kinių, nes tai vienintelis būdas pasiekti Na
cionalinės energetikos strategijos numatytą

Briuselyje per mažai lietuvių?
Lietuvos piliečiai lėtai naudojasi ga

limybėmis dirbti Europos Sąjungos (ES) 
institucijose. Kaip pranešė Lietuvos radi
jas, Europos Komisijai paskelbus, kaip 
naujųjų narių piliečiams sekasi daryti 
karjerą ES institucijose, paaiškėjo, jog 
nepaisant pereinamojo laikotarpio leng
vatų, sunkiai sekasi užpildyti darbuotojų 
kvotas, skirtas Lietuvai.

Lietuvai blogiausiai sekasi surasti 
profesionalių vertėjų, trūksta šimtų 
specialistų. I ,abai mažai norinčių dirbti iš 
Lietuvos sekretorių darbą: Jų reikia 130. 
Konkursuose dalyvavo apie 80, atrinkta 
vos 30 žmonių.

Visiškai kitaip įvertintas buvęs Seimo 
Pirmininkas Artūras Paulauskas. Paaiškė
jus, kokia netvarka.tvyro Seimo kancelia
rijoje, balandžio 14 d. gerbėjų praradusio 
A.Paulausko reitingas krito labiausiai. Ties 
išnykimo riba (5%) balansuoja ir praėju
sią savaitę iš valdančiosios koalicijos 
trauktis priversta A. Paulausko Naujoji 
sąjunga.

Galbūt pagerėjo Seimo Pirmininką A. 
Paulauską nuvertusių konservatorių ir dar 
didesnį valdžios pyrago gabalą atsirėžti 
užsimojusios Darbo partijos padėtis? Nie
ko panašaus.

Viktor Uspaskich’o vadovaujama di
džiausia valdančioji Darbo partija dar lie
ka populiariausia politine jėga, bet jos 
rėmėjų (15.6%) gretos retėja, sparčiai 
sumažėjo ir jų atotrūkis nuo konkurentų 
konservatorių.

Jeigu rinkimai būtų vykę praėjusį sek
madienį, už konservatorius būtų balsavę 
12.6% rinkėjų. Vieta - gera, bet akivaiz
du, jog konservatorių veikla opozicijoje 
neduoda trokštamų opozicinei partijai re
zultatų, ypač žinant, kad valdžios partijos 
baigia visiškai susikompromituoti. Tokiais 
atvejais opozicija paprastai susižeria visus 
nepatenkintųjų balsus. Kodėl taip neat
sitiko? Atsakymą turi surasti patys konser
vatoriai. Ir kuo greičiau.

Nelengvus laikus toliau išgyvena Prem
jero Algirdo Brazausko socialdemokratai 
(8.6%) bei valstiečiais liaudininkais pasi
vadinę Kazimiros Prunskienės bendražy
giai (5.3%).

Nieko nenuveikė, kad pritrauktų šali
ninkų, ir nuo A.Zuoko liberalcentristų at
skilęs Lietuvos liberalų sąjūdis (LLS). Ši 
partija patraukli vos 3.6% rinkėjų. Jos ly
deris Petras Auštrevičius gali džiaugtis 
nebent tuo, kad jo oponento Artūro Zuo- 
ko vadovaujamai Liberalų ir centro sąjun
gai ištikimi liko vos 2.3% rinkėjų.

Serija skandalų paveikė žmonių nuo
monę apie daugelį politikos veikėjų. Be
veik visų reikalai prastėja. Beveik galima 
sakyti, kam apskritai reikalingi Seimo 
rinkimai?

Užtektų paskirti ministrais 13 gerai 
vertinamų blinkevičiūčių ar valionių, ir 
tegu jie valdo nors ir šimtą metų.

Tik tuomet tai jau nebus demokratija.

naftos gavybos lygį—0.3-0.5 min. t. permetus.
Nuo 1990 m., kai I jetuvoje buvo pradė

ta juodojo aukso gavyba, iš viso yra išgauta 
daugiau kaip 3 min. tonų naftos. Didžiau
sias kiekis išgautas 2001 m. -471,000 tonų. 
Nuo to laiko naftos gavybos apimtis pradė
jo mažėti, nes eksploatuojami tik tie patys 
telkiniai. 2004 m. buvo išgauta 302,000, o 
pernai- tik apie 215,000 tonų naftos.

Šiuo metu Lietuvoje naftą išgauna 4 
įmonės: “Geonafta”, “Minijos nafta”, “Gen
čių nafta” ir “Manifoldas”. Manoma, kad 
šįmet naftos gavybos verslo imsis ir dau
giau bendrovių. Kaip sakė “Geonafta” va
dovas Antanas Jasas, pastaruoju metu 
naftos gavybos bendrovėms dirbti pelnin
gai padeda tik didelės naftos kainos pa
saulinėje rinkoje. Pagal “L.r.”

Nekaip sekasi ir vidutinės grandies 
skyrių vedėjams. Jų iš Lietuvos gali būti 13, 
kol kas yra 3.

Aktyviausi iš naujųjų ES šalių - vengrai. 
Jie ne tik gausiai dalyvauja konkursuose, 
bet ir sėkmingai juos laimi. Net aukščiau
siojo rango vadovų srityje, kur Vengrijai 
numatytos 6 vietos, jau sugebėjo įsidarbinti 
net 7 vengrai. Lietuvai šioje srityje numa
tytos 3 vietos. Kolkas tik viena lietuvė Dalia 
Grybauskaitė dirba vieno direktorato direk
tore. Aukščiausio rango valdininkų, gene- 
rali-nių direktorių ir jų pavaduotojų numa
tyta kiekvienai šaliai po vieną, tačiau vengrų 
tokių yra du, lietuvio kol kas nė vieno. □
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Bendruomenės baruose________
Lietuvos mokslininkas tarptautinėje 

konferencijoje Hobarte
Antanas Kramilius

Pasibaigus konferencijai Hobarte, 
klaipėdietis dr. Šarūnas Toliušis kelias 
dienas praleido Sydnėjuje. Susitikęs su dr. 
Š. Toliušiu, daviau jam kelis klausimus, 
kurie gal bus įdomūs ir “Mūsų Pastogės” 
skaitytojams.

Gerb. dr. Šarūnai, kokiu tikslu atvykote 
į Australiją ir kas finansavo Jūsų kelionę?

Hobarte vyko Tarptautinės jūrų tyri
mų komisijos organizuotas žuvininkystės 
mokslo ir hidroakustinių tyrimų darbinės 
grupės metinis susirinkimas. Susirinkime 
dalyvavo mokslininkai iš Lenkijos, Vo
kietijos, Norvegijos, Danijos, Italijos, Šve
dijos, JAV, Naujosios Zelandijos, Austra
lijos ir aš iš Lietuvos. Vykau organizatorių 
pakviestas, o kelionės išlaidas apmokės 
Europos Sąjunga.

Papasakokite trumpai, kokia buvo šios 
konferencijos programa?

Susitikimo metu buvo perskaityta ne
mažai pranešimų apie hidroakustinių 
tyrimų metodų pritaikymo galimybes ti
riant įvairių dugninių ir pelaginių (vandens 
sluoksnyje virš dugno) žuvų ištekliij gau
sumą. Buvo aptariamos visam pasauliui 
aktualios problemos apie mažėjančius 
vertingų žuvų išteklius ir apie priemones, 
kaip jie turėtų būti panaudojami įgyven
dinant tausojančios žvejybos programas.

Beje, kokios jūsų pareigos Lietuvoje?
Esu Lietuvos valstybinio žuvivaisos ir 

žuvininkystės tyrimo centro Žuvininkystės 
tyrimų laboratorijos direktorius (nuo 1993 
m), žuvininkystės mokslų daktaras. Prieš 
tai, nuo 1972 m. dirbau konstruojant jū
rinei žvejybai (clektrožūklė) pritaikomus 
aparatus. Mūsų laboratorija įsikūrusi Klai
pėdoje, Smiltynėje.

Gimėte 1949 metais - pačiame parti
zaninio judėjimo Lietuvoje įkarštyje. Ar 
jūsų šeima nebuvo paliesta tremties ir 
persekiojimo?

Sunku Lietuvoje rasti šeimą, kurios 
nariai vienokiu ar kitokiu būdu nebūtų 
nukentėję nuo sovietinio teroro. Mano 
seneliai iš mamos pusės buvo ištremti į 
Krasnojarsko kraštą. Laimei, jie gyvi grįžo 
Lietuvon po Stalino mirties. Seneliai iš 
tėvo pusės buvo ištremti j Igarką ir ten grei
tai mirė. Tėvo brolis ir sesuo sugebėjo iš
kęsti tremties vargus ir grįžo į Lietuvą. Man 
sovietų laikais nebuvo leidžiama išvykti už 
geležinės uždangos. Dėl senelių tremties 
mano biografija nebuvo kristaliniai švari.

Labai platus klausimas, į kurį, angliš
kai sakant, negalima atsakyti “in three 
little words”, ar laimingi esate atgavę ne
priklausomybę? Ko trūksta atgimusioje 
Lietuvoje?

Be abejo, esame laimingi atgavę nepri
klausomos Lietuvos statusą. Greta pozi
tyvių dalykų, turime visą eilę problemų, 
kurios neleidžia pilnai džiaugtis turima 
laisve. Seimas, ypač dabartinis, nesprendžia 
aktualių Lietuvai problemų, nes užsiima 
rietenomis. Sprendžia sau ir savo partijoms 
aktualius klausimus. Vis didėja atotrūkis 
tarp Lietuvos žmonių irvaldininkų. “Ma
žam” žmogui labai sunku įrodyti savo tei
sėtumą teismuose ir kitose valstybinėse 
instancijose. Eiliniai žmonės vos galą su 
galu suduria, o naujieji lietuviai, nežinia 
kokiu būdu susikrovę milijonus, kuria sau 
tinkamas ir vis geresnes sąlygas tolimes
niam lobimui. Kalėjimuose sėdi daugžmo- 
nių, vaizdžiai sakant, pavogusių kaimyno 
vištą, o pavogę milijonus ar machinacijų 
būdu pasistatę dvarus, vaikščioja laisvi ir 
tyčiojasi, kad Lietuvos teisėtvarka bejėgė ką 

nors padaryti. Labai sunkiai verčiasi pensi
ninkai. Apie “normalias” pensijas jie gali 
tik pasvajoti. Dėl mažų atlyginimų daug 
jaunimo, o ir vyresnių, priversti laimės 
ieškoti svetur.

