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Geelongo lietuvės šventė Harmony Day

Kovo pabaigoje Gcelonge vyko Waterfront Multicultural Week. Šventėje dalyvavo įvairių 
tautybių bendruomenių atstovai. Kovo 21 dienų - Harmony Day - Geelongo lietuvių 
liendruoinei atstovavo grupė lietuvių moterų (žiūr. ntiolr. viršuje). Tą dieną iš lėktuvo, 
skrendančio virš šventės dalyvių, buvo padaryta nuotrauka, kuri bus išleista kaip pašto 
atvirutė, atspindinti Geelongodaugiakultūrine harmoniją. Ix>retta Čižauskaitė-Tigani.

VnStetaS Lietuvos įvykių apžvalga
Traukiasi iš 

Darbo 
partijos 
Nepaisydami 

vadovybės paaiš
kinimų apie Dar
bo partijoje susi
dariusią situaciją, 
partiją paliko 
daugiau nei pusė

aktyvių Kauno rajono skyrių narių, tarp jų 
- skyriaus pirmininkas Andrius Ūsas. Dar 
labiau “nukraujavo” partijos Kėdainių 
skyrius, iki šiol buvęs didžiausias - per 
savaitę atsistatydino beveik visa skyriaus 
taryba, o pareiškimus apie pasitraukimą iš 
partijos įteikė beveik 300 narių. Parašyti 
pareiškimus “darbiečius” paskatino esą 
autoritarinis Viktor Uspaskich’o vadova
vimas partijai, o paskutiniu lašu tapo ba
landžio 29 d. vykęs suvažiavimas.

Panašios pasimistinės nuotaikos, A. 
Ūso teigimu, vyrauja ne viename partijos 
skyriuje. “Žmonės nusivylę vykstančiais 
procesais", - kalbėjo jis. “Mes partiją kū
rėme, kad ji būtų demokratiška, kad 
žmonės galėtų dalyvauti politiniame pro
cese. Tačiau jų netenkina dabartiniai va
dovavimo partijai principai. Todėl norime 
pasitraukti iš žaidimo laiku ir savo noru, 
nesutrypti kitų”.

Iš viso Darbo partijos Kauno rajono 
skyriui iki šiol priklausė 250 žmonių, ak
tyviai dalyvaujančių partijos veikloje, dar 
apie 150 buvo anksčiau sustabdę narystę.

Pasak A. Ūso, besitraukiantieji iš Dar
bo partijos kol kas nesijungia prie jokios 
kitos politinės jėgos. Tačiau jei V. Muntia- 
nas, kaip žadėjo, su bendraminčiais pradės 
kurti naują partiją, kurioje “nugalės demok
ratijos principai”, jie esą mielai prisijungtų.

Balandžio 29 d. įvykęs Darbo partijos 
suvažiavimas jau privertė iš partijos 
pasitraukti 7 parlamentarus, kurie Seime 
susibūrė į naują Pilietinės demokratijos 
frakciją. Prie jų prisijungė ne tik 4 kitose 
frakcijose dirbę parlamentarai, bet ir Sei
mo Pirmininkas Viktoras Muntianas.

V Uspaskich’o Darbo partija iš viso turi 
apie 14,000 narių.
Seimo opozicija turės savo tarybų

Seimo opozicinės frakcijos steigia sa
vo tarybą. Gegužės 9 d. vykusiame opo
zicinių Tėvynės sąjungos, Liberalų sąjū
džio, Liberalų ir centro sąjungos bei Nau
josios sąjungos frakcijų susitikime nuspręs
ta sudaryti šių frakcijų veiklą koordinuo
siančią instituciją. Iki šiol kelių partijų 
veiklą koordinuojančią instituciją turėjo 
tik valdantieji.

Po 2004 metų Seimo rinkimų keturių 
valdančiųjų partijų sudaryta koalicija 
rinkdavosi į politinę tarybą, tačiau, opozi
cijai šaipantis, esą svarbiausius klausimus 
valdžia kaip sovietmečiu sprendžia “po- 
litbiure”, ji pervadinta į koalicinę tarybą.

Opozicinės frakcijos parlamente turi 
56 vietas iš 141.

Ginčas dėl ELTOS akcijų
Po to, kai didesnę privatizuojamos 

ELTOS akcijų dalį nupirko “Respublikos” 
leidėjas Vitas Tomkus, dar nėra aišku, kas 
nupirks likusias akcijas.

“Lietuvos aido” leidėjas A.Pilvelis jau 
tris mėnesius laukia, kol Valstybės turto 
fondas pasirašys su juo akcijų pirkimo ir 
pardavimo sutartį, rašo dienraštis “Lietu
vos rytas”.

“Sumokėjau pradinį įnašą - 177,000 
litų, nors to ir neprivalėjau daryti. Dar 
paklojau 100,000 litų už dalyvavimą auk-

Nukelta į 2 psl.

Persitvarko
Nors valdančiąją koaliciją sudaro trys 

partijos, tačiau Seime valdančiąją daugu
mą sudarys keturios frakcijos. Gegužės 9 
dieną koalicinės tarybos posėdyje sutarta 
pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su 
nuo V. Uspaskich’o atskilusia Pilietinės 
demokratijos frakcija.

Pasirašius minėtą susitarimą Seimo 
valdantieji vėl įgytų daugumą - 73 balsus 
Seime, kuriame iš viso yra 141 parla
mentaras.

Pilietinės demokratijos frakcija jau 
šiuo metu turi kelis svarbius postus Seime 
- Seimo Pirmininko, Seimo Biudžeto ir 
finansų komiteto, Seimo Antikorupcijos 
ir Operatyvinės veiklos komisijų vadovų 
postus.

Seimo Pilietinės demokratijos frakcijos 
seniūnas A. Baranauskas neatsakė, ar prie 
valdančiosios daugumos besišliejanti nau
ja frakcija, vienijanti 11 narių ir Seimo va
dovą Viktorą Muntianą, turi pretenzijų į 
kitus postus Vyriausybėje, apskrityse ar 
Seime.

Premjeras A. Brazauskas kelis kartus 
pabrėžė, kad susitarimas bus pasirašomas 
ne tarp partijų, o tarp frakcijų, nes naujai 
susikūrusi Seimo Pilietinės demokratijos

Lietuvos kariai Irake liks dar metams
Kaip praneša BNS, Lietuvos karių 

misija Irake truks dar mažiausiai metus, 
teigia krašto apsaugos ministras Gedimi
nas Kirkilas. Taip jis komentavo Danijos 
valdžios sprendimą pratęsti 500 savo ka
rių buvimą Irake dar 12 mėnesių.

Lietuvos būrys LITCON-7 tarnauja 
Danijos bataliono sudėtyje. Maždaugpus- 
šimtis Lietuvos karių tarnauja netoli 
Basros, Šaibos logistikos bazėje, Danijos 
bataliono stovykloje DANEVANG. Da
nijos batalionas priklauso Didžiosios 
Britanijos daugiatautinci divizijai.

“Mes būsime Irake kartu su sąjungi

Lietuviams Afganistane - nauji šarvuočiai
Netrukus tarnybą Afganistane pradė- 

siantys trečiosios pamainos kariai, vyk
dydami užduotis, bus saugesni - jie važi
nės šarvuotais visureigiais, vadinamais 
“Humvee”. Šių automobilių korpusas yra 
padengtas plieno plokštėmis, o langai - 
neperšaunamo stiklo. Tai daro juos nepa
žeidžiamus lengvaisiais ginklais. Auto
mobiliai taip pat apginkluoti stambaus 
kalibro kulkosvaidžiais ir granatsvai
džiais, sumontuotais bokšteliuose.

JAV patirtis naudojant šarvuotus 
“Humvee” aukšto intensyvumo kariniuo
se konfliktuose rodo, kad šarvuotas visur
eigis, nors savo apsauga toli gražu nepri
lygsta tankui, efektyviai apsaugo karius 
nuo lengvųjų ginklų kulkų ir gerokai pa
didina karių išgyvenimo tikimybę, j vi
sureigį pataikius granatsvaidžio užtaisui 
arba šalia detonavus sprogstamajam 
užtaisui.

Lietuvių prižiūrima Goro provincija yra 
palyginti rami ir joje neliko sunkiosios 
ginkluotės, nors kai kurie vietiniai karo

LR valdžia
frakcija kol kas neatstovauja jokiai partijai.

Naują partiją Pilietinės demokratijos 
frakcijos atstovai žada kurti po kelių dienų.

Pasak A. Brazausko, kol kas nebuvo 
svarstoma, ar Pilietinės demokratijos 
frakcija, susikūrus ir to paties pavadinimo 
partijai, bus priimta ir į valdančiųjų koa
liciją partijų lygmeniu.

Nauji ministrai
Iš valdančiosios koalicijos pasitraukus 

Artūro Paulausko socialliberalams, liko 
tušti dviejų ministrų postai. Dabar Prem
jeras A. Brazauskas pranešė, kad jis Pre
zidentui pateikė dokumentus naujų minis
trų skyrimui.

Kazimiros Prunskienės valstiečių liau
dininkų deleguojamą Petrą Vaitiekūną siū
loma skirti į užsienio reikalų ministro pos
tą, Viktor Uspaskich’o darbiečių deleguo
jamą Loretą Graužinienę - į socialinės ap
saugos ir darbo ministrės postą.

Premjero teigimu. Prezidentui pateikto
sios kandidatūros esančios ilgų derybų 
tarp koalicijos partnerių “rezultatas ir vai
sius”. Prezidentas V. Adamkus su abiem 
kandidatais susitiks netrukus. Šiuo metu 
Prezidentas lankosi Kuršių nerijoje, kur 
neseniai vyko platus gaisras. □ 

ninkais, planuosime mūsų karių tarnybą 
Irake dar metams”, - sakė G. Kirkilas.

Seimas sankcionavo 420-ies karių ir 
karinėms pajėgoms priskirtų civilių tar
nautojų dalyvavimą tarptautinėse ope
racijose Balkanų, Centrinės ir Pietų Azi
jos bei Persijos įlankos regionuose iki 2007 
metų pabaigos. Šių metų pradžioje Lietuva 
išvedė iš Lenkijos kontroliuojamo sekto
riaus Vidurio Irake vieną savo kontingen
tų - pusšimčio karių būrį LITDET, ir pa
keitė jį trimis karo instmktoriais. LITDET 
būrio 5 pamainos tarnavo Vidurio Irake 
nuo 2003 metų vidurio. □ 

vadai vis dar gali turėti rusiškų granatsvai
džių. Afganistano pietinėse ir rytinėse pro
vincijose, kur pastarosiomis savaitėmis 
suintensyvėjo talibų atakos, prieš kariuo
menės ir vietos valdžios taikinius neretai 
naudojami sprogstamieji užtaisai.

Šarvuoti “Humvee” JAV strateginės 
transporto aviacijos lėktuvu buvo atskrai
dinti iš Lietuvos į Kabulą su pirmąja 
PAG-3 karių grupe gegužės 1 dieną. Dvi
dešimt du apsaugos ir paramos kuopos 
kariai kelias dienas ruošė automobilius 
žygiui iš Kabulo į Čagčaraną - buvo pa
tikrinta automobilių techninė būklė, 
užpilti degalai, sumontuota ginkluotė ir 
ryšio įranga.

