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XXFV-ųjų Aiistralįjos Lietuvių Dienų Geelonge (2006) Ruošos Komitetas.
Sėdi iš kairės: .Jovita Starinskicnė (ballet), I xirctta Čižauskaitė-Tigani (funding liaison), 
Sue Saunders (Art Exhibition), Irena Skervte-Luscombeflsl Secretary, Lithuanian 
language), Stasys Šutas (Committee Chairman and G LB President), Stasė Lipšienė (music). 
Stovi iš kairės: Kaja Starinskas (ALBKV), Algis Kisielis (Art Exhibition), Charles Tigani 
(Sponsorship Coordinator),Anthony Luscombc (Webmaster), Rita Ženk ( Treasurer), 
Romas Ženk (music), Irena Stumbrienė (2nd Secretary, English language), Richard Steep 
(Bindraising Advisor).
Nuotraukoje trūksta: Aldonos Scano (music) ir Lee-Anne Koszela (Youth Talent Night).

VD^lJe^9 Lietuvos įvykių apžvalga
Susitinka 
Lietuvos 

ambasadoriai
Vilniu je gegu

žės 15 d. prasidėjo 
keturias dienas 
truksiantis me
tinis Lietuvos dip
lomatinių atsto
vybių vadovų su
sitikimas. Susiti

kimo dalyvius priims Prezidentas Valdas 
Adamkus, vėliau - Seimo Pirmininkas 
Viktoras Muntianas.

Diplomatinių atstovybių vadovai susi
tikime diskutuos Lietuvos energetikos, 
narystės Europos Sąjungoje ir saugumo 
politikos klausimais. Jie taip pat dalyvaus 
konferencijoje “Naujas žvilgsnis j pasaulio 
žemėlapį: Lietuvos energetinis saugumas”, 
kurioje pranešimus apie padėtį pasauli
nėje energijos rinkoje ir nacionalinės ener
getikos strategijos formulavimo iššūkius 
skaitys Lietuvos, Europos Komisijos, JAV 
irŠvedijos ekspertai.

Apskritojo stalo diskusijoje “ES ateitis 
ir svarbiausi iššūkiai Europai ir Lietuvai” 
diplomatinių atstovybių vadovai, Lietuvos 
valstybės institucijų, akademinės bendruo
menės, diplomatinio korpuso ir žinia-sklai
dos atstovai aptars svarbiausius ES ateities 
iššūkius. Ekonominės diplomatijos klau
simais susitikimo dalyviai diskutuos su 
Lietuvos pramonininkų konfederacijos, 
Pramonės, prekybos ir amatų rūmų aso
ciacijos, Tarptautinių prekybos rūmų Lie
tuva vadovybe.

' Susitikimo progaUžsienio reikalų mi

nisterijoje bus atidaryta paroda “Lietuvos 
ambasados Lenkijoje istorija”.

Nauji vėjai partijose
Atskilusieji nuo V. I Jspaskich’o Darbo 

partijos įsteigė Pilietinės demokratijos 
partiją, kurios vadovu išrinktas Seimo 
Pirmininkas Viktoras Muntianas. Kadan
gi 7 jos nariai jau yra Seimo nariai, tikimasi, 
kad naujoji partija įeis jau kaip partija į 
dabartinę valdančiąją koaliciją.

Gegužės 13 d. Vilniuje įvykusiame Li
beralų demokratų kongrese buvo pakeis
tas partijos pavadinimas - nuo šiol ji va
dinsis „Tvarka ir teisingumas“ (liberalai de
mokratai). Partijai vadovaujantis pašalin
tasis prezidentas Rolandas Paksas teigia 
turįs tris slaptus scenarijus, kaip sugrįžti į 
valdžios viršūnę.

Anot liberalų demokratų lyderio, Lie
tuvoje šiuo metu labiausiai stokojama bū
tent tvarkos ir teisingumo. Partijos tikslų 
jis siūlo siekti kardinaliomis priemonė
mis: tiesiogiai renkant ne tik Seimo narius, 
bet ir Konstitucinio Teismo teisėjus, menis, 
policijos komisarus, prokurorus, žemesnių 
lygių teisėjus ir net seniūnus.