Apie viešnagę Hobarte parašys vieti
niai. Ką galite pasakyti apie lietuvius, gy
venančius Sydnėjuje, po Pietų kryžiumi?

Mane sužavėjo d r. Algimanto Taškūno 
veikla Hobarte. Tasmanijos Universitete 
mačiau jo surinktą lietuviškų knygų bib
lioteką, darbus, susijusius su Lietuvos 
įvairiais istoriniais įvykiais, kuriuos 
Universiteto studentai - magistrantai ir 
doktorantai, tarpininkaujant dr. Taškūnui, 
apgynė Tasmanijos Universitete. Tai tikrai 
puikus Lietuvos vardo garsinimo pavyz
dys. Labai įdomu buvo pabendrauti su 
Endrium Jankum ir jo australe žmona 
Margarita. Maloniai nustebino tai, kaip 
gerai Tašmanijoje ir Sydnėjuje visi sutikti 
lietuviai kalba lietuviškai.

Kadangi atvykote neilgam. Ar teko pa
matyti ką nors įdomaus Sydnėjuje ir apy
linkėse?

Maloniai padedant Antanui ir Lėtai 
Kramiliams, teko pamatyti Mėlynuosius 
Kalnus. Buvau skaitęs, kad tai unikalus 
gamtos kampelis, tačiau pamatyti vaizdai 
tik sustiprino vaizduotėje susikurtą vaiz
dą. Buvo įdomu pamatyti ir pašerti ken
gūras, paglostyti koalas. Įdomūs gyvūnai 
skruzdėdos, ančiasnapiai. Visus juos ma
čiau laukinių gyvūnų parke ir Sydnėjaus 
akvariume. Labai įspūdingai atrodo Syd
nėjaus Operos rūmai ir masyvus Sydnėjaus 
tiltas, atidarytas 1932 m. Esu dėkingas 
Irenai ir Romui Kalėdoms, nuvežusiems 
prie audringos jūros patikrinti jos skoni ir 
šilumą. Atėjusi 5 metrų banga įspėjo, kad 
rizikuoti ten yra nepatartina. Su Krami- 
liais Springwoode aplankėme gražiai įsi
kūrusią Juozo ir Aldonos Keršaičių šei
mą. Didžiulis sodas buvo pilnas egzotiškų 
vaisių. Svarbiausia - ten, kalnų papėdėje 
(100 km nuo Sydnėjaus) tyras, švarus oras.

Teko apsilankyti ir “Mounties” klube, 
turinčiame 84,000 narių. Jame dirba 240 
tarnautojų. Tai beveik miestelis po stogu. 
Savo įrengimu mažai skiriasi nuo Las Ve
gas Amerikoje. O maisto įvairybė - valgyk 
kiek nori pats pasirinkęs.

Aplankėme ir didžiausius pasaulyje 
Lietuvių Namus Sydnėjuje, kuriuos reikėjo 
parduoti ir ieškoti naujų, mažesnių patal
pų, kurios dar neįrengtos. Taigi, Sydnėjaus 
lietuviai laikinai yra likę be Namų. Kilo 
mintis, kodėl reikėjo parduoti buvusius 
Lietuvių Namu? Lietuvių kapuose jau il
sisi 900 Sydnėjaus lietuvių, kurie statė ir 
lankėsi Lietuvių Namuose ir įjuos daugiau 
neateis. Jaunoji karta, gimusi Australijoje, 
su maža išimtimi, ten nesilanko...

Teko apsilankyti Sydnėjaus lietuvių 
choro “Daina” repeticijoje. Choristai 
laikinai prisiglaudė australų stsargos ka
rių Klube Belfieldc. Kalba ir dainuoja lie
tuviškai bei angliškai visi 40 choristų. Cho
ro dirigentė -Australijoje gimusi jauniau
sia Aleknų dukra - Birutė Aleknaitė. Jai 
talkina jaunas lenkas Wojciech Wisz- 
niewski, atvykęs į Sydnėjų studijuoti 
muziką. Chore lietuviškai dainuoja austra
lai - Gary Penhall, Megan Dunn, Audrey 
Gatehouse, Raymond Ormsby ir Steven 
Kryžius. Pastarasis neturėjo progos išmok
ti lietuviškai, nes užaugo mišrioje šeimo
je. Iš to galima daryti išvadą, kad lietuviai 
čia yra pavyzdingi žmonės, kurie gražiai 
dainuoja, šoka ir savo elgesiu sugeba pri
traukti australus dainuoti lietuviškai ir šok
ti lietuviškus šokius.

Nuotraukoje - Lietuvos valstybinio žuvivaisos ir žuvininkystes tyrimo centro 
Žuvininkystės tyrimų laboratorijos direktorius dr. Šarūnas Toliušis (dešinėje) su syd- 
nėjiškiu Antanu Kramiliumi Mėlynuosiuose Kalnuose Kaloombojc.

Norėtųsi paklausti jūsų, kaip sugebė
jote išsaugoti meilę Lietuvai ir lietuvių 
kalbai. Teko sutikti kitose šalyse žmonių, 
kurie po 10 metų gyvenimo svetur, užmiršo 
kalbą ir neturi potraukio lietuvybei?

Apie tai reikia rašyti knygą. Trumpai: 
įneš nesame ekonominiai emigrantai, o 
pabėgėliai iš savo krašto nuo nekaltų žmo
nių žudančios mašinos iš rytų. Užmiršti 
motinos kalbą, manau, yra savos formos 
nusikaltimas. Mums yra pasakyta: “gerbk 
savo tėvą ir motiną”. Jeigu mes juos ger
biame ir mylime, lygiai kaip ir mūsų gim
tinę motiną Lietuvą, tai negali būti jokio

Algis Plūkas
1922.01.01 - 1976.08.09

Ar atsimenat senuosius mūsų skautų 
laužus? Jaunųjų vilkiukų bei paukštyčių 
dainas, šokius ir šūkius? Klausimus ir 
chorinius atsakymus? Ar atsimenat “Links
muosius brolius”?

Laužų nuotaika buvo labai stipri, 
jungianti visus, nuo mažiausių iki vyriau
sių. Ir visam tam vadovavo Algis Plūkas, 
nuo kurio mirties jau sukako 30 metų. 
Plūkas mokėjo prieiti prie didžiausių 
slunkių ir juos išjudinti, pažadinti juose 
snaudžiančią jaunystės kibirkštėlę. Išky
lose lietuviškos dainos skambėjo po platų 
slėnį ir niekam nebuvo per sunku jas 
išmokti. Dabar, iš didelio laiko nuotolio 
žiūrint, kyla klausimas: ar ne tokiu meto
du mums ir reikėjo vaikus mokyti lietuvių 
kalbos. Ne per gramatikas, bet per žaidi
mus ir dainas, per vaidinimus. Kalbant apie 
vaidinimus ir aš pati galiu paliudyti, kad 
vaikai labai noriai išmoksta ne tik savo ro
lę, bet ir visą vaidinimą ištisai, visų roles. 
Vienam pasimetus, vaikai choru jam šau
kia jo rolę, nes per repeticijas be jokių 
pastangų vaikai įsimena kiekvieną žodelį.

Gal geriausiai Algį Plūką būtų api
būdinti kaip taikomojo meno atstovą, nes 
jis plačiai reiškėsi įvairiose srityse: di
rigentas, dekoratorius, iliustratorius, 
kompozitorius ir universaliausias pagal
bininkas kituose meniniuose pasirody
muose.

Lietuvoje 1942 m. jis baigė Kupiškio 
gimnaziją. 1942 - 43 m. lankė Vilniaus 

“Pagrobtas karalaitis”. Dekoracijos Algio Plūko.
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pasiteisinimo užmiršus savo motinos kalbą.
Tuomet pasilikimas Lietuvoje reiškė 

neišvengiamą skaudžią mirtį Sibire, arba 
kad kaulai bus užkasti Tuskulėnų parke... 
Būdami Vakaruose nešėme aukštai iš
kėlę Lietuvos trispalvę ir informavome 
naivų Vakarų pasaulį apie “demokratiš
kiausią” sistemą okupuotoje Lietuvoje. 
Mes nebėgome ieškoti geresnio gyvenimo 
svetur, o tik pasitraukėme, saugodami sa
vo ir mūsų vaikų gyvybes nuo brutalios 
sovietų Rusijos okupacijos.

Ačiū Dievui, kuris leido mums tiek 
gyventi ir sulaukti Lietuvos laisvės ryto.

muzikos mokyklą. Į Australiją atvyko 1949 
m. ir apsistojo Sydnėjuje. Po privalomos 
dviejų metų darbo sutarties, jis pradėjo 
dirbti auksakaliu, tačiau jau 1952 m. 
suorganizuoja dvigubą kvartetą, kuriam 
pats diriguoja. Tais pačiais metais jis 
vadovavo lietuvių skautams didžiulėje 
skautų “Pan - Pacific” džiambore. 1955 - 
57 m. jis sukuria dvigubą vyrų kvartetą, 
pavadindamas jį “Rožytėmis”, o po metų 
seka dvigubas kvartetas, trigubas trio ir 
visų laukiami “Linksmieji broliai”, kurie 
mokėjo gražiai ir elegantiškai iš visko 
juoktis ir kitus juokinti. Nebijojo jie nei 
didžiosios, nei vietinės politikos, mūsų 
valdybų nesutarimų, o kartais net apra
mindavo įsikarščiavusius. Tekstus “Links
miesiems broliams” daugiausia ir rašė 
pats Plūkas.