Šešių “hamvių” žygis į Čagčaraną pra
sidėjo ankstyvą gegužės 5 d. rytą. Kolona 
dar tą pačią dieną kirto neramią Kabulo 
provinciją, pravažiavo ramesnę Vardako ir 
sustojo nakvynei Bamiano provincijos 
pakraštyje. Antrąją žygio dieną visureigiai 
įveikė kelias patvinusias kalnų upes ir 
pasiekė lietuvių stovyklą. (Pagal BNS)
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♦ Gegužės 8 d. 
Tailando konsti
tucinis teismas 
paskelbė balan
džio 2 d. įvyku
sius parlamento 
rinkimus nega
liojančiais. Jų su
organizavimas bu
vo prasilenkęs su 
konstitucijos nuo

statais. Šiuos rinkimus boikotavo opo
zicijos partijos. Naujųjų rinkimų data dar 
nepaskelbta.
♦ Gegužės 9 d. apie 4 vai ryto Beacons
field aukso kasyklose, Tasmanijoje gelbė
tojams galiausiai pavyko pragręžti tuneli 
per uolieną ir išlaisvinti Todd Russell ir 
Brant Webb, žemės griūties užverstus ba
landžio 25 d. Abu išgelbėti stebėtinai ge
rame sveikatos stovyje.
♦ Gegužės 10 d. Italijos parlamentas 
išrinko naują valstybės prezidentą, 80 me
tų amžiaus senatorių Giorgio Napolitano.
♦ Gegužės 10 d. JAV ir Europos Sąjunga 
nusprendė sušvelninti Mamas organi
zacijos valdomą Gazos ruožo ir Vakarinio 
Kranto ekonominę blokadą, leidžiant 
humanitarinę pagalbą, tol kol per Pasau
lio Banką ir Jungtines Tautas siunčiamos 
lėšos bus naudojamos vaistams ir kitoms 
būtinoms prekėms, neparemiant Hamas 
palestiniečių vyriausybės.
♦ Visą savaitę Somalijos sostinėje Mo
gadišu vyko kovos tarp kelių privačių ka
riuomenių, pavartojant minosvaidžius, 
raketas ir priešlėktuvinę artileriją. Iki ge- 
gužėsll d. oficialiomis žiniomis buvo žu
vę virš 120 žmonių, jų tarpe daug civilių.
♦ Gegužės 12 d. didžiulis naftos vamzdžio 
sprogimas netoli Nigerijos sostinės I .agos 
užmušė virš 200 žmonių, ten susirinkusių 
vogti naftą iš pragręžto vamzdžio. Panašių

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
cione. Tačiau vis tiek sutarties pasirašy
mas yra vilkinamas”, - sakė A.Pilvelis. Jo 
įsitikinimu, dėl pirkimo procedūros vil
kinimo greitai gali būti skelbiamas ELTOS 
bankrotas. A. Pilvelis už valstybės valdomas 
naujienų agentūros ELTA 39.51% akcijų 
pasiūlė daugiausia -1,777 mln. litų. Todėl 
jis pripažintas potencialiu akcijų pirkėju. 
Antrasis pirkėjas - “Respublikos” leidėjas 
Vitas Tomkus už akcijas pasiūlė 1,766 mln. 
litų. 57.93% naujienų agentūros ELTA 
akcijų paketą valdo su V.Tomkumi su
sijusios įmonės.

Daugiau naujų automobilių
Lietuvoje per 4 šių metų mėnesius už

registruoti 5,297 nauji asmeninės ir ko
mercinės paskirties lengvieji automobiliai 
- 32.6% daugiau nei 2005-ųjų sausį-balan- 
dį, kai buvo užregistruota 3,996 automo
biliai. Naujų asmeninės paskirties automo
bilių šiemet sausj-balandį užregistruota 
4,124 vienetai, o komercinės paskirties - 
1,173 vienetai. Per keturis šių metų mėne
sius daugiausiai užregistruota naujų “Volks
wagen”, “Toyota” ir “Škoda” lengvųjų au
tomobilių - atitinkamai 832, 396 ir 394. 
Per visus 2005 metus Lietuvoje užregis
truoti 13,376 nauji asmeninės ir komerci
nės paskirties lengvieji automobiliai.

Susidomėjo “ekspertu” Y. Arad
Kaip praneša “Respublika”, po publi

kacijos apie Izraelio armijos generolą, o 
Antrojo pasaulinio karo metais - raudoną
jį partizaną Yitzhak Arad, plėšusį ir de
ginusį Vilniaus krašto kaimus, šia prieš
taringa asmenybe susidomėjo ir Lietuvos 
gyventojų genocido ekspertai. Neseniai Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau

da, ELTA,BNS,LGIT1Cir “Bernardinai”.
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Trumpai iš visur
katastrofų Nigerijoje yra buvę ir anksčiau.
♦ Gegužės 12 d. pareiškimu Džiaotong 
prestižinio universiteto vadovybė Šangha- 
juje, Kinijoje pasmerkė garsų puslaidininky 
ir kompiuterių specialistą profesorių Čen 
Džin. Iš jo atimtas dekano titulas ir jo va
dovauta katedra. Vadovaudamas svarbiam 
Kinijos vyriausybės finansuojamam pro
jektui, jis suklastojęs tyrimų rezultatus ir 
pavogęs užsienio firmos technologiją. Ki
nijos vyriausybė paskelbė, kad prof. Čen 
Džin yra išskirtas visam amžiui iš vyriau
sybės remiamų mokslinių projektų.
♦ Australijos vyriausybė yra susirūpinu
si neramumais Rytų Timorc. Ji ėmėsi 
atsargos priemonių, jei tektų evakuoti 
Australijos piliečius iš. Dili, ar nusiųsti 
pagalbinių karinių dalinių tvarkai atsta
tyti. Karo transporto laivai Kanimbla, 
Manoora ir Tobruk bei fregata IIMAS 
Adelaide laikomi parengtyje Australijos 
šiauriniuose vandenyse.
♦ Gegužės 12 d. Brazilijos didmiestyje 
San Paulo ir apylinkėse kriminalinė orga
nizacija pradėjo pulti policijos būstines ir 
pavienius policininkus gatvėse ir restora
nuose. Policijos būstines puolant naudo
jami kulkosvaidžiai, granatos, dinamitas. 
Tuo pat metu prasidėjo kalinių sukilimai 
bent 18 kalėjimų. Įkaitais paimta daugka- 
lėjimo prižiūrėtojų ir lankytojų. Iki gegu
žės 14 d. nuo puolimų buvo žuvę virš 50 
žmonių, daugumoje policijos darbuotojų.
♦ Gegužės 14 d. lava tekėjo iš Merapi
ugnikalnio Javos saloje Indonezijoje, tačiau 
daug apylinkės gyventojų atsisako paklusti 
įsakymui evakuotis, bijodami, kad jų ap
leisti namai nebūtų išplėšti. Keli tūkstan
čiai žmonių buvo evakuoti prieš keletą 
dienų, po pirmųjų gręsiančio išsiveržimo 
ženklų. Per 1999 m. įvykusį Merapi ugni
kalnio išsiveržimą žuvo 60 žmonių, karštų 
dujų sudeginti. □

“Respublika” rašė apie Lietuvos ir JAV 
teismuose gerbiamą istorijos “ekspertą” 
Y. Aradą, kurio žodis lemia žydų per
sekiojimu kaltinamų lietuvių likimus. Ta
čiau paties Y. Arado praeitis - ne tik tam
si, bet ir knivina. Tai patvirtina pats Y. 
Arad, savo nuotykius Vilniaus krašte 
Antrojo pasaulinio karo metais aprašęs 
1979 m. New Yorke išleistoje knygoje 
“Partizanas. Iš mirties slėnio į Stono kal
ną”. Lietuvos gyventojų genocido ir rezis
tencijos tyrimo centras (LGGRTC), rem
damasis šiais prisipažinimais bei Lietu
vos centriniame valstybiniame ir Ypatin
gajame archyve esančiais dokumentais, 
ketina pradėti Y. Arado veiklos karo me
tais tyrimą.

Trūkumai teismuose
Aukščiausiojo Teismo pirmininkas 

(AT) Vytautas Greičius, apžvelgdamas 
2005 m. Lietuvos teismų darbo rezultatus, 
akcentavo, kad į teismus ateina dirbti 
nepakankamai kvalifikuoti teisėjai. Mat, 
pasak V Greičiaus, siekiant mažinti teisėjų 
darbo krūvį kandidatams į teisėjus buvo 
sumažinti reikalavimai -dabar kai kuriems 
jų norint tapti teisėju nebereikia laikyti 
kvalifikacinių egzaminų. Teismų taryba 
nėra patenkinta tokiu sprendimu, nes 
naujiems teisėjams dažnai trūksta 
kvalifikacijos. Viena didžiausių problemų 
AT pirmininkas įvardijo nepakankamą 
ikiteisminio tyrimo pareigūnų darbo 
kokybę. Taip pat V. Greičiui nerimą kelia 
tai, kad gana atlaidžiai Žiūrima j teisėjų 
nusižengimus. Jo manymu, turi būti griež
tinama teisėjų drausminė atsakomybė.

Vis ta sovietinė praeitis
(OMNI). Triukšmingai nuo Viktor 

Uspaskich’o Darbo partijos atskilę politi
kai žada kurti naują, vertybėmis pagrįstą 
politinę jėgą. Seime jų frakcija pasivadi
no “Pilietinės demokratijos frakcija”. Ta
čiau sprendžiant iš atskilėlių biografijų, 
Lietuvoje gimsta “neokomunizmas”, rašo 
dienraštis “L.T.”.

Seimo nariai Petras Baguška, Andrius 
Baranauskas, Algimantas Matulevičius, 
Romas Venclovas ne tik priklauso naujai 
Pilietinės demokratijos frakcijai. Juos 
jungia ir buvusi Sovietų Sąjungos Komu
nistų partija. Tarp jų yra ir Viktoras Mun- 
tianas. Be to, P. Baguška yra studijavęs 
aukštojoje partinėje mokykloje Leningra
de, o Seimo Pirmininkas - Vilniuje.

Šie būsimos partijos kūrėjai yra sukau
pę nemenką ideologinio darbo patirtį. P. 
Baguška buvo Pasvalio miesto tarybos 
vykdomojo komiteto pirmininkas, Lie
tuvos komunistų partijos Pasvalio rajono 
komiteto skyriaus vedėjas, Šilalės rajono 
vykdomojo komiteto pirmininko pava
duotojas, Kupiškio rajono vykdomojo ko
miteto pirmininkas, Kėdainių rajono vyk
domojo komiteto pirmininkas. A. Bara
nauskas - Švenčionių rajono komjaunimo 
komiteto antrasis, vėliau pirmasis sek
retorius, Utenos rajono partijos komiteto 
skyriaus vedėjas, sekretorius, Raseinių

Policija perspėja Lietuvos moteris
LR Policijos departamentas įspėja, kad 

artėjant pasaulio futbolo čempionatui 
Vokietijoje, Lietuvos moterys gali pakliū
ti į prekeivių žmonėmis ir sąvadautojų 
spąstus.

Pasaulio futbolo čempionatas Vokie
tijoje prasidės birželio 9dieną. Per futbo
lo bei kitus didelius sporto renginius 
smarkiai padidėja prostitučių paklausa.

2004-siais Atėnuose vykusių olimpi
nių žaidynių metu tūkstančiai moterų, 
daugiausia iš Rytų Europos valstybių, bu
vo verbuojamos, pervežamos, parduodamos 
ir verčiamos dirbti prostitutėmis.

Pasak Policijos departamento, šio 
milžiniško sportinio renginio atgarsiai 
girdimi iki šiol - dar ir dabar visoje Eu
ropoje randamos ir išvaduojamos mote
rys, tapusios prekybos žmonėmis auko
mis Graikijoje ir vėliau perparduotos į ki

Vilniuje - pasaulio “Vyno dienos”
(ELTA). Šiuolaikinio meno centre Vil

niuje gegužės 5 d. prasidėjo tarptautinė vy
no paroda “Vyno dienos. Vilnius 2006”, 
kuri dvi dienas kvietė pažinti pasaulio 
vyno kultūrą ir šio gėrimo ragavimo 
tradicijas Lietuvoje. Renginio dalyviai ga
lėjo susipažinti su rekordiniu vyno rūšių 
skaičiumi - net 1500 skirtingų rūšių iš 
įvairių pasaulio šalių.

“Vyno dienose 2006” dalyvavo ir savo 
nacionalinius stendus pristatė Prancūzijos, 
Austrijos, Kanados ir Gruzijos vyno 
gamintojai bei devynios vyną į Lietuvą 
importuojančios kompanijos.

Pirmąją parodos dieną buvo ragauja
mi Prancūzijos, Ispanijos, Austrijos, 
Australijos, “Riesling” ir kitų rūšių vynai.

Telšiškė pagimdė 18-ąjį vaiką
Klaipėdos ligoninėje 44 metų Telšių 

gyventoja pagimdė 18-ąjį vaiką. Pasak 
dienraščio “Lietuvos žinios”, Danutė Ba- 
gočienė tvirtino labai išgyvenusi dėl savo 
18-ojo nėštumo. Moteris jaudinosi, kad nėš
tumas nebūtų per sunkus jai pačiai ir bū
simam vaikeliui. Jos sūnus pasaulį išvydo 
3.7 kg svorio. Jis yra stambiausias moters 
vaikas, kiti naujagimiai buvę smulkesni.