Įtampa yra kilusi ir Tėvynės sąjungos 
(konservatorių) eilėse. Pasigirsta balsų, kad 
efektyvesniu partijos vadovu būtų Seimo 
narė Irena Degutienė nei dabartinis lyderis 
Andrius Kubilius.

Dr. Kazys Bobelis pasitraukė 
iš Seimo

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) 
gegužės 15 d. patenkino Seimo liberalde- 
mokratų frakcijos nario Kazio Bobelio 
prašymą nutraukti jo, kaip Seimo nario

L Nukelta į 2 psl.

Euro dar nebus - kaip elgtis?
Europos Komisija paskelbė sprendi

mą, jog Lietuva nėra pasirengusi įsivesti 
eurą 2007 metų pradžioje. Tačiau tai 
neturėjo būti staigmena Lietuvai ir todėl 
jau šiandien reikia pradėti galvoti apie 
ateities veiksmus, - teigia už Europos 
Sąjungos (ES) biudžetą bei finansinį prog
ramavimą atsakinga komisarė Dalia 
Grybauskaitė.

Jos teigimu, optimizmo nežadančius 
signalus jau siuntė euro zonai priklausan
čios valstybės. Prie neigiamo sprendimo, 
pasak jos, prisidėjo ir plėtros pasekmių 
baimė Europos Sąjungoje.

Anot D.Grybauskaitės, tenka pripa
žinti, kad pagal metodiką, kuri buvo taiky
ta ir anksčiau. Lietuvos infliacijos kriteri

Lietuva simboliškai dalyvaus ir Konge
Lietuva prisidės prie Europos Sąjun

gos planuojamos karinės operacijos, ku
rios metu bus užtikrinamas rinkimų Kon
go Demokratinėje Respublikoje (KDR. 
buvusiame Zaire) saugumas. Pagal Jungti
nių Tautų ir ES susitarimą, Europos blo
kas laikys Kongo Demokratinėje Res
publikoje 450 karių ir maždaug 1000 ka
rių rezervą kaimyninėse šalyse. Šios pa
jėgos būtų įvestos tik paaštrėjus padėčiai, 
JT paprašius.

Kaip pranešė Krašto apsaugos minis
terija, prisidėdama prie šios misijos Lietu
va priskyrė du štabo karininkus i opera
cijos vadavietę Potsdame, Vokietijoje.

Lietuviai 
Eurovizijoje

Gegužės 20 d. Atėnuose įvyko 
51-asis tarptautinis Eurovizijos 
konkursas. Finale dalyvavusi lie
tuvių grupė “LT United” užėmė 6 
vietą. Pirma vieta atiteko labai 
savotiškai pasirodžiusiai suomių 
grupei “Lordi”.

Iš pradžių gana pesimistiškai pačių lie
tuvių vertinta “LT United” prisidėjo prie 
naujų vėjų įnešimo Eurovizijos konkurse.

Aukščiausią įvertinimą (12 taškų) lie

“Poezijos pavasaris”
(ELTA). Įsibėgėjančio 42-ojo poezijos 

festivalio “Poezijos pavasario” kelionė 
prasidėjo nuo moderniai įrengtos stogo 
terasos Gedimino prospekte, Vilniuje.

Vėjuotą gegužės 15 d. popietę: aut 
“Vagos” leidyklos stogo susirinko garsūs 
poetai, poezijos vertėjai, “Poezijos pava
sario” almanacho sudarytojai ir leidėjai. 
Pirmą kartą festivalio almanachas pa
lydėtas arčiau dangaus skaitytais eilė- 
raščiais - po vieną kūrinį iš naujojo leidi
nio perskaitė patys autoriai: Komelįjus 
Platelis, Vladas Braziūnas, Vidmantė 
Jasukaitytė, Aidas Marčėnas, Paulina 
Žemgulytė, Algimantas Baltakis, Vikto
ras Rudžianskas ir daugelis kitų.

Įspūdingų Vilniaus panoramų apsup
tyje poezija lietuvių ir anglų kalbomis 
skambėjo ir šviečiant saulei, ir lyjant lie
tui. Vėliau sutiktuvės vakare persikėlė į 

jus vis dėlto neatitiko Maastrichto krite
rijaus.