Kaip dekoratorius Sydnėjuje jis buvo 
nepamainomas tiek sugebėjimais, tiek ir 
savo prieinamumu. Jis niekad “nesibran- 
gino” ir savęs ne taupė. Tiesa, mėgdavo jis 
viską atidėti “paskutinei minutei”, todėl 
dažnai rengėjai pakankamai jaudindavosi, 
kad dar “nieko nėr”, nors visada viskas 
būdavo užbaigta laiku. Iliustravo jis ir 
Avos Saudargienės parašytą pasaką vai
kams “Sigutė”, bet gal labiausiai prisi
mename jo dekoracijas “Batuotam kati
nui”, 1961 m. O ką kalbėti apie minėji
mus, kuriems sceną meniškai apipavida
lindavo tas pats Algis Plūkas.

Gyvendamas gana “bohemiškai” jis save
per anksti nua
lino ir mirė su
laukęs tik 54 
metų.

Jis degė, 
liepsnojo ir 
užgeso.

Mes prisi
mename jį ir jo 
darbus su dide
liu dėkingumu.

Genovaitė 
Kazokienė
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Lietuva iš arti______________
Atrasti Čiurlionio rankraščiai

Vilniaus universiteto bibliotekos 
rankraštyne atrasta nežinomų, niekieno 
neminėtų M.K. Čiurlionio rankraščių, 
kurie beveik keturiolika metų ramiai 
ilsėjosi kompozitoriaus sesers Jadvygos 
Čiurlionytės fonde. Čia kovo pradžioje juos 
ir aptiko muzikologas Darius Kučinskas, 
M.K. Čiurlionio kūrybą tyrinėjantis nuo 
1990 m. (Šiuo metu jis rengia chronolo
ginį kompozitoriaus kūrybos katalogą, 
numatytą išleisti šiemet). Dėl jo kai kurių 
duomenį) patikrinimo autorius ir atėjo i 
rankraštyną, kur labai netikėtai pavyko su 
kaupu. Rado, patikrino, ko ieškojo, be to, 
aptiko, ko visai neieškojo - pluošteli 
(vienuolika lapų) nežinomi) kompozito
riaus rankraščių.

Tai ankstyvojo (1897 - 1900 m.) dar 
studentiško laikotarpio bandymai: “An
dante” styginių kvartetui, fortepijoninės 
pjesės “Vivace” preliudas fortepijonui (gal 
juodraštis orkestrui?) d - moli, orkestrinis 
kūrinys “Largo”, pagrįstas lietuvių liau
dies dainos “Motule mano” tema, dar vie
no orkestrinio kūrinio dalis, taip pat dvi 
dalys sonatos smuikui ir fortepijonui (ne
baigtos).

D. Kučinsko teigimu, radinio priklau
symą ankstyvajam kompozitoriaus kūry
bos laikotarpiui, jo tikrumą patvirtina, be 
rašysenos, kai kurių komponavimo įpro
čių ypatumai, taip pat fiziniai rankraščių 
požymiai - to laiko popieriaus, pieštuko, 
rašalo savybės. Doc. dr. J. Bruverio nuo
mone. rankraščių vertė yra ir ta, kad jie 
praplečia iki šiol nusistovėjusią pažiūrą j 
M.K. Čiurlionio kūrybos žanrinę apimtį. 
Pasirodo, jis bandė kurti muziką smuikui 
ir fortepijonui. Be to. anot J. Bruverio, 
radinys žadina viltį, kad nežinomų kom
pozitoriaus kūrinių gali būti ir kitur, pvz. 
Juozo Žilevičiaus ir Juozo Kreivėno lie

V Uspaskich - vėl dėmesio centre
Prieš porą savaičių netikėtų po- 

litinii) laimėjimų susilaukęs Viktor 
Uspaskich vėl patyrė nemalonumų. 
Prieš pusmetį Lietuvos spauda aiš
kino, kad jis neturįs tokio diplomo, 
kuriuomi gyrėsi, o dabar ilgame 
straipsnyje “Lietuvos rytas” atsklei
dė jo ryšius su jauna šokėja Anžcli- 
ka. Darbo partijos lyderis name ša
lia Seimo rūmų įsikūrė prieš ket
verius metus. Nuo to laiko kaimy
nai mato ne tik dažnai nakvoti čia 
grįžtantį 46 meti) V. Uspaskich’ą. liet 
ir jo 24 metų draugę Anžclika Fili
povič.

Šio namo gyventojai pirmaisiais metais 
sutikdavo juos įeinančius ir išeinančius 
kartu. Pastaruoju metu politikas ir jo draugė 
buto duris atsirakina skirtingu metu, o i na
mo kiemą įsuka kiekvienas savo automobiliu.

Praėjusių metų pabaigoje pasikeitė dar 
vieno šios namo buto - 30-ojo—šeiminin
kai. Šio trijų kambarių būsto trečiajame 
aukšte savininke tapo Anžclika Filipovič.
Nuo šių metų sausio jame triūsia darbi
ninkų brigados iš Kėdainių.

Už aprūpintą gyvenimą Anžclika turė
tų būti dėkinga milijonieriui V.Uspas- 
kich’ui, kuris turi šeimą Kėdainiuose. Per 
penkerius draugystės metus AFilipovič 
tapo ne tik buto prestižinėje sostinės vietoje 
savininke. Savo įtakingo draugo dėka 
mergina gavo darbą Ūkio ministerijoje, 
šiemet ji įgis brangiai kainuojantį universi
tetinį išsilavinimą, važinėja nauju visureigiu.

Prie Seimo rūmų esančio namo kai
mynai taip pat pastebėjo, kad 27-ajame bute 
kartais apsilanko jaunas tamsiaplaukis 
vyras. „Šis vaikinas ateina tik tada, kai
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tuvių muzikologijos archyve Čikagoje, ar 
kompozitoriaus Julian Carrillo archyve 
Meksikoje (Čiurlionis žavėjosi jo kūryba ).

Vienuolika lapų su natomis atspindi 
turbūt vieną laimingiausių laikotarpių 
Čiurlionio gyvenime: jau baigta Varšuvos 
Konservatorija (1899 m. su pagyrimu), iš 
kunigaikščio Oginskio dovanų gautas 
naujas pianinas, sukurta pirmoji lietuviš
ka simfoninė poema “Miške”. Be to. ko
kios laimingos atostogos tėvų namuose 
Druskininkuose (jas aprašė “Atsimini
muose” sesuo Jadvyga). “Kastukas parva
žiuoja namo su diplomu! Telegrama su
krėtė visus - ir didelius, ir mažus. Nors 
mažieji neįsivaizduoja kas tas diplomas, ar 
tai naujas Kastuko draugas, ar lagaminas, 
kuriame paprastai yra žaisliukų ir sal
dainių”. Tėvas su vaikais išeina pasitikti 
grįžtančio. PasirodoJankelio vežimas, bet 
“... niekas iš jo neiššoka, niekas neatbėga 
pasitikti. Jankelis sustoja ir trumpai sako: 
“Jūsų sūnus eina pėsčias”. Pėsčias, nes 
išsiilgęs gimtųjų smėlynų, pušų ošimo, ku
rį įamžino savo pirmojoje simfoninėje 
poemoje “Miške”.

Netikėtas atradimas (panašiai kaip 
anuomet telegrama...) taip pat paveikė 
“didelius ir mažus” - rankraštyno dar
buotojus, žurnalistus (televizijoje net “Pa
norama” apie tai paskelbė), muzikologus. 
Po keturiolikos metų tylaus, nežinomo 
tūnojimo, rastųjų rankraščių likimas 
pasikeis. Kaip su džiaugsmu pranešė 
bibliotekos direktorė Birutė Butkevičie
nė, jie bus perduoti į restauracinį skyrių, iš 
kur sugrįš be dėmelių, įplyšimų, sveikais, 
neužsilanksčiusiais kampučiais. Ir prasi
dės naujas jų gyvenimas rankraštyne, rei
kia manyti taip pat muzikologijoje.

Genovaitė Gustaitė
(“T'ž.”)

Viktor Uspaskich.
namuose nebūna V.Uspaskich’o. Savo 
rakto jis neturi, duris jam atveria Anžcli
ka”. - pasakojo kaimynai.

Nepažįstamasis kartais sėdi prie A. 
Filipovič visureigio „Suzuki“ vairo - par
veža merginą namo, paskui pats kažkur 
išvažiuoja arba užeina su ja j butą.

Prieš metus šis jaunas vyriškis, užėjęs į 
vidų kartu su A.Filipovič, iš buto išėjo tik
po kelių parų. Kaimynai iškart suvedė ga
lus - tomis dienomis V.Uspaskichas buvo 
išvykęs į Rusiją.

„Anželikos ir V.Uspaskicho draugystė 
yra vieša paslaptis. Daug kas žino apie jų 
ryšius“, - „Lietuvos rytui“ tvirtino tuome
tės choreografinės (cheerleaders) grupės 
NEBL (Šiaurės Europos krepšinio lygos) 
šokėja, nepanorusi viešinti savo pavardės.

Gimnastė AFilipovič į šią choreogra
finę grupę atėjo 1999 m., kone nuo jos įsi
kūrimo pradžios. Ši grupė per mėnesį šok
davo kctvcrio.se penkeriose krepšinio var
žybose, kurios vykdavo ne tik Lietuvoje, bet 
ir užsienyje. Kiekvieną dieną po dvi tris 
valandas grupės narės treniruodavosi.

Surastus M. K. Čiurlionio rankraščius studijuoja (iš kairės): muzikologas <lr. Darius 
Kučinskas, VUB rankraščių skyriaus darbuotoja Virginija Bagdonavičienė, M. K. 
Čiurlionio namų Vilniuje direktorius Stanislovas Urbonas ir muzikologas dr. Jonas 
Bruveris.

Vilniuje žemės kainos muša rekordus
Žemės kainos Vilniuje pasiekė svai

ginančias aukštumas - du bendrovės 
“Palangos statyba” akcininkai sena
miestyje, Šv.Mikalojaus ir Pranciškonų 
gatvių sankirtoje, iš privataus asmens 
nusipirko 4.5 aro sklypą, už kurį sumo
kėjo 4 mln. litų. Sklype, kuris yra tuščias, 
bus statomas keturių aukštų viešbutis. Jis 
priklausys “Palangos statybos” valdomam 
viešbučių tinklui. Žemei įsigyti iš banko 
buvo paimta paskola, rašo dienraštis 
“Lietuvos rytas”.