Per 27 metus D.Bagočicnė iš viso pa
gimdė 7 sūnus ir 11 dukterų (vienas mirė). 

rajono partijos komiteto pirmasis sek
retorius. A Matulevičius - Lietuvos komu
nistinio jaunimo sąjungos (komjaunimo 
organizacijos) darbuotojas. V. Muntianas- 
Kėdainių rajono vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotojas, rašo dienraštis 
“L.T”.

Kiti keturi frakcijos nariai iš komu
nistinio konteksto iškrinta, bet turi savų 
panašumų. Jie yra pagarsėję „politiniu 
turizmu“, nes partijas ir frakcijas, o drauge 
ir politines pažiūras keitė gan lengvai.

Štai Jono Liongino sąskaitoje - Lie
tuvos liberalų sąjunga. Liberalų demokra
tų partija, Darbo partija, ir trys frakcijos - 
Liberalų, Nepriklausoma ir Liberaldemok- 
ratų. A. Matulevičius buvo Lietuvos libe
ralų sąjungoje, vėliau i Seimą pateko su 
liberaldcmokratais ir spėjo pabūti trijų 
Seimo frakcijų nariu. Per mažiau kaip dve
jus metus Jonas Ramonas buvo Valstiečių 
ir Naujosios demokratijos frakcijoje, ir 
mišrioje Seimo narių grupėje. Vladimiras 
Orechovas buvo dviejų partijų narys.

Absoliutus frakcijų keitimo lyderis - 
nepartinis I Icnrikas Žukauskas. Jis buvo 
Lietuvos liberalų sąjungos sąrašuose, 
priklausė Liberalų frakcijai, Nepriklau
somai frakcijai, Liberaldemokratų frak
cijai, mišriai Seimo narių grupei ir Darbo 
partijos frakcijai. □ 

tas valstybes.
Dauguma moterų susigundo pasiūly

mais rasti gerai apmokamą darbą. Bet ir 
tos, kurios žino ar nujaučia, kokį “darbą” 
jos “dirbs”, negali įsivaizduoti, kokios 
vergiškos sąlygos su menku užmokesčiu 
ar išvis be užmokesčio jų ten laukia.

Vokietijoje, daugiausia Berlyne bei jo 
priemiesčiuose, yra įrengti nauji viešna
miai. Nors Vokietijoje sekso paslaugos 
legalizuotos, juose taip pat neretai nele
galiai arprievarta dirba moterys.

Lietuvos policija yra parengusi spe
cialias brošiūras išvykstantiems asme
nims su pagalbos telefonais Lietuvoje ir 
Vokietijoje, kuriais gali kreiptis asmuo, jei 
į panašią situaciją patektų jis pats ar jo 
artimieji, taip pat jei būtų bandoma 
verbuoti darbui Vokietijoje ypač gegužės- 
liepos mėnesiais. □

Šiuolaikinio meno centro kino salėje bu
vo rodomi dokumentiniai pažintiniai 
filmai apie vynuogių auginimą ir vyno ga
mybą įvairiose pasaulio šalyse. Paskaitą 
“Vynas ir menas” skaitė meno istorikė 
profesorė Hilary Guise. Abi parodos die
nas skambėjo gyva muzika.

Šių metų renginio naujiena - Lietuvo
je augančių vynuogių sodinukų paroda, 
kurią surengė Šiaulių universiteto botani
kos sodo darbuotojai.

Pagrindinis “Vyno dienų” rengėjas - 
“Vyno klubas” ir Lietuvos someljė asocia
cija šventės metu pristatė vyno rūšis, ku
rias pirmą kartą Lietuvoje surengtame vyno 
čempionate ekspertai pripažino geriau
siomis. □

Daugiau vaikų moteris gimdyti neke
tina. Pasak jos, kaime gyvenant rūpesčių ir 
taip pakanka. Šeima turi namą, didelį ūkį, 
augina gyvulius, tad spėti dar prižiūrėti 
didelį būrį vaikų neretai būna sunku.

Pasak dienraščio, Klaipėdos medikai 
teigė labai retai susiduriantys su tokiais 
atvejais, kai moterys gimdo daugiau nei tris 
vaikus. Per metus jų būna vos keli. Gimdyti 
daugiau nei dešimtą vaiką Lietuvos moterys 
ryžtasi dar rečiau. □
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Bendruomenės baruose Nauja choro “Daina” Valdyba

Gavėnios ir Prisikėlimo pamaldos Geelonge
Pagal nusistovėjusią tradiciją, Austra

lijoje rekolekcijas Gavėnios metu praveda 
kunigai, atvykę iš užjūrių. Šį kartą pas 
mus atvyko net pats Pasaulio Lietuvių 
Sielovados vadovas - prelatas Edmun
das Putrimas, kuris su kun. Algiu Šimkum 
atvyko Į Geclongą kovo 17 dieną, kad Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje pravestų re
kolekcijas.

Ruošiantis Kristaus Prisikėlimo šven
tei. svečias klausė išpažinčių ir aukojo šv. 
Mišias su pritaikytu pamokslu. Auką at
nešė Irena Stumbrienė ir Kajetonas Sta- 
rinskas. Po šv. Mišių bažnyčios maršalka 
Juozas Gailius parapijiečių vardu padė
kojo prelatui ir perdavė nuo dalyvavusių 
vokelį.

Po šv. Mišių AI .B Geelongo Apylinkės 
Valdyba pakvietė visus j Pettitt Park, kur 
lietuvių kambaryje vyko bendri pietūs. 
Juos paruošė Valdybos šeimininkės. Pre
latas Edmundas Putrimas palaimino pie
tų stalą.

Nors ta diena pasitaikė penktadienis, 
bet šeimininkės sugebėjo visus patenkinti.

ALB Geelongo Apylinkės Valdybos 
pirmininkas Stasys Šutas pasveikino sve
čią ir įteikė jam Geelongo miesto albumą 
su vokeliu nuo apylinkės lietuvių.

Svečias nuoširdžiai padėkojo už šiltą 
ir malonų priėmimą, papasakojo apie sa
vo gyvenimo kelią - kad gimęs Kanadoje, 
pokario emigranto šeimoje, o dabartinės 
jo pareigos - Pasaulio Lietuvių Sielovada. 
Dėl pragyvenimo aplinkybių pasiliko Ka
nadoje. Visi turėjo progos su svečiu 
pasikalbėti ir nusifotografuoti.

Šv. Velykų rytą pamaldos prasidėjo 
8.30 vai., kurias atnašavo kun. Algirdas 
Šimkus, atskubėjęs iš Melbourne. Prisi
kėlimo šv. Mišių skaitymą atliko R. Mikė
nas, auką atnešė Liucija Volodka - Kosze- 
la su dukra Lijana.

Kun. Algirdas Šimkus nušvietė Kristaus 
prisikėlimo reikšmę Katalikų Bažnyčios 
istorijoje. Mišių giesmes iš juostelės per
davė Birutė Gailius - Liebich.

Nors ir ankstyvos buvo šv. Mišios, bet 
jose dalyvavo gražus skaičius tikinčiųjų. 
Juozas Gailius padėkojo kunigui bei vi
siems susirinkusiems ir tuo pačiu pasvei
kino Anelę Volodkienę su aštuoniasde
šimtu gimtadieniu. Sveikinimui visi prita
rė plodami.

Mišios baigtos Tautos Himnu. Kunigas, 
paspaudęs ranką parapijiečiams, išsku
bėjo į Melboumą.

Juozas Gailius

Kovo 3 dieną įvykusiame metiniame susirinkime išrinkta nauja Sydnėjaus lietuvių 
choro “Daina” Valdyba (žiūr. Barbara Aleknos nuotr. viršuje). Iš kairės sėdi: pirmininkė 
-Jadvyga Burokienė (tel.: 9522 8275. Adresas: 159 Belgrave Espl., Sylvania Waters, 
NSW 2224), sekretorius - Antanas Kramilius. Stovi iš kairės: renginių vadovė - Nijolė 
Chan, renginių talkininkės - Janina Kalgovienė ir Danutė Svaldenienė. Trūksta iždininkės 
- Audrey Gatehouse. Visais choro administraciniais reikalais prašome kreiptis į 
pirmininkę. Antanas Kramilius

Geelongo Židinio naujienos
Susirinko Canberros “Baltijos” tunto nariai

Pagal šių metų pirmos Geelongo Ži
dinio sueigos nutarimą, Užgavėnių bly
nai buvo kepami sekmadienį, vasario 26 
dieną.

Diena pasitaikė šilta - buvo net 23 
laipsniai šilumos. Į salę židiniečių ir sve
čių susirinko daugiau negu tikėtasi. Ta
čiau blynų kepėjai buvo tam pasiruošę ir 
visi sočiai prisivalgė.

O tų blynų buvo įvairiausių: ir milti

nių, ir bulvinių, vien tik blynai, blynai su 
varške, blynai su uogiene - kokie skanu
mynai!

Pagal seną lietuvišką paprotį reikėjo 
daugvalgyti- tiek, “kad pilvas būtų už kak
tą kietesnis”, nes taip privalgęs, žmogus 
būsi riebus, sotus ir sveikas per visus me
tus. Židinio vadovybė mano, kad tai ir 
pavyko įvykdyti.

Židinietis Kaja

Virtuvėje stropiai darbavosi židiuiečiai. Iš kairės: sesė Marytė, brolis Pranas, sesė Regi
na ir brolis Vytautas..

Nauja Birutės Žemaitytės knyga

Kovo 5 dieną Canberroje susirinko “Baltijos” tunto nariai (žiūr. nuotr. viršuje) 
gegužinei (reunion). Canberros Skautų Židiniui buvo proga sukviesti visus tuos, kurie 
būdami vaikai prieš 20 metų skautavo, ir paraginti, kad dabar jie savo vaikus siųstų į 
skautų stovyklas. Seni draugai suvežė savo vaikus ir visi atnaujino skautiškas pažintis. 
Lauksime naujų skautukų ateinančiose stovyklose! Sesė Dovilė

Tie patys skautai, kurie fotografavosi kartu prieš 20 metų, vėl kartu nusifotografavo. Ne
ris Mauragis (sėdintis centre) laiko “Baltijos” tunto seną nuotrauką.

Abi nuotraukos Dovilės Ztliiobicnčs.

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

“Tėve, ateinu”-, tai nauja dr. Birutės 
Žemaitytės knyga - dienoraščių tęsinys. 
Dar dirbdama ligoninėje, reanimacijos 
skyriuje, dr. Birutė Žemaitytė parašė kny
gą “Palydėsiu į Tėvo namus”. Tąi knyga 
apie apie šiurpią gyvenimo realybę.

Knygoje “Tėve, ateinu” autorė aprašo 
kalinių lankymą.

Dr. Birutė savo gyvenimą dalija ne
laimingiesiems, kenčiantiems, atstumtiems 
žmonėms. Toliau ji aprašo viešnagę Aus
tralijoje. Dėkingumo ženklan ji ir parašė 
šią knygą. Nuoširdžiai prisimena visus.

kurių pastogėje gyveno, buvo vaišinama, 
vežiojama, su kuriais artimai bendravo, 
įdomiai aprašo pamiltus žmones..gamtą, 
gyvūniją. Jos širdis plati, ji dalina meilę 
kiekvienam sutiktam. Dr. Birutė jautrios 
širdies, ji nuoširdžiai, jausmingai dėkoja 
Australijos lietuviams.

Norintys įsigyti šią knygą, prašomi 
kreiptis j Haliną Statkuvienę Melbourne, 
tel.: (03) 9819 1434.

Knygos kaina su persiuntimu iš Lietu
vos - $20.

Halina Statkuvienė

Sydney Lithuanian Information Centre ( SLIC 1 now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@sIic.org.au

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
2006 m. birželio 23 - liepos 9 dienomis Kanadoje, Toronto, Hamiltono ir Montrcalio 

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

Dainų šventėje - Čikagoje, Stovykla ir uždarymas - Montrcalio mieste. Daugiau 
informacijos galite rasti Ruošos komiteto interneto puslapyje: www.kongresas.org
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Lietuva iš arti
Lietuva - dar trečio pasaulio šalis?