Tačiau, pasak komisarės, Lietuva po 
tokio Europos Komisjos sprendimo 
neturėtų nuleisti rankų.

“Reikia apsispręsti dėl prisijungimo 
prie euro zonos datos, būtinas kons
truktyvus, realistinis priemonių planas, 
pagrįstas bendru visų valdžių ir sociali
nių partnerių sutarimu, kurį reikia nuo
sekliai ir sistemingai vykdyti” - sakė Dalia 
Grybauskaitė.

Ji pabrėžė, kad Lietuva turėtų neleis
ti įsisukti infliacijos spiralei ir pažymė
jo, kad apdairi, pragmatiška finansų 
politika reikalinga ne euro zonai, o pačiai 
Lietuvai. □

Pasiruošimai misijai Konge buvo aptar
ti šią savaitę Briuselyje per ES gynybos 
ministrų susitikimą, kuriame dalyvavo 
krašto apsaugos ministras Gediminas 
Kirkilas. Lietuvos indėliai į ES operacijas 
šiuo metu yra simboliniai.

ES operacijoje Konge dalyvaus 16 
valstybių. Prancūzija ir Vokietija atsiųs po 
500 karių, Lenkija laikys sostinėje Kin
šasoje 100 karo policininkų, o Švedija at
siųs maždaug 50 vyrų specialiųjų opera
cijų eskadroną.

Neramumai Konge tęsiasi jau ilgai. Per 
1998-2003 metų karą šalyje žuvo apie 4 
milijonus žmonių. □ 

tuvių grupė gavo iš Airijos. Anglija jai sky
rė 10 taškų. Po 10 taškų lietuviams skyrė ir 
Latvija bei Islandija, bet nė vieno taško - 
Albanija, Rumunija, Šveicarija, Turkija.

Rašytojų sąjungos klubą.
Iki gegužės pabaigos įniksiančio “Poe

zijos pavasario” poetinė šviesa pasieks 
daugelį Lietuvos poetinio žodžio gerbė
jų. Festivalio nuotaikos bus jaučiamos ir 
lietuviškose salelėse Lenkijoje.

Šių metų festivalis akcentuoja Tolimų
jų Rytų poezijos kūrėjus - Vilniuje viešės 
poetai iš Japonijos, Kinijos ir Mongolijos. 
Europos šabų poezijai atstovaus rašyto
jai iš Prancūzijos, Graikijos, Bulgarijos, 
Škotijos.

“Poezijos pavasario” programoje - per 
90 renginių visoje Lietuvoje. Festivalio 
laureatas ąžuolo vainiku bus tradiciškai 
vainikuojamas gegužės 26 dieną Mairo
nio lietuvių literatūros muziejaus sodely
je Kaune. Festivalis baigsis gegužės 28 
dieną poezijos skaitymais Vilniaus univer
siteto K. Sarbievijaus kieme.............. □
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pffilJs Trumpai iš visur
♦ Ančių kalnuo
se, Peru sostinės 
Lima kaimynys- 

- 11 tėje. archeologai 
užtiko seniausią 
žinomą pasaulio 

H observatoriją. Ji
■ bent 42(1(1
■

ankstesnė už inkų 
civilizaciją. Ob

servatorija yra 11 metrų aukščio pirami
dės viršūnėje. Ji turi astronominį kalen
dorių, su tiksliai nukreiptomis orientaci
nėmis linijomis saulėgrąžoms (solstici
joms) atžymėti.
♦ Gegužės 16 d. JAV prezidentas,George 
Bush paskelbė planą nusiųsti 6000 Tauti
nės Gvardijos karių sustiprinti JAV -Mek
sikos sienos apsaugą, kad sustabdytų ma
sinį nelegalių imigrantų antplūdį. Pernai 
JAV pasienio policija suėmė 1,200,00 as
menų, bandančių nelegaliai pereiti sieną. 
Apskaičiuojama, kad tuo pat metu bent 
500,000 asmenų išvengė policijos paim
lių ir pasiekė JAV teritoriją. Meksikos 
opozicinės partijos protestuoja prieš šį 
pasienio “militarizavimą”. Meksikos pre
zidentas Vincente Fox veda derybas su JAV, 
sutikdamas su sienos apsaugos sugriežti
nimu, jei bus legalizuotas JAV teritoriją 
nelegaliai pasiekusių imigrantų statusas.
♦ Gegužės 18 d. JAV senatas priėmė 
nutarimą pastatyti 600 kilometrų ilgio 
tvorą išilgai Meksikos pasienio.
♦ Gegužės 17 d. Salomonų min. pirmi
ninkas Manasseh Sogavarc bent laikinai 
atsisakė nuo savo ankstesnio ryžto įjungti 
du už riaušių kurstymą kalinamus par
lamentarus į savo ministrų kabinetą. 
Abiems ministerijoms valdyti paskirti 
laikini administratoriai.
♦ Gegužės 17 d. ginkluotas advokatas