Keturių žvaigždučių viešbutyje bus 
įrengti 44 prabangūs kambariai. Čia veiks 
restoranas ir naktinis baras. Pastatas užims 
visą sklypo plotą. Po juo bus įrengta auto
mobilių stovėjimo aikštelė.

Daugiabučius namus statančios ir juos 
pardavinėjančios bendrovės vadovai, pirk
dami šį sklypą, iš karto atmetė galimybę 
čia statyti gyvenamąjį namą.

“Dėl itin didelės žemės kainos gyve
namasis plotas šioje sostinės Senamies

Aukštos, lieknos ir lanksčios šokėjos traukė 
vyrų dėmesį. 180 cm ūgio Anžclika pelnė 
politiko V.Uspaskich’o simpatijas.

Vedusio politiko ir beveik perpus už jį 
jaunesnės šokėjos draugystė viršūnę pa
siekė Švedijoje, kur 2003 m. vyko Europos 
vyrų krepšinio čempionatas. 'lėn V.Uspas- 
kieh’ą gerai įsidėmėjo į Švedijos sostinės 
Stoekholmo „Globė Arena“ susirinkę krep
šinio gerbėjai. Pcrvaržybas politikas sten
gėsi sutelkti lietuvius krepšinio aistruolius, 
kad jie vieningai skanduotų šūkius, bendra
vo su krepšininkais, o po nmgtynių pergalių 
džiaugsmą liejo linksmose kompanijose.

Smagiai laiką leidusiam V.Uspaskichui 
staigmeną pateikė jo žmona Jolanta, 
atskridusi įStockholmą prieš čempionato 
pusfinalį. Politiko nuostabai, žmona at
skrido ne iš Vilniaus, o per Rygą. Toks 
netikėtas vizitas atvėsino VUspaskich’o 
įkarštį. Paskutines dvejas varžybas su
tuoktiniai stebėjo drauge. Prieš tai energi
ja tryškęs politikas atrodė visiškai ramus.

Po Europos vyri) krepšinio čempionato 
Švedijoje Anželika paliko NEBL grupę. 
2003 m. mergina pradėjo važinėti nauju 
baltos spalvos visureigiu „Suzuki Grand 
Vitara“. Jis registruotas A.Filipovič vardu. 
Šis automobilis kainavo apie 70,000 litų.

Tuomet niekur nedirbusi A.Filipovič 
Vilniaus Gedimino technikos universitete 
(VGTU) 2004-aisiais įgijo vadybos irvers- 
lo administravimo bakalauro laipsnį. Tais 
pačiais melais mergina įstojo į mokamas 
magistrantūros studijas. Dabar Anželika yra 
Tarptautinio verslo magistrantūros antro 
kurso studentė. Ji už studijų semestrą 
VGTU moka 2250 litų. Per metus mokslai 
jai atsieina 4500 litų.

Vilniuje gyvenantys Anželikos tėvai 
Ivanas ir Liudmila Filipovičiai savo duk

čio vietoje būtų neįperkamas”, - tvirtino 
“Palangos statybos” vadovas.

Anot jo, sumokėtos žemės kainos 
neatpirks ir viešbutis, tačiau jo vertė šioje 
vietoje visuomet išliks didelė.

R.Jasiukėnas teigė, jog beveik milijo
nas litų už arą mokamas todėl, kad Vil
niaus senamiestyje beveik nebėra laisvų 
sklypų.

“Senamiestyje dar yra senų apleistų 
pastatų, ligoninės korpusų, kurie ateityje 
gali virsti viešbučiais arba gyvenamai
siais pastatais. Tačiau tuomet, kai jie bus 
privatizuojami, jų kaina gali būti milži
niška”. - tvirtino verslininkas.

“Palangos statybos” vadovas įsitikinęs, 
kad dabar sumokėta rekordinė kaina už 
arą nėra riba.

Bendrovei ieškant laisvos žemės Vil
niaus Senamiestyje prieš du mėnesius 5.5 
aro sklypas Užupyje buvo pardavinėja
mas už 5.5 mln. litų. Dabar šio sklypo 
savininkas jau prašo 6 mln. litų. n 

teriai vargu ar gali padėti. I.Filipovičius ne
dirba nuo 1997 m., o L.Filipovič pernai 
Valstybinei mokesčių inspekcijai deklara
vo uždirbusi 7000 litų.

2004 m. nidenį vykstant rinkimams į 
Seimą, Anželikos tėvas I.Filipovičius tapo 
Darbo partijos rinkimų stebėtoju sostinės 
Papilėnų apygardoje.

Po agitacinių kalbų Darbo partijos sky
riuose būdavo rengiamos vaišės. Pavaišinti 
būsimus rinkėjus buvo privaloma - toks bu
vo VI Jspaskich’o įsakymas. Darbo partijos 
lyderis tik Palangoje esančioje savo viloje 
pats rengdavo pietus.

„V.Uspaskichas, sėdėdamassu partijos 
kolegomis prie vieno stalo, riaugėja, perdžia 
ir rusiškai keikiasi. Visi vyrai už jį raudo
nuodavome - taip buvo nepatogu prieš 
šalia sėdinčias moteris“, - pasakojo buvęs 
Darbo partijos narys.

Praėjusį pavasarį kilo skandalas dėl 
ūkio ministro V.Uspaskicho diplomo. Prieš 
atsistatydindamas iš posto politikas dar 
spėjo pasirūpinti savo drauge Anželika. 
Praėjusių metų gegužės 20 d. ji buvo pri
imta į darbą Ūkio ministerijoje. Merginai 
atiteko specialistės pareigos Pramonės 
strategijos skyriuje. Iki darbo Ūkio minis
terijoje AFilipovič neturėjo patirties vals
tybės tarnyboje. „Pagal Valstybės tarnybos 
įstatymą, šitokia patirtis nereikalaujama.“, 
—tvirtino Ūkio ministerijos atstovė.

A.Filipovič ministerijoje per mėnesį 
uždirba 1700 litų neatskaičius mokesčių.

Patsai V. Uspaskich žurnalisto paklaus
tas, kiek laiko Anželika yra artima jo 
draugė, atsakė: “Jūs stipriai klystate. Jūs 
kažką supainiojote, gerbiamieji”. Apie šį 
reikalą nenorėjo kalbėti ir Kėdainiuose 
gyvenantiV. Uspaskich’ožmona,41 metų 
Jolanta Blažytė. (Pagal “L. r.”)
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įdomybės___________________
Interviu su Lietuvos “karaliumi”

Rita Baltušytė

Kas ten nepatenkintas rinkimais Bal- 
tanisijoje ar net ir tvarka Ukrainoje? Ne
sijaudinkite. Šią vasarą iš Australijos 
atvyksta Lietuvos karalius Romanas I, 
pasirengęs Baltarusiją ir Ukrainą įjungti Į 
Lietuvos konstitucinę monarchiją. Iš kar
to, kai tik bus atstatytas jo sostas.

Kad Didžioji Lietuvos karalystė atku
riama, Jo Didenybė beveik prieš metus 
pranešė ir Lietuvos Seimui, Ministrui Pir
mininkui ir Prezidentui. Tiesa, atsakymo, 
ar įstatymų leidėjai pritars monarchijos 
atkūrimui Lietuvoje, jis dar negavo.

Tai nė kiek nekliudo tikram ar taria
mam Giedraičii) ir Radvilų palikuoniui 
interneto svetainėje skelbti savo garbingą 
genealogiją ir siūlyti kunigaikščių titulus 
bei garbingus ordinus. Lietuviški karališ
kos giminės titulai parduodami po tiek pat 
kaip ir mažiau garbingi Didžiojoje Brita
nijoje, tai yra, už vieną milijoną Australijos 
dolerių, bet Lietuvos kilminguoju galima 
tapti ir už pusę kainos. Dosnusis karalius 
parūpins visus reikalingus dokumentus ir 
net organizuos atitinkamo herbo sukū
rimą. Iš keturių ordinų, garbingiausias - 
Švento Andriaus, minimas ir „Garbingas 
Lietuvos (su „ų“)Vyčių ordinas. Dambskių 
šeimos herbas, internete datuojamas 1094 
metais (tikriausiai, ir vėl korektūros klai
da), jame vaizduojamas kėnis (eglė), kurią 
išrovęs Romano protėvis, Lubrancų grafas 
Kazimierz Josef Dambski apgynė Lenki
jos karalių Augustą III. Iš jo gautas raštas 
datuotas 1748 metais.

Garbingiausi naujieji Lietuvos kuni
gaikščiai ir bajorai galės lydėti karalių jo 
kelionėse po Europą.

Kyla įtarimas, ar nebus šios prekės 
užsigulėjusios sandėlyje, jei siūlomos to
kios nuolaidos. Klausimo, kiek titulai 
kainuoja (mūsų informacija - iš interneto) 
ir kiek jų parduota, Karalius Romanas I

Nuotraukoje - Lietuvos “karalius” ir “karalienė” - Romanas I 
ir lady Fele.

Romano 1-ojo herbas.

tartum neišgirdo. Lietuvos istorikai nei 
karaliaus, nei jo siūlomų titulų nepripažįs
ta, o jį patį vadina „linksmu žmogumi“.

Nepilnai linksmasis karalius atsakė ir j 
kitus klausimus. Visai nutylėjo savo am
basadorių reikalus, o jų turi du. Vienas jų- 
Belgijojc reziduojantis istorijos profeso
rius ir daktaras Sir Claude Chaussier, 
parašė knygą „Monarchijos atstatymas 
Lietuvoje“, kurią pats karalius išvertė į 

anglų kalbą. Ji bus išleista, kai atsiras lėšų.
Prieš prieidamas prie reikalo, jis pri

minė: „Pažymiu, kad aš esu grafas Roma
nas Dambskis, tačiau karalius Romanas I. 
Mano tėvas, gimęs Ukrainoje, paveldėjo 

Lietuvos Didžiojo 
kunigaikščio (ne 
karaliaus) titulą.“

Dėl įdomumo 
pridedu Darvine 
gyvenančio advo
kato Ken Parish 
pasakojimą pa
skelbtą „Club 
Ti'oppo“ 2004 m. 
gegužės 23 d.