Gintaras Šarafinas, Vilnius

Taigi, Lietuva Europos Sąjungoje jau 
dvejus metus. Nors reguliariai pilasi 
propagandos srautas, jog dėl narystės 
gyvenimas Lietuvoje visiems turėjo pa
gerėti, “Veidas” nusprendė pasidomėti, 
kam per pastaruosius porą metų gyveni
mas nepagerėjo, o kam net pablogėjo. Be
je, kaip liudija sociologiniai tyrimai, net 
du trečdaliai (68.7%) apklaustųjų niekaip 
nepajuto, kad Lietuva jau dvejus metus yra 
visateisė ES narė, nepajuto ir kažkokio 
pagerėjimo asmeniniame gyvenime.

Atmetus buvusios socialinės apsaugos 
ir darbo ministrės Vilijos Blinkevičiūtės 
išvedžiojimus, jog 50 Lt padidinus pensi
jas pensininkų padėtis Lietuvoje pagerėjo, 
iš tiesų tenka daryti išvadą, jog jų situaci
ja vis dėlto blogėja. Mat pensijoms skiria
ma bendrojo vidaus produkto (BVP) dalis 
Lietuvoje 1995-1999 m. nuolat kilo ir 
1999 m. siekė 8.2%. O nuo 2000 m. pen
sijoms skiriama BVP dalis nuolat mažė
jo ir 2004 m. pasiekė 1996 m. lygį - tai yra 
6.7%. “Tai reiškia, jog vidutinė pensija 
Lietuvoje didėja lėčiau, negu kyla ekono
mika. Beje, Lietuvoje pensijoms skiria
ma BVP dalis yra maždaug per pusę ma
žesnė nei Europos Sąjungos vidurkis, taip 
pat perpus mažesnė nei kaimyninėje 
Lenkijoje. Todėl atsiranda paradoksas: nors 
Lietuvos ekonomikos lygis jau aukštesnis 
neiLenkijos, tačiau pensininkai to nejau
čia, jie gauna maždaug perpus mažesnes 
pensijas nei Lenkijos pensininkai. Be to, 
dabartinė Vyriausybė buvo įsipareigojusi 
iki 2008 m. vidutinę pensiją padidinti iki 
650 Lt, tačiau jau dabar matosi, kad šis 
pažadas nebus įgyvendintas”, - primena 
opozicijos lyderis Andrius Kubilius.

Panašias išvadas galima daryti ir apie 
neįgaliųjų gyvenimo permainas - pagerė
jimo jokio. Šios dvi grupės sudaro per 
milijoną Lietuvos gyventojų.

“Tačiau, mano nuomone, liūdniausias 
vaizdas vis dėlto ne pensininkų grupėje. 
Dar sunkiau už juos gyvena jaunos pro
vincijos šeimos, turinčios vaikų”, - sako 
Varėnos r. Dubičių parapijos klebonas. 
“Nors oficialiai teigiama, kad nedarbas 

Senovės pinigų paroda
Gegužės 3 d. Vilniuje prasidėjo pirmo

ji tarptautinė numizmatikos (pinigų rin
kėjų) konferencija. Kaip praneša ELTA, ta 
proga jau balandžio 26 d. Lietuvos nacio
naliniame muziejuje atidaryta numizma
tikos paroda “Monetų radiniai Lietuvoje”. 
Ji pristato įvairiose Lietuvos vietovėse 
rastas monetas ir lobius.

Parodoje Senajame arsenale pristato
mi monetų radiniai, atkasti archeologinių 
tyrimų metu Vilniaus žemutinės pilies 
Valdovų rūmų teritorijoje, Vievio dvarvie
tėje, Vilkijos ir Žemosios Panemunės 
miesteliuose, senkapiuose, surasti Vilniaus 
Pranciškonų vienuolyne ir bažnyčioje. 
Parodoje pristatomi ir keturi monetų 
lobiai, rasti Vilniaus mieste, bei keleto 
lobių dalys.

Pasak numizmatikos tyrinėtojų, pavie
nės monetos istoriniuose objektuose ran
damos todėl, kad jos čia buvo pamestos. 
Tarp pamestų pavienių radinių pasitaiko 
ir pamestų nedidelių “lobių”, t.y. pinigi
nių turinių, kuriuo.1 ga Ii sudaryti nuo dvie
jų iki kelių dešimčių monetų.

Seniausia ir gausiausia monetų radi
nių yra Vilniaus žemutinės pilies Valdo
vų rūmų teritorija. Nuo 1987 m. pradėjus 
sistemingus archeologinius tyrimus šioje
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mūsų šalyje baigia išnykti, provincijoje 
darbo susirasti vis dar labai sunku, ypač 
atokiau nuo miestų ir rajonų centrų esan
čiuose miesteliuose ir kaimuose. Todėl 
manau, kad duomenys, jog 1 jetuvos kaime 
žemiau skurdo ribos gyvena net 30% visų 
gyventojų, su teisybe neprasilenkia”.

“Iš esmės Lietuvoje pastaraisiais me
tais ne visų žmonių gyvenimas keitėsi į 
gerąją pusę. Turtingi tapo dar turtingesni, 
o vargšai dar labiau nuskurdo. Socialinė 
diferenciacija dar labiau padidėjo”, - 
priduria parlamentaras prof. Kestutis 
Glaveckas.

Tai, ko gero, ir lemia vis nesiliaujančią 
emigraciją iš Lietuvos. Įstojus j Europos 
Sąjungą iš Lietuvos emigravo daugiau nei 
50,000 šalies gyventojų. Jų gyvenimas Lie
tuvoje, matyt, negerėjo. Iš Lietuvos išvyko 
daugybė jaunų, darbingų žmonių. Jie nors 
galėjo emigruoti. Kur kas liūdnesnė vaikų 
situacija, nes jų emigruoti gali tik mažu
ma. Šiandien ketvirtadalis Lietuvos vaikų 
gyvena taip skurdžiai, jog mokyklose jiems 
skiriamas nemokamas maitinimas, ir ten 
jie eina ne tik mokytis, bet ir pavalgyti.

Svarbu tai, jog per pastaruosius metus 
Lietuvoje sugebėta sėkmingai atkurti mi
tą, kad jei žmogus skursta, pats dėl to ir 
kaltas. Esą dabar darbą rasti lengva, reikia 
tik šiek tiek noro. Tačiau yra vienas “bet”... 
“Dirbu viename Vilniaus vaikų darželių 
auklėtoja. Uždirbu 600 Lt “į rankas”. Esu 
kilusi iš kaimo, savo būsto sostinėje netu
riu, taigi butą turiu nuomotis. Vieno kam
bario buto nuoma dabar kainuoja kaip 
tik lygiai 600 Lt - tai yra tiek, kiek aš už
dirbu. Kol kas gyvenu draugės bute, nes ji 
išvažiavusi į Londoną, taigi susimokėti 
turiu tik už komunalines paslaugas. Bet 
kai draugė grįš, man vėl teks važiuoti į 
kaimą, nes Vilniuje nesugebėsiu išsilaiky
ti”, - nuogąstauja Lina.

Manote, tokių žmonių mažuma? Gal
vokite iš naujo. Jų labai daug. Lygiai taip 
pat vargsta slaugės, seselės, socialiniai 
darbuotojai, policininkai, pardavėjos ir 
daugybė kitų profesijų atstovų. Tarkime, 
provincijoje apie trečdalį darbuotojų gau
na tik minimalią algą. Daugumą jų erzina 
valdžios gyrimasis, neva Lietuvoje auga 

teritorijoje iki 2005 metų buvo rastas di
džiausias pavienių monetų radinių kiekis 
Lietuvoje - per 2,500 vienetų, taip pat 
devyni nedideli monetų lobiai nuo XIV 
amžiaus.

Monetų randama ir kapuose, kur jos 
būdavo dedamos kaip įkapės mirusiajam. 
Eksponuojamos seniausio Lietuvoje 
Pranciškonų vienuolyno teritorijoje ir 
bažnyčios palaidojimuose 1994-1998 
metais rastos XIV-XVII amžiaus mone
tos. Iš viso Lietuvos nacionaliniame 
muziejuje saugoma beveik pustrečio šim
to senkapiuose rastų monetų.

Muziejaus numizmatikos skyrius 
saugo ir per 130 lobių ar jų likučių, api
mančių laikotarpį nuo pirmo - trečio 
šimtmečio iki XX amžiaus. Skirtingai 
nuo pamestų ar į kapus įdėtų monetų, 
lobiai būdavo sąmoningai kaupiami ir 
paslepiami kilus kokiai nors grėsmei, bet 
vėliau amžiams taip ir likę slėptuvėse.

Parodoje pristatomi keturi Vilniuje 
surasti monetų lobiai: Aukštutinės pilies, 
Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gatvėje, 
Arsenalo gatvėje, Bernardinų vienuolyne ir 
dar keturios lobių dalys ar piniginių tu
riniai, rasti Žemutinės pilies teritorijoje 
2002-2005 metais.

(Pagal ELTĄ) 

ekonomika, darbo užmokesčiai ir pensijos, 
tačiau dėl to jie nebesuka galvos - ima ir 
išvažiuoja. Emigruoja ne tik statybininkai 
ar indų plovėjos, bet ir darželių auklėto
jos, slaugės, policininkai. Jau ir jų Lietu
voje pradeda trūkti. Taigi netolimoje atei
tyje sulauksime liūdnų ar net baisių to 
pasekmių. Ir už tai galėsime padėkoti 
brangiajai mūsų valdžiai, nes už visą 
socialinę neteisybę, diferenciaciją, skirtu
mų tarp turtingųjų ir vargšų didinimą, už 
sapaliojimus, kad dėl skurdo kalti patys 
skurstantieji, yra atsakinga būtent Vy
riausybė.

“Aš Lietuvoje nieko nesuprantu, - sa
ko Velykų švęsti į Lietuvą trumpam grį
žusi Irena, jau metus gyvenanti Didžiojo
je Britanijoje. - Kažkas šitoje valstybėje 
yra nesveika. Ne aš esu keista, bet valsty
bė. Čia gyvendama ir dirbdama slauge 
gaudavau 500 Lt algą ir kasdien gerą por
ciją streso, o Didžiojoje Britanijoje dirb
dama tą patį darbą gaunu 1200 svarų per 
mėnesį, gyvenu ramiai, be jokių nervų, 
kiekvieną savaitę einu į sporto klubą ir 
baseiną, o kas antrą vakarą į kavinę išgerti 
kavos. Apie tokią prabangą Lietuvoje 
negalėdavau net pagalvoti. Man atrodo, 
jog apie trečdalį žmonių Lietuvoje tik eg
zistuoja, o ne gyvena. Ir kalti dėl to ne jie”.

“Iš tiesų didelį ar mažą skurdą papras
tai lemia visuomenė, jos struktūra. Kai 
kurie žmonės net labai norėdami iš skur
do pakilti neturi šansų. Tarkime, kaime

Kaune - Romo Kalantos pavasaris
Jau tradicija tam

pa Romo Kalantos 
žūties metines pami
nėti, įtraukiant vis 
platesnius visuome
nės sluoksnius. Sek
madienį, gegužės 14 
d., Kauno Istorinėje 
LR Prezidentūroje 
(Vilniaus g. 33) buvo 
pristatytas projektas 
„Kauno pavasaris 
1972" ir ta proga iš
leistas DVD diskas.

Šis muzikos ir 
vaizdo projektas yra 
bandymas prisidėti 
prie tradicijos užgi
mimo. 2002 m. gegužį savo subtiliais eks
perimentais pasižymėjęs styginių kvar
tetas „Collegium“ restorane „Miesto so
das“ priminė trisdešimties metų senumo 
nuotaikas, pagrodamas kompozicijas pa
gal 1972-ųjų Kauno pavasarį gaivinusios 
rock muzikos motyvus.

Tai, kas vadinama 1972 metų pavasa
riu, neabejotinai priklauso svarbiausiems 
sovietų okupuotos, bet nepasidavusios 
Lietuvos istorijos puslapiams.

Skirtingu metu, skirtinguose lietuvių 
sluoksniuose šie netolimos praeities įvy
kiai įgydavo skirtingus pavadinimus. Tai ir 
Kauno riaušės arba revoliucija, ir hipių 
maištas, bet dar dažniau-tiesiogkalantinės.

Tų įvykių centras, be abejonės, buvo

Vilniuje - nauja turizmo informacijos sistema
(ELTA). Turizmo sezonas Vilniuje pra

dedamas naujove -svarbiausiose sostinės 
lankytinose vietose įrengti informaciniai 
ženklai, kuriuose pateikiami reikšmin
giausių Vilniaus vietovių ir paminklų ap
rašymai.