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
įgaliojimus, nuo birželio 1 dienos.

“Po 14 metų darbo, kuomet ateina 
laikas, kad yra kai kurių kitų uždavinių - 
juos reikia atlikti. O man kaip tik dabar 
susidarė tokios sąlygos, kad svarbiausia 
yra, kad aš galėčiau pabaigti knygą apie 
Lietuvos Vyriausiąjį Išlaisvinimo Komite
tą (VLIK), kuris ėjo egzilinės Vyriausybės 
pareigas daugelį metų, prisidėti kuriant 
istoriją, kad nebūtų ta istorija užmiršta”, - 
žurnalistams sakė KBobclis.

Paklaustas, ar nusprendė visiškai pasi
traukti iš Lietuvos politikos, K.Bobelis 
teigė, jog nenutraukiantis ryšių su buvu
siais bendražygiais politikais, tačiau atsi
sakąs aktyvios parlamentaro veiklos.

K.Bobelis, kuriam dabar 83-ieji, į Seimą 
buvo išrinktas pagal K. Prunskienės Vals
tiečių liaudininkų sąjungos sąrašą. Jis šiuo 
metu yra vyriausias amžiumi Seimo narys.

Iš valdančiosios Valstiečių liaudininkų 
frakcijos Seime į R. Pakso Liberaldemo- 
kratų frakciją K.Bobelis pasitraukė prieš 
tris savaites. K. Bobelis tąkart kritikavo 
valdančiuosius dėl nekonstruktyvaus 
darbo.

Valstiečiai liaudininkai savo ruožtu 
aiškino, kad K.Bobelis pasitraukė dėl 
nepatenkintų ambicijų, esą jis siekė, bet 
negavo užsienio reikalų ministro posto, ■

“Senjorų rezidencija” įstrigo
Prieš kelis mėnesius buvo paskelbta, jog 

Birštone planuojama statyti “Senjorų rezi
denciją”, kuri tiktų ir grįžtantiems iš už
sienio lietuviams. Dabar paaiškėjo, kad 
planuotas projektas įstrigo. 30 min. litų 
vertės projektas apaugo intrigomis ir
/-----k-—------- 1------I ■ i. 11..I____ I I 11-------- >. S----------
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įsiveržė j Turkijos aukščiausio adminis
tracijos teismo salę Ankaroje posėdžio 
metu ir pradėjo šaudyti į teisėjus, nuolat 
kartodamas frazę “Alachas yra didis”. Jis 
sužeidė penkis teisėjus, vieną iš jų mirtinai. 
Atrodo, kad vienas iš teisėjų buvo užpykdęs 
musulmonus, sustabdydamas mokytojo pa
aukštinimą pareigose dėl musulmoniško 
galvos apdaro dėvėjimo.
♦ Gegužės 18 d. Fidži min. pirmininkas 
Laisenia Quarase buvo prisaikdintas an
trajai kadencijai. Jis turės vieno balso dau
gumą naujai išrinktame parlamente, nes jį 
parems du nepartiniai parlamentarai. L. 
Quarase vadovauja Jungtinei Fidži partijai 
(SDL), kurią daugumoje palaiko čiabuviai. 
Jis pasiūlė 7 vietas savo 17 narių ministrų 
kabinete opozicinei darbiečių partijai. Šią 
partiją daugiausia palaiko indų kilmės Fi
dži piliečiai. Sekančią dieną opozicijos 
lyderis priėmė šį pasiūlymą.
♦ Fidži kariuomenės vadas komodoras 
Frank Bainimarama gegužės 18 d. kalboje 
grąsė įvesti karo stovį valstybėje, jei min. 
pirmininkas L. Quarase bandys pravesti 
amnestijos įstatymą 2000 m. gegužės mėn. 
perversmo bandymo dalyviams. Fidži 
žiniasklaida reikalavo, kad komodoras F. 
Bainimarama būtų pašalintas iš ka
riuomenės vado pareigų.
♦ Gegužės 21 d. pravestame referendume 
Juodkalnijos (Cma Gora, Montenegro) 
gyventojai pasisakė už nepriklausomybę, už 
federalinių ryšių su Serbija nutraukimą.
♦ Moksliniai DNA tyrimai užbaigė ilgą
ginčą tarp Ispanijos ir Dominikos Res
publikos dėl Kristupo Kolumbo tikrosios 
palaidojimo vietos. Įrodyta, kad jo kūnas 
yra tikrai palaidotas Sevilijos katedroje. 
Dominikos Respublika apie 100 metų 
tvirtino, kad į Ispaniją per klaidą buvo 
nusiųstas kito žmogaus kūnas, paliekant K. 
Kolumbo palaikus Dominikoje. □ 