„Labas vaka
ras. Fele“. Aš man
dagiai linktelėjau 
Darvino filipinų 
bendruomenės 
asociacijos prezi
dentei „Lady“ Pelei 
Mann, kai atvyko-

me Į kasmet rengiamus grožio karalienės 
rinkimus, labdaros renginį, kuriame daly
vavo ir visa armija vietos politikų. „Labas 
vakaras, pone Mann'ai,“ - pasakiau, 
parodydamas, jog pastebėjau Fcle'svyrą. 
„Princas Romanas, iš tikrųjų,“ pasakė jis 
įtemptai šypsodamasis.

Tai buvo mano pirmas šio vakaro ne
taktas, bet ne paskutinis.

Aš laikinai buvau pamiršęs, kad pilvo
tas plinkantis škotas, su kuriuo susipaži
nau, kai jis buvo mano klientas vardu Ron 
Mann, transformavosi į dr. Sir princą 
Romaną, 1995 metais jo įkurtos religijos 
„Visatos šeima“ (Universal Family) 
patriarchą....

Tuokart, kai susipažinau su Ron, jisai 
teisėsi su vietos laikraščiu „Northern 
Tcrritoiy News” dėl šmeižto užuominų, jog 
kažkas buvo labai aiškiai nesąžininga vai
kų modeliavimo ir talento agentūros veik
loje, kuriai jis tuo metu vadovavo. Neat
simenu. ar kada sužinojau, kuo ta istorija 
baigėsi.“

Australijos filipinų ordino Rizal (juo 
pasipuošusius Romaną I ir Lady Fele ma

tome ir nuotraukoje) interneto svetainėje 
skelbiamoje žodingoje autobiografijoje 
Romanas I pažymi, kad laikraštis norė
damas išvengti teismo, išmokėjo kompen
saciją. Šiuo metu Lietuvos “karalius” yra 
padavęs į teismą Australijos ir Šiaurės 
Teritorijos vyriausybes už tai, kad federa- 
linei policijai, turinčiai įtarimų, kad jis 
padeda nelegaliems imigrantams iš 
Filipinų, surengus reidą į jo namus, jie su 
žmona negali miegoti. Be (o, nukentėjo jų 
reputacija ir labdaros organizacija. Visi 
jiems priteisti pinigai, kurie liks nuo iš
laidų pilnam Lietuvos monarchijos atsta
tymui, bus skiriami vargšams. Lietuvos 
“valdovas” teigia, kad Šiaurės Teritorijos 
parlamento nariai jį šmeižė posėdžių me
tu, o byloje prieš jį melagingai liudijo 
1 migracijos ministerijos pareigūnas.

Toliau seka interviu su 30 metų Aus
tralijos tropikuose gyvenančiu 64 metų 
Australijos piliečiu. Pirmuosius 50 savo 
gyvenimo metų jis vadinosi Ronald Mann 
(tai jo motinos pavardė), 1992-siais tapo 
grafu Romanu Dambskių, nuo 1995-jų - 
princu Romanu, o dabar save vadina ka
raliumi Romanu I.

Papasakokite trumpai apie save: kada 
ir kur gimėte, mokėtės, kokius darbus teko 
dirbti, ką dabar veikiate, koks jūsų laisva
laikio pomėgis?

Gimiau Edinburge, Škotijoje, 1942 
kovo7dieną. 1947-1960 metais mokiausi 
Trinity Academy. Baigiau tiksliuosius 
mokslus ir kalbas. Esu teologijos ir gydy
mo natūraliais metodais daktaras.

Penkerius metus tarnavau Karališkose 
karinėse oro pajėgose (JK, Adenas, Ke
nija), vėliau buvau Jos Didenybės Muiti
nės ir akcizo atsakingas pareigūnas, 
policijos patrulis Naujojoje Gvinėjoje, dir
bau Teisingumo Departamente Darvine, 
1986 metais iš to darbo išėjau, nes norėjau 
tapti dvasininku. Dabar man 64-ri, esu 
pensininkas. Aš visuomet domėjausi astro
nomija, muzika ir kinu, kaip lik šiuo metu 
rašau ir vėliau pals statysiu miuziklą „Pietų 
pusės istorija“. (Plg. JAV filmą “West Side 
Story”-R.B.)

Tęsinys kitame AG* nr.

Pagalba vargstantiems Lietuvoje
Į Lietuvą išsiųstos 9 dėžės rūbų ir kt. 

(126 kg.). Nijolės Sadūnaitės globoja
miems vaikams ir seneliams - 3 dėžės, 
Tremtinių namams Vilniuje - 1 dėžė, 
Šiaulių vaikų globos namams - 2 dėžės, 
Plungės rajone gyvenančiai daugiavaikei 
(10 vaikų) šeimai, kurie neseniai prarado 
motiną -3 dėžės.

Dėkojame visiems, finansiškai prisidė- 
jusiems padengiant persiuntimo išlaidas.

Aukojo: June Dambrauskas, Elvira 
Eylcs, Ričardas Auglys, Adolfas Griš- 
kauskas, Nijolė Jankulė-Užubalienė,

Marina Cox, Jadvyga Burokienė, V. 
Stanevičienė, I. Poželaitė - Davis, J. La- 
šailienė, Onutė Dobbs, Onutė Kapočicnė, 
V. Ratkevičius, “Sutartinė”, G. Grybaitė, 
Dana Skorulienė, Nata Liutikaitė, M. Ka
valiauskienė, Sydnėjaus Lietuvių Moterų 
Socialinės Globos Draugija, Algis Bačiulis.

Ypatinga padėka Almai Kavaliauskai
tei ir Adolfui Griškauskui už suaukotus 
gražius rūbus.
Milda Karpavičicnė, Nata Liutikaitė, 

Margarita Kavaliauskienė

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pirmininką ir 
“Mūsų Pastogės” bendradarbį bei pagalbininką

Teodorą tiZotcą,
sulaukusį garbingo 80-mečio sveikina

LB Spaudos Sąjungos Valdyba ir
“Mūsų Pastogės” Redakcija

Iš Redakcijos pašto
O visgi aš neklydau

Vincas Binkis rašo, kad aš suklydau, o 
ne jis pats, sakydamas, kad Prezidentas 
Valdas Adamkus į Australiją atvyko ne 
pirmą kartą. Tai tikra teisybė. Jei dr. G. 
Kazokienė ir V.Binkis, rašydami apie šį 
atvykimą, būtų pridėję “kaip Prezidentas”, 
tai visiems būtų labai aišku ir nebūtų ta
da jokių ginčų.

Kaip Prezidentas, V. Adamkus į Aus
traliją atvyko jau antrą kartą,bet kaip 
žmogus,jis čia jau buvo trečią kartą. Tada 
nereikėti) mielam prieteliui Vincui pri
mesti dr. G.Kazokienei, kad su amžiumi 
atmintis silpnėja, o man - kad geri žur
nalistai to nedaro. Tikrai nežinau, ko 
nedaro, nes aš tik pataisiau ir paaiškinau 
tai, ko kiti žmonės nesuprato ir net man 
telefonu apie tai skambino.

Antanas Laukaitis

“M.P.” Redakcijai,
“M.P.” Nr. 13 Antano I .aukaičio laiške 

“Suklydo ir Vincas”. Antanas pabrėžia, kad 
V. Binkis suklydo sakydamas (“M.P.” nr. 
12), kad V. Adamkus pirmą kartą į Aus
traliją buvo atvykęs prieš šešerius metus. 
Antanas sako, kad Valdas Adamkus 1964 
m. į Australiją atvyko su Š. Amerikos liet, 
krepšinio rinktine. Cituoju: “jis su krepši
ninkais apsilankė tik Sydnėjuje, Canberro- 
je ir Adelaidėje. Po to grįžo į Ameriką”.

Suklydo ir Antanas! V. Adamkus su 
krepšininkas buvo ir Melbourne, kur jis ap
sistojo pas savo gimines - Antaną Adam- 
kevičių su šeima. Su rinktine buvo nuvykęs 
netįTasmaniją.

Knyga “Krepšinio išvyka Australijon”, 
redaguota Jono Šoliūno, gražiai aprašo 
krepšininkų ir vadovų įspūdžius apie jų 
išvyką. Arūnas Skimbirauskas

Paroda vyksta Bėga Valley Regional Gallery, Zingel Place, Bėga.
Galerija atidaryta: antradieniais - penktadieniais - nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. p.p. 

šeštadieniais - nuo 9 vai. ryto iki 12 vai.
Parodos atidarymas - šeštadienį, balandžio 29 dieną, 6 vai. po pietų.
Paroda veiks nuo balandžio 29 dienos iki gegužės 27 dienos.

Sydney Lithuanian Information Centre ( SLIC J now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinlb@slic.org.au
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Kas - kur - kaip?
Antanai 
Laukaitis

Nuoširdi padėka
Neseniai gavau iš Panevėžio invalidės 

merginos Sonatos Vasiliauskaitės įdomų 
laišką. Ji rašo:

” Jūsų adresą gavau iš mūsų šeimos 
gydytojos dr. Gražinos Jurgaitienės, kuri 
jau ne kartą viešėjo Australijoje (ir čia 
susirado daug ir gerų draugų. A.L.) Jos 
dėka prasidėjo mano pažintis su Melbour
ne Socialinės Globos Moterų Draugijos 
iždininke Dana Binkiene. Jai gydytoja 
papasakojo mano gyvenimo istoriją.

Man 21 metaiir nuo pat gimimo gyve
nu su močiute Aldona, kuri yra 71 metų. 
Po skyrybų tėvai manimi nebesirūpina. 
Yra dar mano sesuo Margarita (16 m.) ir 
broliukas Edvinas (9 m.). Jie gyvena glo
bos namuose, kai dar vienas broliukas 
1 .ūkas (4 m.) gyvena su mama.

Prieš aštuonerius metus kūleversčio 
metu, per sporto pamoką mokykloje, 
patyriau kaklo traumą, lūžo 3 kaklo 
slanksteliai.