Steigiant šią turizmo informacijos 
sistemą, įvairiose Vilniaus vietose numa
toma įrengti per 30 tokių ženklų, kurie yra 
senamiestyje tinkančio dizaino, atsparūs 
atmosferos veiksniams ir vandalų veiks
mams. Metalo lentose išgraviruoti tekstai 
lietuvių ir anglų kalbomis su išsamia in
formacija apie pristatomą objektą.

Naujos informacinės lentos jau stovi 

gyvena vieniša molina su dviem paaug
liais vaikais arba šeima, kurioje dirba tik 
vienas suaugusiųjų. Paprastai tokiuose 
namų ūkiuose vienam šeimos nariui per 
mėnesį tenka 150-2001 .t pajamų. Visiškas 
skurdas. Tiesą sakant, aš net nežinau, ką 
jie turėtų daryti, kad galėtų prasigyventi”, - 
sako ekonomistas dr. Romas Lazutka. 
Tačiau yra ir teigiančiųjų, jog kalbos apie 
didelį skurdą Lietuvoje - nesąmonė. Esą 
užtenka pažiūrėti, kas darosi prekybos 
centruose prieš šventes bei savaitgaliais, ir 
iš karto paaiškės, kad Lietuvoje gana daug 
žmonių gyvena tikrai gerai. “Tačiau tai pa
viršutiniškas požiūris. Užtenka pasižiū
rėti, kas tose eilėse stovi. Daugiausiai tai 
jaunyvo ar vidutinio amžiaus žmonės. 0 
jei ir pamatai pensininką, tai jo vežimėlis 
tikr ii nelūžta nuo prekių gausos. Jame, 
kaip įprasta, kruopos,.silkė,pienas,varškė, 
batonas”. - atkreipia dėmesį R.Lazutka.

Apibendrindami “Veido” pašnekovai 
pabrėžia, kad dabar Lietuvoje pasirinkta 
ydingiausia taktika skurdui įveikti: iš pra
džių jį bandoma neigti, paskui nepastebė
ti, dar vėliau imama aiškinti, jog mūsų 
valstybė yra neturtinga ir labiau padėti 
skurstantiesiems tiesiog nėra galimybių. 
“Tačiau svarbiausia žinoti, jog skurs
tantiems žmonėms reikia padėti laiku. 
Jei pavėluojama, tokie žmonės nusirita ir 
tampa asocialūs. 1 .ietuvoje, deja, pavė
luojama dažnai”, - mano dr. R.Lazutka.

(“Veidas”, sutrumpinta)

Romo Kalantos susideginimas, o vėliau ir 
sovietų represinių struktūrų surengtos, 
greičiau paslėptos laidotuvės.

Tačiau tikrasis istorijos herojus yra ano 
meto maištingasis lietuvių jaunimas (žiūr. 
viršuje 1972 m. nuotrauką). Masinės pro
testuojančio Kauno jaunimo demonstra
cijos, susidūrimai su sovietine milicija ir 
kariuomene, galiausiai po nuslopinimo se
kusios represijos, pasibaigusios kai kurių 
valdžios atrinktų maištininkų teismo nuo
sprendžiu buvo bene didžiausia antiso- 
vietinė demonstracija visoje Sovietų Są
jungos istorijoje.

Jos aidai išjudino visą I Jetuvą, stiprino 
pasipriešinimo totalitariniam režimui nuo
taikas. (Pagal DELFI) 

arba bus įrengtos prie Nacionalinio mu
ziejaus, Arkikatedros, Vilniaus universi
teto, Šv. Onos bažnyčios, keliose Vilniaus 
apžvalgos aikštelėse irkt.

Norintiems ne tik perskaityti, bet ir 
išgirsti informaciją apie atitinkamą objek
tą, jos galima pasiklausyti surinkus mo
biliuoju telefonu informacinėje lentoje 
nurodytą numerį. Garsinio teksto galima 
klausytis ne tik lietuvių ir anglų, bet ir 
kitomis kalbomis - lenkų, nišų, vokiečių ir 
prancūzų. Naudojant naujausios kartos 
mobiliąsias technologijas, šį tekstą gali 
girdėti ir aplinkiniai. Tokio teksto trukmė 
- apie 3 minutes, o 1 minu lės kaina-1 litas.
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Prisiminimai iš kelionių Kambodijoje
Ona Maksvyticnč

Kas mane trankė į Kambodiją? Gal 
Angkbr Wat šventyklų mistiniai griuvėsiai, 
o gal nuotykių ieškojimas nežinomame 
krašte, Kambodija nėra pats įmantriausias 
pasaulio turistinis kraštas. Šiuo metu jis 
bando atsipeikėti nuo brutalaus pilietinio 
karo ir Khmer Rouge genocido (1975-79). 
Kai kurie dabartiniai parlamento nariai 
yra buvę Khmer Rouge kariai, jų tarpe yra 
ministras pirmininkas Hun Sen ir senato 
pirmininkas Chea Sim.Ncnuostabu, kad 
krašte vyrauja korupcija, vargšai yra pamin- 
tipralobstančių turtuolių.

Pirmas užsieniečio įspūdis: Kambodija 
atrodo kraštas, pilnas linksmų, gyvenimu 
patenkintų asmenybių. Pažvelgus giliau, 
jauti tą vargšo tragišką priespaudą, paslėp- 
tąjošypsenoje ir patarnavime.

Vienų dienų Phnom Penh centriniame 
pašte stebėjome vieno amerikiečio apgai
lėtinų pykčio prasiveržimų. Jis draskėsi 
prie langelio, kad už paketo persiuntimų 
iš jo paprašė dvidešimt centų daugiau, ne
gu jis galvojo. Patarnautojos tiesiog mal
daujančiai bandė jam išaiškinti skirtumą, 
bet jo riksmas, kad Kambodija - vagių, 
plėšikų kraštas, nepateisino jo grubaus 
išsišokimo.

Draugiškumas, noras padėt jautėsi vi
sur. Vieną dieną mums sustojus prie vie
nos “parduotuvės” pažiūrėt ką jie turi, 
pamatę, kad šlubuoju ir dar su lazda, pa
prašė prisėst. Apžiūrėjus mano koją, nu
avė batą, atsinešė kinietiško kremo, 
išmasažavo ir liepė ateiti kitą rytą - ji ga
lės man duoti naują buteliuką. Magaryčių 
pasiūlė rūkytą tarakoną, kurio turėjau 
atsisakyti. Arba - kitą kartą užkalbinus 
tuk tuk vairuotojus, davė paragauti su- 
piaustytų cukrinių nendrių gabaliukų. 
Kitur vienas moksleivis pasiūlė dalį savo 
pietų ■ saldu blyną. Tad kaip galime sakyt, 
kad jie visi vagys? To per tas tris savaites

Iš Redakcijos pašto
Gerbiamoji
Redakcija,

Mes, esantys Lietuvoje, labai 
džiaugiamės ir didžiuojamės Jūsų puikiu 
darbu. „Mūsų Pastogė”- leidinys, svarbus 
ne tik išeivijos lietuviams, bet ir mums - 
esantiems Lietuvoje. Jūsų leidinys pasako
ja apie mūsų tautiečius ir vienija mus visus.

Norime padėkoti Jums ir kartu su 
Jumis pasidžiaugti gražiu Lietuvoje ir 
išeivijoje gyvenančių lietuvių bendravi
mu.

Aš, Vytatuto Didžiojo universiteto 
Lietuvių kalbos kursų dėstytoja, norėčiau 
pasidžiaugti, kad kiekvienais metais pas 
mus atvyksta daugybė lietuvių išeivių, ku
rie geni žodžiu mini Jūsų leidinį.

Todėl šį kartą siunčiu Jums nedidelį 
straipsnelį, kuriame išreikštos išeivijos 
lietuvių, lankiusiu Lietuvių kalbos kursus, 
mintys. Galbūt Jūs galėtumėt šį straips
nelį išspausdinti savo leidinyje arba pa
platinti šią informaciją lietuvių bendruo
menei.

Būtų labai malonu, jeigu kuo daugiau 
žmonių sužinotų ir susidomėtų mūsų ren
giamais kursais ir atvyktų į Lietuvą.

Nuoširdžiai kviečiame ir tikimės, kad 
mūsų bendradarbiavimas bus prasmingas.

Dėkoju. Pagarbiai
Laura Kamandulytė

l.kamandulyte@hmf.vdu.lt
Lietuvių kalbos kursų dėstytoja 
Vytauto Didžiojo Universitetas 

Kaunas, Lietuva 

niekur nemačiau. Net kai palikau savo 
“gražiąją” lazdą turguje, pasivijo, kad ga
lėtų grąžint.

Atskridus į Phnom Penh oro uostą į 
akis krinta uniformuoti tarnautojai, jų 
krūtinės ir kepurės nusagstytos medaliais. 
Keisčiausia, kad einant per emigracijos 
kontrolę nesimato už specialaus stalo 
sėdinčio žmogaus, tik jo į tave atsukta 
kepurė. Priėjus arčiau matai tarnautoją, 
kuris paėmęs pasų apžiūri tave nuo gal
vos iki kojų, tada pavarto visus lapus lyg 
skaitydamas, nors dažniausiai nemoka 
angliškai. Atsiėmus savo kuprinę, kartu 
su bendrakeleive Jolanta einam ieškot 
priemonių važiuot į miestą. Tik išėjus per 
duris, apspinta mus tuk tuk (motociklas 
su dviejų ratų priekaba, o nuleidus šonines 
užuolaidas atrodo kaip miniatiūrinė ka
rieta) ir taksi vairuotojai. Vienas šaukia - 
$5US kitas - $8US, mes kaip apsiskaitę 
keliautojos išeinam į gatvę, kur pasiderėję 
gaunam tuk tuk už $2US.

Nors dar tik 9 valanda ryto, saulė karšta 
- 40C, tvanku, kelias nors grįstas, bet labai 
dulkėtas, pilna motociklų, šeimos su pir
kiniais, vienas pravažiuoja prisirišęs dvi 
kiaules užpakalyje ant sėdynės! Uišti lau
kai, kai kur prūduose auga lotosai ir van
dens lelijos, namai aplūžę, pakelėse ant 
padėklų lyg malkos sukrautos duonos 
“lazdos”.

Privažiavus arčiau miesto, vaizdas tru
putį pagerėja. Mūsų viešbutis Hotel 
Princess yra pagrindinėje gatvėje, kaip 
sako “upmarket”, tad atvažiavus tik su 
tuk tuk nelabai skuba padėt. Kambarys 
neblogas, per langą matosi karališkieji 
rūmai, Tonle Sap upė ir kelios šventyklos.

Gavę žemėlapį ir visus nurodymus, 
kaip nueiti iki upės, išeinam pasivaikš
čioti. Nors turim žemėlapį, bet susidu
riam su maža problema: žemėlapyje yra 
gatvių pavadinimai, bet niekur tokių už
rašų nesimato, tik gatvių numeriai! Pa-

Gintaro lašelis iš Lietuvos
“...Kartais aš savo sapnuose kalbu 

lietuviškai, pavyzdžiui, aš esu bare ir pra
šau alaus arba kavos ir ... nėra proble
mų”, -juokiasi Lietuvoje besisvečiuojantis 
Balazs iš Vengrijos, per trumpą laiką iš
mokęs ne tik lietuviškai pasakoti apie sa
vo sapnus, bet ir pajautęs tikrą lietuvišką 
gyvenimą, spėjęs susigyventi su lietuviš
kuoju mentalitetu ir susipažinęs su kiek
vienam lietuviui svarbiomis vietomis ir 
realijomis.

„Vilnius, Kaunas, Laisvės alėja, Balti
ja, Kuršių marios, Kryžių kalnas, Nemu
nas, Trakai, Čiurlionis, piliakalnis, ežeras, 
miškas, lietus, tiltas, gintaras, vaivorykštė, 
Vytis, alus, cepelinai, arkliai, knygos, 
krepšinis”, - žeria žodžius, kurie jiems 
asocijuojasi su Lietuva, ir kiti svečiai iš 
Lenkijos, Latvijos, Jungtinių Amerikos 
Valstijų, Belgijos, Suomijos, Japonijos, 
Italijos, Kanados, Prancūzijos, Didžiosios 
Britanijos. Olandijos, Vokietijos, Norve
gijos, Baltarusijos, Australijos, Pietų Ko
rėjos, po keturių savaičių trukmės vasaros 
kursų, vykstantys namo ir išsivežantys po 
gintaro gabaliuką ne tik lauktuvių krep
šelyje, bet ir savo širdyse.