finansinėmis aferomis, o verslininkai turė
jo sustabdyti statybas ir ieškoti kitų part
nerių, rašo dienraštis “Lietuvos rytas”.

“Toks mėšlinas dalykas išėjo, kad 
trūksta žodžių. Mus pačius apgavo”. - sakė 
vadovas V.Kontrauskas.

Šių metų pradžioje verslininkus pasie
kė žinios, kad kažkas yra ne taip, stringa 
pinigų pervedimai statybininkams, kuriuos 
pasamdė Eurostatybų koncernas.

“Už darbus koncernui buvo pervesta 
virš 5 min. litų. Vasarį buvo atlikta darbų 
dar už 634,000 litų, kovą - maždaug už 
pusę milijono litų. Kai paaiškėjo, kad 
reikalą turime su aferistais, dėl šių lėšų 
vyko ginčai, tačiau dabar viską pavyko 
išspręsti”, - sakė V.Kontrauskas.

Buvo planuota, kad “Senjorų reziden
cijos” miestelyje už tam tikrą mokestį ga
lės įsikurti pensinio amžiaus žmonės. 
Lietuvoje tokių miestelių nėra, tačiau už
sienyje tai - ne naujiena.

Verslininkai susirūpino
Sužinojus, kad 2007 m. Lietuvai nepa

vyks įsivesti euro, labiausiai nepatenkinti 
yra Lietuvos verslininkai. Bankininkai sa
ko, kad jie patirs nuostolių, nes jau yra su
kurtos atitinkamos technologijos, kurios 
po kelerių metų gali pasenti.

Bendrai, euro neįvedimas tikrai nepa
dės Lietuvai integniotis į Europos Sąjun- 
gos ekonominę erdvę. Lietuvai neįsive- 
du¥euro, nukenčia ir tiesioginės užsie
nio investicijos, nes euras būtų buvęs tar
si ekonominio stabiluko garantas. Pa
vyzdžiui, Lietuvoje užsienio investicijų yra 
tik pusė tiek, kiek Estijoje.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos' span- , 
_da, EITA,BNS,LGHICir“ilenianlinai”.
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ŽVIKIMI
Lietuvoje smunka pasitikėjimas Seimu 

bei Vyriausybe. Viena iš priežasčių - Sei
mo narių bei valdžios asmenų migracija 
ieškant daugiau naudos sau. Šiai proble
mai buvo skirtas “Lietuvos ryto” vedama
sis, 2006.05.18. Spausdiname jį sutrum
pintai. Red.