Vėliau, dėl gydytojų padarytų klaidų 
skiriant gydymą, sveikata ėmė blogėti ir 
po dviejų sudėtingų stuburo operacijų 
man paralyžavo kojas. Jau 7-eri metai kai 
nebevaikštau, kenčiu stiprius stuburo 
skausmus, vargina žaizdos. Esu labai dė
kinga močiutei, kad ji rūpinasi manimi, 
atiduodama visas jėgas, nors jai pačiai labai 
sunku dėl sąnarių ir širdies ligų negala
vimų. Kad palengvintų mūsų sunkią 
gyvenimo buitį Melbourno Socialinės 
Globos Moterų Draugija padovanojo mums 
skalbimo mašiną. Jau metai laiko kai 
močiutei nebereikia skalbti rankomis.

Nijolė 
Jankutė

Tęsinys iš “M.P.” 
nr. 13.

-Okodėl ne?
Graži diena!

Cat Ballou buvo linksmas lyg ne siau
roj vagono kėdėj, bet pūkuose Išsimiego
jęs.

- O kur dingo Mr. Palumbo? Tas, kur 
šalia manęs sėdėjo? - paklausiau.

- Kur dings? Gal pusryčiauja, - atsilie
pė Maggie. Bet mažiukų mama mačiusįjį 
kažkur išeinant dar neišaušus. Žvilgterė
jau po kėde - ten nebebuvo ir jo mažojo 
lagaminėlio.

- Eisiu kavos, - pasakiau bendrakelei
viams. Kartu su manim pakilo ir Maggie. 
Ji neisianti į restorano vagoną kavos. Kava 
- tikras nuodas. Ji atsigersianti iš čiaupo. 
Sekančiam vagone esąs vandens bakas.

Traukinys, supdamas ir staugdamas, vėl 
įnėrė tunelin. Prie vandens bako palikau 
Maggie ir nusiyriau į restoraną. Pusry
čiautoji; buvo nedaug, bet Mr. Palumbo 
niekur nesimatė. Ar jis iš tikrųjų naktį 
traukinį paliko? Juk sakėsi važiuojąs 
Washington’an. Ar jis naktį su kažkuo 
kalbėjosi, kažką perdavė? Ar aš sapnavau?

Kavą begurkšnojant, garsiakalbis 
pranešė, kad artėjam prie Harpers Ferry - 
Potomac ir Shenandoah santakos! Pri- 
gludau prie lango. Tiesą sakė tas mano 
Batuotas Katinas - už lango atsivėrė nuo
stabus vaizdas: mažas miestelis tupėjo 
didelių upių apjuostas. Ant aukštų žalsvų 
uolų kilo tankūs miškai tartum milžino 
šukos. Čia susiliejo net dvi upės, bet 
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Šios Draugijos moterys yra labai nuo
širdžios ir rūpestingos, nuolat skambina 
ir teiraujaujasi. kuo galėtų mums padėti

Prieš pat Naujus Metus sulaukėme 
didelės staigmenos - siuntinio su dova
nomis man ir močiu tei. Gavome skarelių, 
papuošalėlių ir didžiulę knygą apie Aus
traliją. Labai pradžiugino mus tokia 
staigmena. Ir dabar, visai neseniai, ta geroji 
mūsų gydytoja dr. Gražina Jurgaitienė 
galėjo mane pradžiuginti žinia, kad Drau
gija nusprendė padovanoti man modemų 
kompiuterį. Ir po savaitės dr. Gražina su 
visa šeima atvežė man šį kompiuterį. Esu 
nuoširdžiai dėkinga visai jos šeimai už 
tarpininkavimą, bendraujant su šia 
nuostabia Moterų Draugija, kuriai aš esu 
labai dėkinga. Kompiuteris yra nedidelis 
ir nešiojamas, o taip pat ir labai dailus. Man 
ypač džiugu, kad galėsiu naudotis inter
netu ir bendrauti su žmonėmis iš viso 
pasaulio.

Per jūsų Australijos laikraštį “Mūsų 
Pastogę” noriu labai padėkoti Melbour
no Moterų Socialinės Globos Draugijai už 
tiek daug man duotos materialinės pa
galbos ir parodyto nuoširdumo.

Didelė padėka yra p. Danai Binkienei 
ir dr. Gražinai Jurgaitienei Panevėžyje už 
visa gerą duotą irparodytą man. Kaižmo- 
gus žinai, kad pasaulyje yra tiek daug 
gerų žmonių, kurie ir tavimi invalide 
rūpinasi, tai ir gyvenimas tampa gražesnis 
bei malonesnis.

Aš nuoširdžiai linkiu visiems jums daug 
geros sveikatos ir sėkmės gyvenime.

Jeigu kas norėtų padėti šiai jaunai 
invalidei ir jos močiutei, tai gali su ja 
susirišti šiuo adresu:

Sonata Vasiliauskaitė,
Kniaudiškių 12-20,
LT - 37104 Panevėžys,
Lithuania.

Kai bijai skristi
susikirto net trijų valstijų sienos: į vakarus 
West Virginia, j rytus Maryland. į pietus 
Virginia. Gėriau tuos vaizdus labiau, negu 
kavą ir pasižadėjau sau čia atvykt vasaros 
metu. Stotelė buvo maža, senoviška. 
Stabtelėjom trumpai: matyt, koks vietinis 
žmogelis išlipo ar įlipo.

Kai grįžau į savo vagoną, pataikiau į 
tikrą sąmyšį. Įraudusi ir apsiašarojusi 
Maggie šaukė: - Apvogė! Apvogė!

Išsigandę rėkė Maika ir Meiža, o jų 
mama bandė raminti Maggie. Kiti kelei
viai sunerimę klausinėjo vienas kitą: - ką 
apvogė? Kas atsitiko?

Mane pamačiusi, Maggie vėl prapliu
po: - Penkiasdešimt dolerių ir kredito 
kortelę! Tas hipis! Nubaus jį Viešpats! Ne 
koją jam pervažiuos - jį visą sutraiškys!

- Maggie, prašau. nešauk! - bandžiau ją 
raminti ir aš, - ar apžiūrėjai rankinuką? O 
gal į tuos maišus įdėjai?

- Rankinuke buvo. Niekur kitur! Niekur! 
Grįžau atsigėrusi ir va - rankinukas tuš
čias. Irto hipio, to niekadėjo nebėr!

Jos rankinukas tebebuvo pilnas ir iš
pampęs nuo prikimšimo. Bet tuščia buvo 
Cat Ballou vieta. Negijis-vagišius? Ogal 
storulė tik pamiršo, kur pinigus nukišo? 
Tuose jos maišuose ir išsižiojusiam ran
kinuke net Saliamonas nieko nesurastų... 
Bet... storulė nuėjo atsigert, o aš į restora
ną. Ir traukinys stabtelėjo I larpers Ferry... 
Vagys moka greit apsisukt. Ypač apie 
neužsektą rankinuką... Cat Ballou? Links
mas, juokingas, truputį pameluojantis, 
dainuojantis “my way to golden dreams”? 
Aš nenorėjau, kad jis būtų vagis. Geriau 
kas nors iš ramiai ir oriai vagone tebe
sėdinčių. Neįtariamas... Kaip Agatha 
Christie kriminaliniuose romanuose...

Paskutinė Tautinė olimpiada
Pagal bendrą pasaulio lietuvių sporto 

vadovų nutarimą, daugiau Lietuvos Tau
tinių olimpiadų nebus.

Šių metų liepos 1 - 5 dienomis, finalinės 
varžybos ir paskutinė Tautinė olimpiada 
vyks Panevėžyje. Čia varžysis patys iš
kiliausi Lietuvos, gal ir Amerikos lietuviai 
sportininkai. Australijos lietuviai tokio 
aukšto lygio sportininkų neturi ir olim
piadoje nedalyvaus, nors keli vadovai ir 
atstovai ten nuvyks.

Nuo šiol vyks tik Pasaulinės sporto 
šventės, kuriose galės dalyvauti visi. Se
kanti Sporto šventė vyks 2009 metais 
birželio 25 - 28 dienomis, švenčiant Lie
tuvos valstybės 1000 - mečio minėjimą.

Gyvenimas Airijoje ir Anglijoje
Jau ne vienas lietuvis, anksčiau gyvenęs 

ir dirbęs prie Sydnėjaus olimpinių sta
tybų. negavę pasilikimo vizos, grįžo į 
Lietuvą, o dalis jų išvyko j Angliją ir Airi
ją. Su keliais jų susirašinėju.

Londone lietuviai jau skaičiuojami net 
šimtais tūkstančių. Panašiai yra ir Airijo
je. Sydnėjuje įsigiję tinkuotojų specialy
bes, jie Londone ir Airijoje dirba tokį patį 
darbą. Užmokestis yra geras ir galima gana 
gerai gyventi, tik beveik visi sako, kad 
darbas ir gyvenimas Sydnėjuje buvo daug 
geresnis, ypač oras. Klimatu Anglijoje ir 
Airijoje skundžiasi daugelis. Draugystės

Jauniesiems Lietuvos džiudistams - 
4 aukso medaliai

Balandžio 16 dieną Kaune baigėsi dvi 
dienas trukęs Pasaulio jaunimo (iki 20 
metų) taurės džiudo varžybos, kuriose 
Lietuvos sportininkai iškovojo keturis 
aukščiausius apdovanojimus.

Pasaulio jaunimo varžybų taurės lai
mėtojais tapo Jurgita Kairytė (svorio ka
tegorija iki 63 kg) iš Elektrėnų, kauniečiai 
Karolis Bauža (90 kg) ir Lorcna Rimavi- 
čiūtė (78 kg) bei panevėžietė Skaistė 
Marcinkevičiūtė (virš 78 kg).