„Nors galvodavau, kad lietuviai šalti 
žmonės, pastebėjau, jog susipažinus, 
lietuviai bendrauja taip karštai, kad net 
alus jų negali atšaldyti”, - džiaugiasi 
daugybę draugų Lietuvoje susiradęs Gun
nar iš Danijos, nusprendęs vizitą Lietu
voje pratęsti ir paviešėti joje ilgėliau.

Lietuvių draugiškumo ir svetingumo, 
gamtos grožio ir savitumo, lietuviškų tra
dicijų tęstinumo ir archaiškumo sužavėti

Sidabro pagoda karaliaus rūmuose Phnom Penh.

Čia pat prie karaliaus rūmų, kitoje gatvės pusėje gyvenantys Phnom Penh benamiai.

sitaikė, kad reikėjo klausti kelio, bet nie
kas negalėjo padėti, nes nežinojo net ir jų 
pačių gyvenamos gatvės pavadinimo! 
Vėliau sužinojome, kad numeriai ir pa
vadinimai keičiasi su nauja valdžia! Tad 
dažnai teko paklaidžioti, kol grįždavom į 
viešbutį.

Pamatėme pastatą, kuris mums atrodė 
lyg šventykla. Vartai atviri, tai ir cinam. 
Pastebėjęs mus, atskuba vienas budistų 
vienuolis. Jis gerai kalba angliškai.

svečiai iš įvairių šalių, kiekvienais metais 
išsiveža į savo kraštus geriausius ir gra
žiausius įspūdžius, širdžiai mielus prisi
minimus, vaivorykštės spalvomis žėrinčias 
akimirkas ir norą vėl sugrįžti į Lietuvą.

Taigi, dar ir dar kartą apsilankyti Lie
tuvoje kviečia Vytauto Didžiojo univer
siteto rengiami vasaros lietuvių kalbos 
kursai (http://www.vdu.lt/ITcourses/).

Rengė Laura Kamandulytė

Gerb. Redaktore,
Malonu skaityti gražius aprašymus 

“Mūsų Pastogėje” apie Lietuvos Preziden
to ir jo žmonos apsilankymą Australijoje. 
Domėjausi pasisakymais ir atsakymais 
per SBS radijų ir “Mūsų Pastogėje” 
vedamomis diskusijomis. Susidaro vaiz
das, kad kuo tolyn einama į platų ir laisvą 
spaudos mišką - medžių daugėja, o ko
respondentai blusinėjasi.

Paskaitęs žurnale “Pasaulio Lietuvis” 
Nr. 4 Antano Kramiliaus straipsnį apie 
vasario 25 d. gražiai apibūdintą susitiki
mą Sydnėjuje su Prezidentu ir jį lydinčia 
delegacija, susidariau vaizdą: kas ruošia 
puotą, tas ir svečius kviečia. Tai diktuoja 
susidariusios aplinkybės.

Pritariu Antano pastabai, kad mes, 
Lietuvių Bendruomenė, neturėtume pa
miršti kitataučių, kurie išmoko lietuviš
kai, sukūrė mišrias šeimas, leidžia vaikus 
dirbti Lietuvos naudai įvairiose lietuviš
kose organizacijose. Kiek daug tokių nuor

“Gal galiu kuom nors pasitarnauti?”
“Mes ieškom šventyklos, bet atrodom 

ten pataikėm”.
“Čia mokykla. Aš mokytojas, dėstą 

filosofiją, Sanskrit ir pali. Jei norite apžfi 
rėt mokyklą, eikit per kitus vartus”.

Padėkoję einam toliau. Matom- aukš 
vartai su kažkokiu užrašu, kurio nemokat 
perskaityti. Tik mums prisiartinus, išbęg 
sargybiniai mosikuodami “no, no”.

Tęsinys kitame “M.P” numeryj

širdžių žmonių jau iškeliavo j amžin 
poilsio namus. Dabar matome šių šeini 
vaikus ir anūkus, kurie prisideda pri 
lietuviškos bendruomenės veiklos.

Lietuvio pareiga puoselėti lietuvybei: 
garbės lapelių. Tad suraskime progą jur 
pagerbti nors gražiu žodžiu, o tokių asmen 
daugybė mūsų organizacijose.

Su pagarba
Juozas Gailio

Serga buvęs “M.P” 
redaktorius

“Mūsų Pastogės” Redakcija gavožihi 
kad balandžio 14 d. buvusį “Mūsų Pastr 
gės” redaktorių Bronių Žalį, dabar gyvi 
nantį Vilniuje, ištiko insultas. Pagulęji 
kurį laiką Vilniaus ligoninės reanimadjr 
skyruje, Bronius buvo pervežtas į Kaun 
klinikas, kur jį rūpestingai slaugo žmor 
Palmyra ir artimieji.

Bronius Žalys po truputį sveiks ta.Gie 
tai jis persikels į sanatoriją tolimeriia; 
reabilitacijos etapui.

“Mūsų Pastogės” Redakcija iryli 
ministracija linki mielam Broiiii 
Žaliui kuo greičiau atsigauti pom 
tikėtos ligos, sustiprėti ir toliau <s 
mumis kūrybingai bendradarbiaut

Musų Pastogė Nr. 19, 2006.05.17, pšL
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Sportas
LR Seimo bėgikams - maratono auksas
Lietuvos Seimo narių 

komanda pasaulio par
lamentarų maratone an
trų kartų iškovojo auksų. 
Gegužės 6 d. Krokuvoje 
(Lenkija) vykusiame IV- 
ajame Pasaulio parla
mentarų bėgimo mara
tone (21 km) parlamen
tarai Vytautas Galvonas, 
Algirdas Sysas, Algis 
Čaplikas, Gediminas 
Jakavonis laimėjo pir
mų vietą.

Lietuvos parlamen
tarai antrų kartą iš eilės 
tapo šio maratono čem
pionais. Pernai, aplenkę Kenijos bėgikus, 
aukso medalius į Lietuvą atvežė Algirdas 
Sysas, Gediminas Jakavonis ir Algis 
Čaplikas. Šiemet parlamentarų komandų 
sustiprino Vytautas Galvonas, kuris kartu 
tapo ir absoliučiu maratono čempionu.

Bendroje įskaitoje pirmasis 21 km. 
distanciją įveikė Vytautas Galvonas, an
trasis buvo Algirdas Sysas, trečiasis - Algis 
Čaplikas. Gediminas Jakavonis įveikė 
distancijų penktas.

Pasibaigė “Gintarinė pora 2006”
Gegužės 7 dieną pasibaigusių tarptau

tinių sportinių šokių varžybų „Gintarinė 
pora 2006“ metu surengtose pasaulio 
varžybose pirmąsias vietas klasikinių šo
kių kategorijoje užėmė Arūnas Iiižokas ir 
Edita Daniūtė, iš Kauno „Sūkurio“ klubo. 
Tuo tarpu Lotynų Amerikos šokių kate
gorijoje lietuviai liko antri - „Sūkurio“ 
pora Justas Kučinskas ir Agnė Malinaus
kaitė nusileido tik porai iš Rusijos Evgenij 
Imrekov ir Jelizaveta Divak.

Iš viso sportinių šokių varžybose „Gin
tarinė pora 2006“ dalyvavo 226 poros iš

Ką lietuviai mato Afganistane..
—- mjr. Albertas Duscvičius,

Lietuvos dalinių atstovas spaudai

...Ir vėl į kelią. Kelias j Daulat Jarą jau 
pažįstamas, o kartu ir ne. Akina saulė. 
Nedrąsi pavasarinė šiluma braunasi tarp 
aukštų kalvi) „apželdindama“ jas žalsvu 
pūkeliu. Gilios kelio provėžos pilnos 
žalsvo vandens. Baltos pietinės kalnų 
grandinės viršūnės duoda gyvybę daugy
bei pavasarinių upokšnių.

Jie išplauna ir taip varganus kelius. 
Visas mūsų važiavimas.tai ištisinis 
kratymas, šokinėjimas, siūbavimas, stab- 
čiojimas, kritimas žemyn ir kilimas j 
viršų. Malonumas tikrai menkas, skrandis 
visą laiką nemaloniai sūpuojasi.

Pravažiuojant kaimelius, pro šalį 
plaukia persipynę „epochos“. Štai atklio
kia rusiškas sunkvežimis KAMAZ, o šalia 
bindzena asiliukas, nešantis ant nugaros 
didelį, panašų j plaktuką užriestu galu, 
medinį arklą. Čia pat ir praktinis' tokio 
arklo panaudojimas: du jaučiai, pakinkyti j 
jungą, tempia trupindami jau suktelėjusį 
saulėje molį. Iš priekio, kratydamasis per 
duobes atburzgia kiniškas motociklas. Už 
vairuotojo - jo žmona, susivyniojusi kaip 
mumija į melsvą skraistę nuo galvos iki 
kojų.

Šalia kelio sustingsta kita tokia pati 
„mumija“ su moliniu puodu ant galvos. 
Visa jsivyniojusi į juodą skraistę. Nejuda, 
kantriai laukia kol pravažiuosim. Vidury
je kelio didžiausioje išmaltoje duobėje 
Įmestas skylėtas rusiškos kovos mašinos 
bokštelis. Kažkas atitempė ir tiesiog už

Musų Pastogė Nr. 19, 2006.05.17, psl.

Maratono laimėtojai - LR Seimo nariai. Iš kairės: Algis Čap
likas, Gediminas Jakavonis ir Algirdas Sysas.

Iš viso Lietuvos parlamentarų koman
da iškovojo 6 aukso medalius, vienų sidab
ro ir bronzos. Seimo nariai: Vytautas Gal
vonas ir Algirdas Sysas savo amžiaus 
grupėse buvo apdovanoti aukso medaliais, 
Algis Čaplikas sidabro medaliu, o Gedi
minas Jakavonis bronza.

IV-ajame Pasaulio parlamentarų mara
tone Krokuvoje dalyvavo parlamentarai iš 
11 valstybių ir trijų žemynų: Europos, 
Azijos ir Afrikos. □

11 valstybių. Be pasaulio reitingo varžybų, 
sportinių šokių konkurso „Gintarinė pora“ 
metu buvo išrinktos ir geriausios jaunių ir 
jaunimo klasikinių ir Lotynų Amerikos 
šokių poros. Šiose varžybose lietuvių po
ros geriausiai pasirodė klasikinių šokių 
kategorijoje - jaunimo amžiaus grupėje 
pirmąją vietą užėmė 1 mantas Joncckis ir 
Martyna Mickutė (Žuvėdra).

Jaunių I grupėje pirmieji buvo Ligitas 
Bernatavičius ir Eglė Valentaitė (Alcma- 
na), o jaunių II grupėje- Edvardas Račius 
ir Jekaterina Plikosova (Žuvėdra). □ 

lopė kelio duobę. Kaime turgelis. Dulkė
toje aikštėje prikrauta medžio kaladžių, 
surikiuotos aprūdiję, sulankstytos ir ap
varvėję statinės su neaiškios kokybės 
benzinu ar dyzelinu. Čia pat ir dujų ba
lionai. Prie molinių namukų tvarkingo
mis eilėmis sukrautas ir kitas kuras - 
džiovintį.asįlų „blynai“...

Daulat Jare mūsų laukia kebli užduo
tis. Krįzė neeilinė jau visos provincijos 
masteliu. Trumpai - dvi gentys susipyko 
dėl žemės ribos Harirudo upės slėnyje. 
Vieni pradėjo arti, kiti - į juos serijom iš 
kulkosvaidžio. Traktorius, kaip išsireiškė 
vertėjas, tapo „not operational“ (nevei
kiantis). bet blogiausia, kad ir traktoris- 
tas „not operational“. Laimei, tik sužeis
tas, bet vis tiek blogai. Dar viena kruvina 
skriauda į genties atmintį, dar vienas 
pretekstas toliau lieti kraujų. :į

Pagaliau Daulat Jaras. Atskuba kiek 
sutrikęs policijos šefas. Matosi, jam nerą- 
muĮ Jiš, aiški), brangina savo kėdę, o čįa 
pats PAG-2 vadas su kariais atvažiavo 
domėtis netvarka jo valdose. Susirūpinęs 
uoliai atsakinėja į klausimus, mojuoja 
rankomis, rodo, kaip ir kur viskas vyko.