Politiniai perbėgėliai
Dar ne kartą bus svarstoma, kaip Sei

mo pirmininkui Viktorui Muntianui pa
vyko per penkiolika dienų ne tik įkurti 
naują partiją, bet ir įsiveržti su ja iškart į 
valdančiąją daugumą. Žaibo greičiu [kur
damas Pilietinės demokratijos partiją V. 
Muntianas ir nenorėjo, ir net neturėjo ga
limybės rinktis savo bendražygių, kuriais 
tapo spalvingiausi svieto perėjūnai. H. 
Žukauskas, A. Matulevičius, J. Ramonas, 
VOrechovas, J.Lionginas - garsiausi po
litiniai perbėgėliai šalyje. Galima drąsiai 
teigti - šie nekart minėti veikėjai jau ne
trukus savo žygiais skandins V.Muntianą 
ir jo partiją, o politikos Fortūnai pasisukus 
partijai nepalankia linkme greit taps kitų 
naujai kuriamų ar atsigavusių partijų 
aktyvistais.

Bet tai - ne tik V.Muntiano bėda. Tokiu 
pat principu pastaruoju metu yra sufor
muojami visi nauji politiniai dariniai. Net 
tradicinės partijos prieš kiekvienus rin
kimus gaudyte gaudo į savo sąrašus ži
nomus žmones, kurie dažnai neturi nieko 
bendra nei su partija, nei net su politika. Ar 
reikia stebėtis, kad pūstelėjus bent men
kiausiam nepalankiam vėjeliui tokie 
veikėjai iškart neša kudašių ten, kur jiems 
atrodo patogiau.

Vis mažiau padorių žmonių renkasi 
politiko kelią - juk jei į politiką žmogus 
eina ne savo kapitalo didinti, ne vogti; o 
tik dirbti tautai už palyginti kuklų at
lyginimą, jis po ketvertų metų rizikuoja 
likti ir be darbo, ir be vardo. Todėl prieš 
kiekvienus rinkimus skelbdami dorų as
menybių paieškas partijų lyderiai paten
ka į pačias komiškiausias situacijas. An
tai valstiečių liaudininkų vadovė Kazi-

Lietuvis laimėjo JAV televizijoje
Kaip praneša DELFI, JAV Kaliforni

joje gyvenantis jogos treneris lietuvos 
Aras Baškauskas nugalėjo CBS televizi
jos realybės programoje ir laimėjo 1 min. 
JAV dolerių prizą. Dvigubą Lietuvos ir 
JAV pilietybę turintis sportininkas išlikimo 
žaidime “Survivor” triumfavo gegužės 14 
dienos vakarą.

Filosofiją bei verslo administravimą 
studijavęs 24 metų A.Baškauskas anksčiau 
yra žaidęs krepšinį vieno JAV universiteto, 
Lietuvos bei Vokietijos komandose.

Kad teisėjai jį paskelbtų nugalėtoju, 
Arui Baškauskui teko išgyventi 39 dienas 
natūraliame gamtos prieglobstyje atokio
je Panamos saloje, įveikti 15 konkuren
tų, o pergalės siekti net praliejam savo 
kraujo. Lietuvis ir jo konkurentai į žaidi
mą buvo atrinkti iš 70,000 pretendentų.

A.Baškauskas Kalifornijos Irvin Uni

Išleista nauja proginė moneta
(ELTA). Lietuvos bankas gegužės 17 d. 

į apyvartą išleido 50 litų nominalo proginę 
sidabro monetą, skirtą Medininkų piliai. 
Medininkų pilis - seniausios mūrinės gyny
binės architektūros perlas Lietuvoje, rašo 
monetai skirtame lankstinuke doc. dr. 
Romas Batūra.

Tai penktoji moneta iš serijos “Lietu
vos istorijos ir architektūros paminklai”, 
kuri pradėta 2002 metais. Be Medininkų 

(pilies,-Lietuvos bąnkas, išleisdamas pro- 
^čs'monefas,'taip pafĮamzinoTrakų salos 

mira Prunskienė - su visu Seimo rinkimų.) 
sąrašu, skambiai pavadintu „visuomenėss 
lyderiais”. Kai išmušė šlovės valanda itir 
partija gavo teisę siūlyti kandidatą į užsn.t. 
reik, ministras, paaiškėjo, kad tarp KPruns-s- 
kienės surinktų „visuomenės lyderių” nėra’a 
nė vieno, galinčio užimti šį postą.