Per dvi varžybų dienas buvo išdalinti 
14 medalių komplektai, o daugiausia pri
zinių vietų - net 26 (4 pirmos, 7 antros, 15 
trečių) - atiteko Lietuvos džiudo imtyninin

When's the last time you went to 
www.ALJS.org ?
The young'uns have been busy! ALJS

Aplink tebevirė erzelis. Kažkieno 
pašaukti atskubėjo konduktorius ir dar 
koks tai uniformuotas traukinio palydovas. 
Jis bandė klausinėt storulę Maggįe, bet to
ji tik rankom mosuikavo ir šaukė:

- Nubaus jį Viešpats! Nepasieks jis savo 
kelionės tikslo! Bus jam “Allegheny moon” 
tam plėšikui! Padainuos jis kalėjime!

Sąmyšis tęsėsi, kol pareigūnai išsivedė 
Maggie į kitą vagoną ramesniam įvykio 
aptarimui. Keleiviai rimo, nors klausimai, 
pasipiktinimai, kaltinimai ir net pašaipos 
Maggie adresu darskraidė po vagoną. Ge
rai, kad netrukus pasiekėm Washington’ą. 
Dar kartą perkirtom tingią rudą Potomac 
upę, ir vėl po kelerių metų galėjau pa
sigrožėt tolumoj dunksančiu pirmojo 
prezidento obelisku.

Bet iš minties man nedilo tas nema
lonus įvykis. Gaila buvo ir apvogtos Maggie, 
ir apkaltinto Batuoto Katino. Nenorėjau 
tikėt, kad jis apkraustė storulės rankinu
ką ir tiek!

Staiga prisiminiau Mr. Palumbo. Jis 
taip pat dingo iš vagono. Naktį. Galėjo 
mitriai apsisukt, juk visi buvom sumigę, 
susnūdę... Vėl prisiminiau savo sapną: lyg 
tai kažkas klausinėjo tą Balandį “ar turi”?, 
o jis lyg kažkam kažką davė... O gal tai 
nebuvo sapnas? Ką vežė jis savo mažam 
lagaminėly? Netikiu, kad jam būtų reikėję 

tarpusavyje, kokia buvo Sydnėjuje, taip pat 
nėra. Vyresnieji kaltina jaunimą kad jau
noji karta sugadino lietuvio reputaciją, 
todėl dabar dažnai, kaip jie rašo, žodis 
“lietuvis” virto keiksmažodžiu. Pradžioje 
buvo galima rasti daug ir neblogų darbų, 
net ir nemokant anglų kalbos, tačiau da
bar, privažiavus tūkstančiams žmonių B 
kitų Europos šalių, geresnį darbą sunku 
rasti. Dėl tos priežasties naujai atvykę 
lietuviai yra nusivylę Anglija.

Panašiai yra ir Airijoje. Šventinį nau
jametinį pasveikinimą gavau iš kunigo 
Egidijaus Arnašiaus. Su juo artimiau 
susipažinau Lietuvių Dienų ir Sporto 
švenčių metu, bei vykusioje rajoninėje 
skautų stovykloje. Tai puikus, jaunimo 
mėgiamas kunigas, kuris ir dainavo, ir gi
tara skambino, ir su jaunimu artimai 
bendravo, ir su skautais stovykloje bulves 
skuto. Tai buvo kunigas, kurio mums labai 
reikėjo. Tačiau, gaila, jis buvo grąžintas] 
Lietuvą, o dabar aptarnauja tūkstančius 
Airijoje gyvenančių lietuvių. Jis kiekvieną 
dieną važinėja po Airiją, lanko gyvenan
čius lietuvius ir tik sekmadieniais būna 
Dubline, kur laiko lietuviams pamaldas. 
Jis sako, kad Airijoje nėra sutikęs nė vieno 
vargstančio lietuvio. Jis ir ten gyvenantys 
lietuviai gražiai sugyvena su vietiniais gy
ventojais. kurie beveik visi yra katalikai Ir 
mes iš Australijos linkime savo buvusiam 
kapelionui ir geram draugui geros sveika
tos ir daug sėkmės. Q 

kams. Latvijos, Estijos. Suomijos ir Švedijos 
sportininkai namo išsivežė po du aukso 
medalius.

Pasaulio jaunimo taurės džiudo imtynių 
varžybose Kaune dalyvavo 168 sportinin
kai iš Airijos. Armėnijos, Estijos. Lietuvos, 
Latvijos, Suomijos bei Švedijos.

Po varžybų Kaune, kas savaitę panašūs 
turnyrai vyks Estijoje, Rusijoje, 1 Jkrainoje, 
Austrijoje, Portugalijoje, Lenkijoje. Vokie
tijoje ir Švedijoje, o jaunųjų džiudo imtyni
ninkų pasirodymą vainikuos Pasaulio 
jaunimo džiudo čempionatas, kuris spalio 
12-15 dienomis vyks Dominikos Respub
likoje. □

Maggie piniginės. Kažkas buvo svarbiau. Ką 
jis kažkam perdavė? Ar iš tikrųjų par
davinėjo vaistažoles ir jonizuotą orą? 
Įsileidau į nemalonius net baisius svars
tymus. Mintyse pradėjau sijot Mr. Palumbo 
plepėjimą apie keistą preparatą, kuris 
apsaugo nuo “anthrax”. O gal - atvirkščiai? 
Gal ta “tfi telė po kaklu” pilna bacilų?! Ak, 
greičiau išlipt iš šito vagono, palikt tą 
traukinį! Lėktuvu būčiau seniai nuskridus!

Kalėdiniais blizgučiais išpuoštoje 
Washington’o Union stoty atsisveikinau 
su strikinėjančiais, plepančiais Maika ir 
Meiža ir su jų mama. Vaikams kioske nu
pirkau po šokoladinį “Santa”, o mudvi dar 
kartą apgailėjom vargšę Maggie.

- Žinot, aš netikiu, kad tas vyrukas, tas 
juokingas Cat Ballou, vagis, - pasakė 
moteris, - vagone daugžmonių, be to. ne
mažai keleivių pereidavo ir iš kitų vago
nų... Bet tas vyras, kur šalia jūsų sėdėjo, ir 
kalbėjo apie “anthrax”, atsimenat? Jis man 
visai nepatiko...

Atsisveikinom draugiškai - ilgos ke
lionės bendrakeleivės. Kai bijai skristi, 
važiuoji traukiniu - nei greičiau, nei pa
togiau, bet įdomiau! Ar saugiau? Į tai ga
lėti} atsakyti Cat Ballou ir Mr. Palumbo. 
Bet kur jie?..

PABAIGA

6

http://www.ALJS.org


Lietuva ir nafta - 2
Tebesitęsiant “Mažeikių naftos” akcijų perpardavimo sunkumams, praėjusiame “M.P.” 

numeryje spausdinome prof. Vytauto Landsbergio siūlymą atkreipti dėmesį 
įnerusiškusnaftosšaltinius. Šiame numeryje spausdiname specialisto Dariaus Vara
navičiaus apžvalgų, kaip šiuo metu Europos Sąjunga yra pasidariusi stiprokai pri
klausoma nuo Rusijos naftos bei dujų - ir kodėl Baltijos šalys turėtų gauti politinės paramos 
SĖS, kad joms netektų dar labiau įsivelti į Rusijos energetinius šaltinius. Red.

ES energetikos politika ir Rusija
Šį mėnesį Europos Komisija (EK) 

paskelbė taip vadinamu Europos Sąjungos 
(ES) energetinės politikos Žaliąją knygą 
(A European Strategy for Sustainable, 
Competetive and Secure Energy ), kurioje 
deklaruojami ES energetinės erdvės in
tegravimo ir vidinių saugiklių siekiai. 
Tačiau žvelgiant j realius ES ir nuo de
mokratijos tolstančios Rusijos bendradar
biavimo mastus, situacija neatrodo itin 
palankiai.

Po plėtros į Vidurio ir Rytų Europos 
(VRE) šalis išryškėjo didesnė Europos 
Sąjungos (ES) priklausomybė nuo Rusijos 
energetikos sektoriuje. Apie 50% visų į 
ESimportuojamų dujų bei apie 30% naf
tos yra išgaunama Rusijoje.

Y ra pakankamai prielaidų tvirtinti, jog 
ateityje Rusija gali užimti dominuojančią 
poziciją tarp energetikos išteklių tiekėjų į 
ES šalis. Tačiau, kita vertus, ir pati Rusija 
yra priklausoma nuo įplaukų į federalinį 
biudžetą: apie 37% Rusijos biudžeto pa
jamų sudaro įplaukos iš naftos bei dujų 
eksporto. Galima teigti, kad ES ir Rusija 
yra abipusiai priklausomos viena nuo 
kitos: Europa nuo energetikos išteklių 
importo, o Rusija - nuo įplaukų gaunamų 
iš eksporto.

2000 metais aukščiausiu lygiu buvo 
pradėtas Rusijos ir ES dialogas energeti
kos tema. Dialogo tikslas - užtikrinti Eu
ropos galimybes naudotis Rusijos gamti
niais naftos bei dujų ištekliais, bei priklau
somybės tarp šių dviejų regionų augimas. 
Dialogo uždaviniai: ES yra suinteresuota 
užtikrinti nepertraukiamą energetikos 

išteklių tiekimą, tuo tarpu Rusija yra linkusi 
pritraukti užsienio investicijas bei turėti 
galimybes išeiti j ES bei pasaulio rinkas. 
Esamuoju laiku Rusija tapo vienintele ir 
pačia svarbiausia energetikos išteklių tie
kėja Europos Sąjungai. Kai kurie analiti
ka/ teigia, kad galima įžvelgti tam tikras 
rizikas, nes ES tampa vis labiau priklau
soma nuo gamtinių išteklių importo iš Ru
sijos ir įtakoja lankstesnę ES poziciją bei 
nuosaikią kritiką Rusijos vidaus ir užsie
nio politikos atžvilgiu.