Mus apsupa minia vyrų. Visi įdėmiai 
klausosi. Veidai neįskaitomi. Kur buvęs, 
kur nebuvęs prisistato ir konfrontuojan
čios Baiboka genties vadas pats AČhmet 
Chanas. Taip, tai jis šios žemės savinin
kas. Taip, jis turi savo vyrų būrį, bet...gink
lų jie neturi, skuba priduri. Toliau žaidi
mas vyksta į vienus vartus. Jie taikiai 
atvažiavo traktoriumi arti savo taikius 
laukus, o tada iš kitos upės pusės suka- 
leno kulkosvaidis. Į traktorių pataikė ke- 
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Olimpiadų vadovas Kaune
Į Kauną atvykęs Tarptautinio olimpi

nio komiteto prezidentas Jacques Rogge 
pasitiktas apdovanojimais.

Pirmą kartą kaip Tarptautinio olimpi
nio komiteto prezidentas Lietuvoje viešin
tis .I.Rogge Lietuvos Kūno kultūros aka
demijos (LKKA) pagerbtas garbės dak
taro vardu. I .K K A teigia, kad šis vardas 
TOK prezidentui suteiktas už olimpinio 
sąjūdžio plėtojimą bei sporto problemų 
sprendimą.

Lankydamasis LKKA J.Rogge gyrė 
Lietuvos sporto rezultatus, pasiektus per 
nepriklausomybės laikotarpį, bei džiaugė
si gerais santykiais su Lietuvos Tautiniu 
olimpiniu komitetu.

Kauno Rotušėje miesto meras Alvydas

Geriausi balandžio mėnesio sportininkai
Sporto žurnalo SPO:) ir DELFI orga

nizuojamuose geriausio Lietuvos mėnesio 
sportininko rinkimuose 2006 m. balan
džio laureatu tapo galiūnas Žydrūnas 
Savickas.

Stipriausias pasaulio žmogus balandžio 
23 d. tapo Dubajuje (Jungtiniai Arabų 
Emyratai) vykusio Pasaulio taurės varžybų 
pirmojo etapo nugalėtoju. Tai buvo 17-oji 
jo pergalė iš eilės.

Dviratininkė Diana Žiliūtė, laimėjusi 
prestižines „Trofco Libcrazione“ lenktynes 
Italijoje, rinkimuose užėmė antrąją vietą.

Italijos čempionate praėjusį mėnesį 
puikiai rungtyniavęs krepšininkas Riman
tas Kaukėnus liko trečias, ledo ritulinin
kas Dainius Zubrus (“Washington 
Capitals” klubo puolėjas per 10 NHL 
rungtynių pelnė 6 įvarčius ir atliko 6 
rezultatyvius perdavimus) - ketvirtas, o 
Panevėžio “Ekrano” futbolininkas Mantas 
Savėnas (per pirmuosius keturis Lietuvos 

lios kulkos, jis užsidegė, o 
traktoristas sužeistas. At
skubėjo policija, norėjo iš
vežti sužeistąjį, bet automa
tų ugnis iš kitos upės pusės 
suguldė ir policininkus. Po to 
dar blogiau - išsigandę tai
kūs artojai išbėgiojo, o anie 
iš anapus upės atėjo ir dar 
susirinko jų paliktus keturis 
motociklus.

Einame apžiūrėti trakto
riaus. Iš tiesų skylėtas. Kelios 
kulkos pataikė kažkur į 
elektros įrangą. Matosi, kad 
degęs. Nuostolis .šiuose kraš
tuose didesnis, nei brangus „Mersedcsas“ 
būtų sudegintas. O kur dar kraujo kerš- 
tas...Išklausome, užsirašome.. Po pokal
bio su mumis Achmct Chanas pažada su 
žemės popieriais kreiptis į teismą. Gink
lo šįsyk nesigriebs. Iš kitos upės pusės nuo 
forto stogo mus stebi oponentai. Kulkos
vaidis? Nesimato...

Pervažiuojame upę ir artėjame prie 
forto. Reikia išklausytiir kitą pusę. For
tas - tikra vidurąmžių tvirtovė. Pasta
tytas ant kalvės, miūriai stebi visą slėnį. 
Aukštos drėbto.molio sienos keturiuose 
kampuose remiasi į bokštus su šaudymo 
angomis. Bokštai ir šaudymo angos - ne 
dekoratyviniai elementai. Viskas labai 
funkcionalu ir įprasta Afganistane. Ypač 
ten, kur eina žemės ribos taip genčių ar 
net kaimų. Visa tai pritaikyta slėptis ir 
atremti priešo ataką.

Lėtai kylame į kalvą. Žmonių bokš
teliuose jau nesimato, tačiau kas slepiasi 
už šaudymo angų - nežinią. Mobiliosios 
grupės „Čarli“ vyrai profesionaliai pa
siruošia bei kokiems netikėtumams: nu
leidžia džipų stiklus, patogiau pasideda 
ant kelių automatus. Mano „M-16“ ilgas, 
jo neištrauksiu. Prasegu pistoleto dėklą.

Sustojame kalvos papėdėje. Iš forto 

Garbaravičius TOK prezidentui įteikė 
Kauno pirmojo laipsnio Santakos garbės 
ženklą. Po šios ceremonijos J.Rogge atsi
dėkodamas pažėrė komplimentų I Jetuvai, 
sakydamas, kad prie šalies istorinių pa
siekimų prisidėjo ir sporto pasiekimai.

“Jūsų tauta pradėjo demokratijos 
procesus, jūsų pastangomis sužlugdyta 
geležinė uždanga, ir sportas taip pat prie 
šių procesų prisidėjo”, - sakė J.Rogge.

Vėliau J.Rogge Kauno merui ir LKKA 
rektoriui įteikė simbolinius olimpinius 
žiedus. Po vizito Kaune, TOK prezidentas 
išvyko į Vilnių.

J.Rogge TOK prezidentu tapo 2001 m. 
Tai ketvirtasis jo vizitas Lietuvoje, tačiau 
pirmasis - TOK prezidento pareigose.

Žydrūnas Savickis.

A lygos čempionato turas pelnė penkis 
įvarčius)-penktas. □ 

Nuotraukoje - lietuviai kariai Afganistane.
pasirodo, būrelis vyrų. Pakylame, svei
kinamės, kviečia arbatos į verandą. Atne
ša čiužinius, rytietiškai sukryžiuojame 
kojas - ir apie reikalus.

Neilgai trakus ateina ir pats Sardar 
genties patriarchas -Iladži Amamulach. 
Aukštas, liesas. Baltas turbanas, gudrios 
akys ir žila barzda..Rytietiškai ekspresy
viai bei artistiškai mojuoja rankomis ir, 
pasitelkęs iškalbingą mimiką, pasakoja 
kaip „iš tiesų“ viskas vyko. Iš tiesų, tai že
mė šioje Harirudo deltoje priklauso jo 
genčiai jau pora šimtų metų. Baiboka 
gentis ir Achmet Chanas atsikraustė visai 
neseniai, užėmė kelis kaimus, kažką nu
žudė, kiti išbėgiojo. Todėl jo vyrai ir šau
dė, kai anie pabandė dar ir jų žemę arti. 
Anų buvo gal penkiasdešimt ir dar dvi
dešimt motociklistų. Anie atsakydami ir
gi perliejo iš automatų. Rodo kulkų žy
mes savo verandoj. Taip, motociklus at
ėmė, bet po to atidavė policijai. Taip, čia 
toki vieną karabiną turėjo, bet ir tą poli
cijai atidavė. Daugiau neturi. Senis rodo 
mums savo žemės dokumentus. Ant su
trinto. murzino popieriaus lapo ranka pri
keverzota Dari kalbos ženklų. Apačioje, 
sako, gubernatoriaus parašas.

Tęsinys kitame MPm.
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Daugiau nei pusė savižudžių - neblaivūs
Kauno visuomenės sveikatos centro 

(KVSC) 2004 metų duomenimis, net 65 % 
žmonių savižudybei ryžosi būdami ne
blaivūs.

“Nemažėja žmonių, kurie išėjimą iš 
gyvenimo pakeliant prieš save ranką, 
suvokia kaip vienintelę išeitį susidūrus su 
dideliais sunkumais. Negalėdami patys 
išspręsti savo problemų, jie jaučiasi visiškai 
bejėgiai. Kiekvieno visuomenės nario pa
reiga prisidėti prie savižudybių prevenci
jos - padėti žmonėms, ypač jaunuoliams, 
suprasti, kad prašyti pagalbos sunkiausią 
gyvenime akimirką yra ne silpnumas, o 
stiprybė”,- sako Kauno visuomenės svei
katos centro (KVSC) specialistai.

Pasauliniame Tarptautinės savižudybių 
prevencijos asociacijos asamblėjos (I ASP) 
kongrese, kuris vyko Durban, Pietų Af
rikoje, Lietuva buvo išskirta kaip šalis, 
kurios savižudybių rodiklis 2003 metais 
buvo didžiausias pasaulyje - 42.1 atvejo 
teko 100,000 gyventojų.

Statistikos departamento duomenimis. 
2004 metais Lietuvoje per dieną savo no
ru iš gyvenimo pasitraukdavo 3-4 žmonės. 
Permetus nusižudė 1381 žmogus.

KVSC atliktos analizės duomenimis,

Šiemet - neįprasti gaisrai
Kaip praneša Lietuvos spauda, šiemet 

gegužę Lietuvoje kilo katastrofiškai daug 
gaisrų, ir jų mastas ir skaudžios pasekmės 
prilygsta gamtos tragedijai.

Jeigu anksčiau gamtoje kilusiuose 
gaisruose žūdavo vien gyvūnai ir paukš
čiai, tai dabar ugnyje žūva žmonės ir sude
ga sodybos. Per šiuos gaisrus Lietuvoje 
šiemet žuvo jau 10 žmonių, dar 7 apdegė, 
apsinuodijo dūmais, patyrė kitas traumas. 
Ugnyje supleškėjo 97 pastatai. Šiemet 
atvirose teritorijose kilo 8,620 gaisrų. 
Miškai degė daugiau nei 900 kartų.

Didžiausias gaisras kilo prieš savaitę 
Smiltynėje (Kuršių nerija), kur išdegė 250 
hektarų miško. Ugnį penkias dienas mal

Nematyti dokumentiniai filmai
Gegužės 12 d. Lietuvių grįžimo į tėvy

nę informacijos centre Vilniuje žymus 
kino operatorius Zacharijus Putilovas 
demonstravo iš archyvinės medžiagos 
sumontuotą juostą „Prieškario Lietuva“. 
Susitikime su iš užsienio grįžusiais lie
tuviais Z. Putilovas papasakojo, kad keturių 
valandų trukmės filmų ilgą laiką buvo 
saugomas Argentinoje, kur pakliuvo drau
ge su nuo lietuviais pabėgėliais karo 
pabaigoje.

Dabar, kai fondas jau pargabentas į Ki
no ir teatro muziejų, operatorius turėjo 
galimybę suteikti tai medžiagai labiau 
žiūrovui prieinamą ir sutvarkytą pavidalą. 
Muzikiniam fonui panaudota M.K. Čiur
lionio fortepijoninė muzika, o montažinis

Pirmasis komiksas apie Lietuvą
(ELTA). Informaciją apie Lietuvą 

skleidžiantis Lietuvos institutas parengė 
ir anglų kalba išleido pirmąjį lietuvišką 
komiksą “Kyoko in Lietuva”.

Užsienio skaitytojams skirtas spalvin
gas leidinys “Kyoko in Lietuva” sukurtas 
remiantis pasaulyje pripažinto ir popu
liaraus japoniško komikso - vadinamojo 
manga-stilistika. Jo pagrindinė herojė - 
mergaitė populiariu japonišku vardu 
Kyoko, atvykstanti į Lietuvą.

Informacijos apie Lietuvą sklaida, nau
dojant užsienyje itin populiarų komiksų 
žanrą, yra viena iš Lietuvos instituto vyk
domos originalios leidybos programos da
lių. Komikso “Kyoko in Lietuva” pagrindu 
žadama dar šiais metais išleisti komiksą 
ir lenkų kalba. Vėliau turėtų pasirodyti ir 

2002-2004 metais Kauno apskrityje nu
sižudė beveik 800 žmonių, vyrai 4-5 kartus 
žudėsi dažniau nei moterys. Dažniausiai 
prieš save ranką kėlė 45-54 metų vyrai ir 
kelių amžiaus tarpsnių moterys: 35-44, iki 
65-erių ir vyresnės nei 75 metų. Daugiau 
nei 80% savižudžių (Kauno apskrityje ir 
Lietuvoje) nusižudė pasikardami.