Apsimesti ir persimesti mūsų politikose 
veikėjai tikrai sugeba. Kai žlugo Naujosioos 
politikos blokas ir skilo Liberalų sąjunga,a, 
atrodė, kad trijulė - R.Paksas, J.Lionginasas 
ir E.Maldeikis - neišardoma per amžiųių 
amžius. Taip ir buvo tol, kol R.Paksaskilcilo 
į politikos aukštumas. Tačiau po liberalųlų 
demokratų ir R.Pakso žlugimo J.l.iongi-gi- 
nas perbėgo į Darbo partiją, o E.Maldei-ei- 
kis pasitraukė iš politikos. Bet kai tik jamm 
atsirado galimybė patekti j Europoos 
Parlamentą pagal sąrašą, E.Maldeikis į į 
politiką vėl grįžo. Šiame sąraše europar-.r- 
lamcntaro mandato irgi siekęs J.Liongigl- 
nas į Seimą 2004 metais pateko jau kaipip 
Darbo partijos kandidatas. Ko galisulauktk- 
ti V. Muntianas iš J. Liongino, jei jis Seiei- 
me giriasi esąs legionierius ir žaidžiąs teąm, 
kur jam naudingiau.

Ar kitaip buvo sudaroma dabar apioie 
vertybių nuopuolį ir pavojus valstybeiei 
kalbančio A.Paulausko Naujojisąjunga? 1

Socialliberalų žvaigždės - užsieninio 
reikalų ministras A.Valionis beiSocialinėsės 
apsaugos ir darbo ministerijos vadovė VV. 
Blinkevičiūtė - politikais tapo tik tuometei 
ar netgi daug vėliau, nei socialliberalaiai 
2000-aisiais tapo viena valdančiųjų partiti- 
jų. A.Paulauskas vieną busimąjį ministrąrą 
surado ambasadoje Varšuvoje, kitą - Soo- 
cialinės apsaugos ir darbo ministerijons 
valdininkės kabinete.

Kai taip į politiką gaudomi net mi-i- 
nistrai, nenuostabu, kad abu jie labai jauu 
nenoriai atsisveikino su portfeliais ir kri-i- 
tikavo partijos lyderį A.Paulauską už tail, 
jog jis saviškius išvedė į opoziciją. Viskass 
paprasta - V.Blinkcvičiūtę ir A.Valionįsuu 
socialliberalais siejo tik bendras buvimaas 
valdžioje. Nebėra valdžios, nebėra ir benn- 
drų interesų.

Su tokiais sunku, bet ir be jų išsiverststi 
Lietuvos politikoje kuo toliau, tuo mažiatau 
kas išgali. Tad nauji lyderiai tampa senųjųjų 
veikėjų įpročių ir interesų įkaitais. L □

versitete įgijo filosofijos bakalauro diptp- 
lomą. 2003 metais šios aukštosios m.oso- 
kyklos laikraštis jį net buvo pripažinęsęs 
populiariausiu studentu. Vėliau tamepa-a- 
čiame universitete vaikinas baigė verslolo 
administravimo magistrantūros studijas. .

Prieš kelerius metus A.Baškauskasts, 
kaip profesionalas, kurį laiką žaidė krepo- 
šinį 1 .ietuvoje ir Vokietijoje. Vėliau jisperr- 
sikraustė į Pietų Afrikos miestą Caper
town, kur atidarė jogos studiją ir pusmetrį 
dirbo jogos mokytoju. Šiuo metu sportiį- 
ninkas tą patį daro Santa Monica mieste kr 
rengiasi pradėti savo verslą.

Aras Baškauskas nepamiršo krepšinioo 
ir retkarčiais dalyvauja įvairiuose turnyr- 
ruose. Pavyzdžiui, kovo mėnesį jis gynė Loss 
Angeles sporto klubo “Banga” garbę kass- 
metiniame Lietuvos ambasadoriaus lau-j- 
rės turnyre Vašingtone. CD 

pilį, Vilniaus katedrą, Pažaislio kamalduliųių 
vienuolyno ansamblį, Kernavę.