Rusijos energetikos strategija
2000 m. Rusijos vyriausybė patvirtino 

pagrindines energetikos strategijos gaires 
iki 2020m. Pagrindinis Rusijos energeti
kos strategijos tikslas - sustiprinti Rusijos 
energetikos politiką ir įtvirtinti Rusijos 
pozicijas globalioje energetikos rinkoje, 

padidinti Rusijos energetikos sektoriaus 
eksportą bei užtikrinti Rusijos įmonių pa
tekimą į užsienio rinkas. Energetikos sek
torius, be abejo, turi įtakos Rusijos užsie
nio politikai, ypatingai išnaudojant šalies 
geografinę bei geopolitinę padėtį. Tarp
tautinė Rusijos politika yra tampriai susiju
si su eksportuojamais energetikos resur
sais, ryškiu dalyvavimu kitų valstybių 
energetikos rinkose, siekiant kontroliuoti

energetikos resursus bei energetikos in
frastruktūrą tose šalyse, taip pat su užsie
nio investicijų pritraukimu į Rusijos rinką 
ir santykių plėtojimu su kaimyninių šalių 
energetikos sektoriuje veikiančiomis 
įmonėmis. Rusija stengiasi sukurti vienin
gą energetikos erdvę posovietinėse šalyse. 
Tarp Baltijos šalių “Gazprom” vienintelėje 
Lietuvoje turi mažiausią akcijų skaičių.

Rusija kaip ekonominis ES partneris
Dabar Rusija yra labai svarbus ekono

minis ES partneris. Dvišalė prekyba tarp 
abiejų šabų 2004 m. sudarė 96.55 milijar
dus eurų. Apie 60% įplaukų Rusija gauna 
iš energetinių išteklių eksporto, o didžiau
sią įplaukų dalį sudaro išteklių pardavi
mas ES. Didėjančią ES priklausomybę 
nuo Rusijos ateityje gali lemti mažėjanti 
energetinių išteklių gavyba iš Šiaurės Jū
ros. Iki 2030 m. ES rengiasi importuoti apie 
70% energetinių išteklių iš Rusijos

Rusija valdo 30% pasaulio dujų ir 10% 
naftos rezervų. Energetikos monopolistas 
Rusijoje -bendrovė „Gazprom“ valdo 25% 
pasaulinių dujų rezervų bei gamina 94% 
Rusijos dujų, kurias į pasaulines rinkas 
tiekia tranzito būdu per Ukrainą bei 
Baltarusiją. Kompanijos išgaunama pro
dukcija savo kiekiu lenkia Iraką ir Kuvei
tą bei šiek tiek atsilieka nuo Saudo Arabi
jos bei Irano. Kasdieninė „Gazprom“ 
produkcija sudaro 10.3 milijonus naftos 
barelių, o visos Rusijos naftos eksportas 
per parą sudaro 7 milijonus barelių. Apie 
85% produkcijos yra tiekiama į ES.

ES ir Rusija yra suinteresuotos glau
džiu bendradarbiavimu energetikos sri
tyje. Bendradarbiavimas skatinamas įdie
giant lygiavertes dalyvavimo energetinėje 
politikoje sąlygas. Siekiama liberalizuoti 
dujų rinką, sudaryti palankias sąlygas pri
sijungti prie energetikos išteklių transpor
tavimo sistemos. Gerinamas investicinis 
klimatas Rusijoje idant ateityje galima bū
tų pritraukti kuo daugiau užsienio kom
panijų į Rusijos rinką.

Nepaisant penkių sėkmingi) bendradar
biavimo metų tarp ES bei Rusijos, galima 
teigti, kad dvišaliai santykiai energetikos 
srityje priklauso nuo tolimesnių išsames
nių ES ir Rusijos derybų tokiose srityse 
kaip ekonomika, saugumas, teisė bei 
moksliniai tyrimai. Tačiau, kita vertus, 
dvišaliai Rusijos santykiai energetikos 
srityje su atskiromis ES valstybėmis na
rėmis dominuoja virš bendros ES politi
kos Rusijos atžvilgiu. Yra akivaizdi Bal
tijos šalių priklausomybė nuo Rusijos gam
tinių dujų ir naftos išteklių, kurią Rusija 
gali ketinti išnaudoti ekonominiams bei 
politiniams tikslams pasiekti. Tad daug 
optimizmo sukėlusi Žalioji knyga turėtų 
būti kuo greičiau papildyta konkrečiais 
veiksmų planais, pagrįstais realia parama 
Rytinėje energetikos erdvėje esančioms ES 
šalims. (OMNI)

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

1 f you still have no plans for the summer, this might be 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 Vytau tas 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_zcmaityte@fc.vdu.lt

At A Juzei Šatkauskienei
mirus, gilią užuojautą reiškiame dukroms Elytei ir Valei, sūnums Romui ir 

Vytautui, bei jų šeimoms.
Ona Lčvcrienė su šeima,

Vitas Svirinas su šeima

Pagerbdama

Juzę ŠatkauskienĘ,

aukoju “Mūsų Pastogei” $20.
Anelė Pauliukonienė

Mirus

Juzei Šatkauskienei,
gilią užuojautą reiškiame dukrai Elei Šatkauskaitei - Kains - “Talkos” Sydnė- 

jaus skyriaus vedėjai, šeimai ir visiems artimiesiems.
Lietuvių Kredito Draugija “Talka”

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

bei visus artimuosius.
Marguerita ir Teodoras Kotcas

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

bei jų šeimas.
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Mylimai Motinai

At A Juzei Šatkauskienei,
mirus, giliai užjaučiu jos vaikus - Romą, Valę, Vytą ir Elę bei jų artimuosius.

Danutė Skorulienė

Pagerbdami

Juzę ŠatkauskienĘ,

aukojame “Mūsų Pastogei” $20.
Laima ir Vytenis Šliogcriai

At A Jeronimui Vingiliui
mirus Kanadoje, nuoširdžiai užjaučiu brolį Benių ir artimuosius.

Danutė Skorulienė

Pagerbdami ir prisimindami

Juzę ŠatkauskienĘ Gediminui Biskiui

ėlių aukojame “Mūsų Pastogei” $50.
Kaimynai ir draugai

mirus, liūdime kartu su žmona “aušroke” Birute, dukterimi Gailute ir
giminėmis Čikagoje ir Lietuvoje.

“Mūsų Pastogei” skiriame $50.
“Aušrokės” Marija Mašanauskaitė-Saženienė

ir Regina Sirjatavičiutė-Umbražiunicnė
Skaityk “Musų Pastogę” — viską žinosi!
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Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
2006 m. birželio 23 - liepos 9 dienomis Kanadoje, Toronto, Hamiltono ir Montrealio 

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

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

www.kongrcsas.org arba rašykite Ruošos Komiteto pirmininkui:
mathew.stanevicius@hp.com
Pagal Pl JS Valdybos nutarimą į XII Kongresą Lietuvių Jaunimo Sąjungos gali siųsti 

šį atstovi; skaičių: Rytų Europa - 15 (Baltarusija -1, Estija -1, Gruzija -1, Karaliaučius, 
Rusija - 1, Latvija -1,1 .enkija - 5, Maskva, Rusija - 1, Moldova -1, Sibiras, Rusija - I, 
Ukraina -1, Uzbekistanas -1); Vakarų Europa - 25 (Airija - 3, Danija - L Didž. Britanija 
- 4, Ispanija - 2, Norvegija -1, Prancūzija -1, Švedija -1, Vokietija -12); Ramiojo vandenyno 
-10 (Australija -10); Pietų Amerika -10 (Argentina - 5, Brazilija - 2, Urugvajus - 3); 
Šiaurės Amerika - 60 (JAV - 30, Kanada - 30).

Atstovas yra PLJS narys - išrinktas savo lietuvių jaunimo bendruomenėje - atsto
vaujantis savo kraštui ar vietovei PLJK. Atstovams privaloma dalyvauti bent Studijų 
dienose. Atstovai jau gali registruotis į XII Kongresą nuo 2005.12.12!

Laukiame Jūsų!

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

Namuose Pcttitt 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

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
laikinos raštinės adresas:

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

E-mail: slc@lithuaniaiiclub.org.au
ivwiv.lithuanianclub.org.au

POSITION VACANT
SECRETARY MANAGER
The Lithuanian Chib 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 20 poker machines, bistro, restaurant and multi-function facility.

The applicant must possess 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 arc also required.
Applications close on Friday 19"' May 2006

For additional information, please go to:
wwwJithuanianclub.org.au

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba ir Lietuvos Baleto Bičiuliai 
maloniai kviečia visas mamytes ir močiu tęs į rengiamą

Motinos Dienos minėjimą,
kuris įvyks sekmadienį, gegužės 7 dieną, 2 vai. p.p. Lenkų 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 irpraleis- 
kite valandėlę be rūpesčių.

Koncertas “Dainos” pianistui paremti
Koncertas įvyks sekmadienį, balandžio 30 dieną, 230 vai. p. p. Lenkų Klube, 73 Norton 
Street, Ashfield.
Koncertą, remiant “Dainos” akompanuotoją Wojciech Wiszniewski, organizuoja jo 
draugai,jtj tarpe “Dainos” choristai.
Įėjimas: suaugusiems-$20, šeimai-$25,

pensininkams - $15, choristams, susimokėjusiems iš anksto - $10.
Automobilius patartina saugiai palikti Coles Supermarket mašinų stovėjimo aikštelėje 
ir pėsčiomis ateiti iki Klubo (5 min.)
Ilietuviai, ne tik choristai, prašomi apsilankyti ir tuo pačiu paremti Wojciechą, kuris daug 
padeda “Dainos” chorui ir jo dirigentei.

Antanas Kramilius, “Dainos” sekretorius

Motinos Dienos minėjimas Hobarte
įvyks kartu su latviais ir estais šeštadienį, gegužės 6 dieną, 2 vai. p. p. Vokiečių 

Klube, 30 Bowden Street, Glenorchy. Vaišės - suneštinės.
Visus tautiečius, gyvenančius ar besilankančius Tasmanijoje, nuoširdžiai 

kviečiame atvykti.
ALB Hobarto Apylinkės Valdyba

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

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

Parduodamas sklypas Sydnėjaus Rookwoodo ka

pinių lietuvių sekcijoje. Suinteresuotuosius prašome skambinti tek: (02) 9601 3369.

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

vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcoinbe. 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

“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, MP redaktorė

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

Jurisdiction:.......New South Wales, Queensland and the Australian Capita! 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 Vaboiis, 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: 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: mpastoge@bigpond.com

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

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

ir leidėjų nuomone
Prenumerata metams $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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