KVSC specialistų surinkti ir apiben
drinti duomenys liudija, kad žmonės išeina 
iš gyvenimo įvairiais būdais: kariasi, nuo
dijasi, skandinasi, nusišauna ar nušoka nuo 
pastatų ar tiltų. Kauno apskrityje 13.15% 
savižudžių šį sprendimą lėmė sveikatos 
sutrikimai, 12.7% - asmeninės problemos, 
10% - alkoholizmas, 6.1 % - nesutarimai 
šeimoje, 23.6% - kelios priežastys. Net 
65% žmonių savižudybei ryžosi būdami 
neblaivūs (89% vyrų, 11 % moterų).

KVSC specialistų teigimu, savižudybių 
skaičių galėtų sumažinti tinkamas auk
lėjimas, savarankiškumo, atsakomybės, 
neigiamo požiūrio į žalingus įpročius die
gimas, socialinis teisingumas. Psichologi
nę pusiausvyrą padėtų išlaikyti artimųjų, 
bendradarbių bei aplinkinių jautrumas 
vieni kitiems, gebėjimas padėti, tautos 
kultūros puoselėjimas. (Pagal BNS) 

šino didelės Vakarų Lietuvos ugniagesių 
pajėgos, miškininkai, kariai ir savanoriai. 
Tuo metu ugniagesiai susidūrė su ugnies 
audra, kurios suvaldyti pradžioje beveik 
neįmanoma - gaisras plėtėsi 30 kilometrų 
per valandą greičiu.

Lietuvoje tebesitęsiant sausrai, Vilniaus 
rajono savivaldybė paskelbė įsakymą, ku
riuo esant padidintam gaisrų pavojui lai
kinai uždraudė gyventojams lankytis 
Vilniaus rajono, Vilniaus ir Nemenčinės 
miškų urėdijų miškuose. Ar vykdomas ^is 
įsakymas, kontroliuoti pavesta Vilniaus ir 
Nemenčinės miškų urėdijoms, Vilniaus 
rajono aplinkos apsaugos agentūrai ir 
Vilniaus rajono policijos komisariatui.

filmas pasakoja apie prieškario Lietuvos 
gyvenimą, pateikdamas kaimo buities, 
darbų ir švenčių vaizdus, prabėgdamas 
miestų ir miestelių panoramomis, leis
damas pasižvalgyti po Žemės ūkio pasie
kimų parodą, skautų suvažiavimą, daly
vauti Dariaus ir Girėno laidotuvėse, kartu 
su Lietuvos kariuomene įžygiuoti į to me
to Vilnių, pamatyti žymiuosius prieška
rio politikus ir prezidentą Antaną Sme
toną. 52 min. trukmės peržiūra niekam 
neprailgo.

Z. Putilovas pažadėjo, kad kita jo ruo
šiama demonstravimui medžiaga rodys 
lietuvių traukimąsi į Vakarus ir gyvenimą 
pabėgėlių stovyklose Vokietijoje.

LGĮTICinf.

kitoms šalims skirti šio leidinio variantai 
Įvairiomis kalbomis.

Ypač populiarus komikso žanras at
sirado Jungtinėse Amerikos Valstijose XIX 
a. pabaigoje. Po Antrojo pasaulinio karo 
išpopuliarėjo “laukinių Vakarų”, fantasti
kos, siaubo, kriminaliniai, humoristiniai 
komiksai.

Japonijoje komiksai įgavo savitą, tau
tinį pavidalą ir pasaulyje tapo žinomi 
“manga” vardu. “Man” japoniškai reiškia 
“išsiblaškęs, nerūpestingas, nerimtas”, “ga” 
- “paveikslėlis”. Kaip ir vakarietiškuose 
komiksuose, mangose gali būti vaiz
duojamos įvairios istorijos, nuo karika
tūrinių iki labai rimtų. Šiuo metu Japoni
joje manga labai populiari ir yra skirta ne 
tik vaikams, bet ir suaugusiems. □

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

If you still have no plans for the summer, this might be the 
optionforyou!

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 offeryou the opportunity to spend wonderful 
summer weeks with us!

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

Best wishes, Žydrūnė Žemaitytė, e-mail: Zydrune_zemaityte@fe.vdu.lt

Mirė prof. Rolandas Pavilionis
Po ilgos ir sunkios ligos gegužės 10 d. 

mirė Europos Parlamento narys, liberal- 
demokratas, prof. Rolandas Pavilionis. Jis 
mirė Vilniaus universiteto ligoninės San- 
tariškių klinikose. Liga europarlamcntarą 
kamavo jau keliolika metų.

61 metų profesorius jau beveik dvejus 
metus dirbo Europos Parlamente, buvo 
Sąjungos už tautų Europą frakcijos vice
pirmininkas, Piliečių laisvių, teisingumo ir 
vidaus komiteto pirmininko pavaduotojas.

R.Pavilionis gimė 1944 metų liepos 3 
dieną Šiauliuose. Jau dirbdamas Šiaulių 
dviračių gamykloje baigė vakarinę darbo 
jaunimo mokyklą. 1962-aisiais įstojo į 
Vilniaus universitetą studijuoti užsienio 
kalbų. Vėliau studijavo Ukrainos mokslų 
akademijos aspirantūroje, apgynė logikos 
daktaro disertaciją.

1971-1977 metais buvo Vilniaus uni
versiteto docentas, 1982-1990 metais - 
profesorius, kurį laiką vadovavo Filosofi
jos istorijos ir logikos katedrai.

Busimasis politikas stažavosi Paryžiaus 
Sorbonos Universitete, pas prof. Algirdą 
Julių Greimą. 1981-aisiais apgynė daktaro 
disertaciją kalbos filosofijos ir logikos 
srityje.

1990 metais R.Pavilionis tapo Vilniaus 
universiteto rektoriumi ir ėjo šias parei
gas iki 2000-ųjų, kai buvo išrinktas į Seimą. 
Aukštosios mokyklos vadovas taip pat 
priklausė Europos menų ir mokslų aka
demijai, buvo Lietuvos mokslų akademi-

Padėka
Atsisveikinus su Amžinybėn iškeliavusia mūsų mylima Mamyte ir Močiute 

a.a. Juze Šatkauskiene, norime nuoširdžiai padėkoti Bass Hill 
parapijos Christ the King bažnyčios klebonui Fr. Graham McIntyre už gedulin
gas pamaldas, solistėms ir “Dainos” choristams, ypač Danutei Ankienei ir 
Antanui Kramiliui už giesmes bei pagalbą pamaldų metu.

Dėkojame visiems draugams, giminėms bei pažįstamiems, ir ypač Horton 
Street kaimynams, kurie gilaus liūdesio valandose mus užjautė žodžiu, raštu ir 
per spaudą. Visų jūsų atsisveikinime dalyvavusių dvasinė parama mus labai 
stiprino.

Romas Šatkauskas ir šeima, Vytas Šatkauskas, 
Valerija Karpuška ir šeima, Eleonora Kains ir šeima

Liūdna žinia
Gauta žinia, kad mirė Anna Karkowvski, 86 metų amžiaus. Pamaldos įvyks 

St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe, penktadienį, gegužės 19 dieną, 2 vai. po pietų. Po to 
- laidotuvės Rookwood kapinių lietuvių sekcijoje.

Atsisveikinimui šeima kviečia visus Velionės pažįstamus.

A C3 A Konstantinui Ankui
mirus, gilią užuojautą reiškiame dukrai Justinai, sūnui Kęstučiui, jų šeimoms 

ir artimiesiems.
Ramona ir Ramutis Zakarcvičiai

Prof. Rolandas Pavilionis.

jos tikrasis narys.
Dirbdamas Seime jis buvo Europos 

reikalų komiteto vicepirmininkas, vado
vavo Lietuvos ir Prancūzijos tarpparlamen
tinių ryšių grupei.

R.Pavilionis buvo kelių knygų apie 
kalbą, logiką, filosofiją ir kitomis temo
mis, išleistų lietuvių, rusų bei anglų kal
bomis, autorius.

Politikas buvo apdovanotas Prancūzi
jos Garbės legiono, Akademinės Palmės, 
Nuopelnų Prancūzijos Respublikai, Vy
tauto Didžiojo ordinais.

(Pagal DELFI)
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Sydnėjaus Skautų Židinio nariams
Pranešame, kad šių metų gegužės 21 dieną, sekmadienį, tuoj po pamaldų 

lietuviams St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe, šalia esančioje salėje įvyks 
svarbus Židinio narių pasitarimas Židinio 50-ties metų veiklos paminėjimui.

Židinio narių dalyvavimas yra svarbus numatant šios sukakties pažymėjimo 
programą. Židinio Vadija

Rita Lazauskas - meno darbų paroda

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
laikinos raštinės adresas:

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

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

tiMUnąaKUiK 

msituvs 

trtln

MAY 27
Aroda vyksta Bėga Valley Regional Gallery, Zingel Place, Bėga.
Galerija atidaryta: antradieniais - penkiadieniais - nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. p.p. 

šeštadieniais - nuo 9 vai. ryto iki 12 vai.
Paroda veiks nuo balandžio 29 dienos iki gegužės 27 dienos.

Sydnėjaus lietuvių choras “Daina” kviečia į koncertą

Kavinė
Gegužės 28 dieną, sekmadienį, 2 vai. p. p.
Lenkų Klube, 73 Horton Street, Ashfield.

Be lietuviškų dainų, išgirsite ir kitokių. Gros pianistas Wojciech 
Wiszniewski, smuikininkė Monika Zygadio. Bus populiarios muzikos 
ir humoro.

Bilietai: suaugusiems - $ 15, pensininkams - $10.
Stalus užsisakyti skambinant:

Antanui tel.: 9727 3131 arba Jadvygai tek: 9522 8275
Choro “Daina” Valdyba

“Dainos” chore
Sydnėjaus lietuvių choro “Daina” koncertas įvyks sekmadienį, gegužės 28 dieną, 2val. 

po pietų Lenkų Klube, 73 Norton Street, Ashfield. Koncertas pavadintas “Kavinė”.
Automobilius patartina saugiai pastatyti Coles Supermarket mašinų stovėjimo 

aikštelėje. Įvažiavimas - iš Liverpool Road sukti į Knox gatvę. Kairėje pusėje yra mašinų 
stovėjimo aikštelė. Nuo čia iki Lenkų Klubo pėsčiomis tik 5 minutės kelio.

Maloniai kviečiame visus gausiai dalyvauti koncerte.
Choro “Daina” Valdyba

— ..... ..... " ~~*X

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

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

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

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

Prie įėjimo j pastatą (dešinėje pusėje) yra skambutis.

Klaipėdos bažnyčia ieško 
savo paveldo

Istorikas dr. Vytautas Gocentas labai domisi, kur 
“iškeliavo” Klaipėdos evangelikų šv. Jokūbo 
parapijos paveldas 1944 -1949 metais. Rankraštinis 
parapijos archyvas yra Vokietijoje, nes buvo suspėta 
jį išgabenti dar kovo pabaigoje. Bet pačią bažnyčią 
griovė milžiniški traktoriai “Stalinec” 1958 m. 
rugsėjo 24 - 25 dienomis. Kur dingo bažnyčios 
“turtas” ir dailės kūriniai? Bent šį tą žinantieji apie 
bažnyčios likimą karo ir pokario metais prašomi 
atsiliepti. Klaipėdos ev. liuteronų parapija,

Pylimo g. 2, LT - 5800 Klaipėda

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

“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.

“Musų Pastogės” laikinos patalpos
Prieš persikeliant į naują Klubą, “Mūsų Pastogės” redakcija dirba laikinose 
patalpose: Suite 16,17 Kitchener Parade, Bankstown 2200.
Redakcijai skirtą 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, W redaktorė

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

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

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

Jurisdiction:.......Victoria and Tasmania.....................................................................
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul-General
56 Somers Street Tel.: (03) 9819 5515
Burwood, VIC 3125 Fax: (03)9808 8300
Hours of Business: Fridays: 9.00 a.m. - 5.00 p.m. e-mail: Iitconmelb@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. 
Ibi.: (02)9790 2319, Faksas: (02)97903233, E-mail: mpastoge@bigpond.com 

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

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

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

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

Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 (iškaitant 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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