Vienoje naujosios monetos pusėje pa-a- 
vaizduotas Medininkų pilies mūro fragig- 
mentas, kuriame įkomponuotas Lietuvosos 
herbas Vytis. Kitoje pusėje - senosios piliešes 
rekonstrukcijos piešinys. Naujosios mone-e- 
tos grafinį (meninį) projektą bei gipsinjnį 
modelį sukūrė skulptorius Giedrius Pau-i- 
lauskis.

■ Išviso Lietuvos bankąąjau išleido 477 
progines monetas................................."1*7)
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Bendruomenės baruose
Leekos Kraucevičiūtės - Gruzdeff

Motinai meilūs žodžiai ir “Žuvėdros” šokis

meno paroda
Genovaitė Kazokicnė

Jeigu kartais jūs esate blogame ūpe, 
piktas ar nusiminęs, visai nereikia sku
bintis ieškoti raminančių valerijono lašų 
ar kokio stipresnio stiklelio. Ne. J ūs geriau 
nueikite į Leekos Kraucevičiūtės - Gruzdeff 
meno parodą.

Įžengus įšalę, j tave nuo sienų pažvel

Lecka Kraucevičiūtė - Gruzdėti - “Kaimo 
būgnininkas”.

Lceka Kraucevičiūtė-Gruzdetf-“Pianoabstrakta.s”.

gia linksmi muzikuojantys smuikininkai, 
fleitistai, pianistai, prabyla jų instrumentai 
įvairiais balsais. Galima sakyti, kad visi 
Leekos paveikslai yra tik muzikine tema, 
tačiau labai įvairiai perteikta. Ji atkuria 
ne tik muzikuojančiuosius, bet dar dažniau 
pačią muziką taip, kaip ji tą muziką peri
ma, kaip išgyvena girdimas melodijas. 
Žinoma, tai priklauso nuo jos pačios 
prigimties. Gal kiti klausytojai kitaip 
perteiktų tą patį muzikinį gabaliuką, jei 
jie sugebėtų muziką perkelti ant popie
riaus ar drobės. Leekos muzikantaiyra ir 
frakuoti koncertų atlikėjai ir kaimo žmo
nės, kaip tai matome paveiksle “Kaimo 
būgnininkas” (2006) ir “James Gold”, 
(2006). Pastarasis tartum susilieja su savo 
instrumentu ir abu tampa vienu.

Leekos kūriniai yra muzikiniai ne vien 
tik tematiškai, bet dažniausiai ir pačia 
muzikine struktūra: paveiksluose daug 
ritmo bei pasikartojimų, pačių elementa
riausių muzikinių elementų. Žinoma, 
žmogų emociškai spalva labiau veikia ne
gu forma. Leekos darbuose spalva yra 
stipri ir savo svarba rungiasi su linija be
veik kiekviename darbe, pvz., “Piano abs
traktas” (2006), kur ryškiame mėlyname 
fone garsai per klavišus išbėga iš pianino 
ir pabyra erdvėje.

Galbūt pats abstrakčiausias Leekos 
darbas “Mėlyni ritmai” (2006), kur garsai 
kaip stiprūs kaspinai veržiasi į nežino
mus emocinius tolius.

Kituose Leekos darbuose yra vis pa
likta kokio nors objekto dalelė, kuri žiū
rovui leidžia “užsikabinti”, nelyginant už 
siūlo galo, ir keliauti su dailininke po jos 
sukurtą muzikinį pasaulį.

Toks žavingas darbas yra “Smuiko 
melodija” (2006), kur yra pavaizduoti trys, 

keturi, o gal ir penki smuikų kon
tūrai, su daugeliu “be tvarkos” iš
mėtytų smičių. Tačiau visi šie ele
mentai yra harmoningai sujungti 
pabirusia gaidų grandine į vieną 
auksinės spalvos vienetą. Nors de
koratyvinė gaidų grandinė pati per 
save melodijos nekuria, tačiau šio
ji auksinė spalva mus užtikrina, kad 
melodija yra aukštose, linksmose 
partitūros dalyse ir skambanti me
lodija tikrai mus nukels į giedrias 
padanges, padės mums palikti ar 
užmiršti gyvenimo nesėkmes.

Už visa tai ačiū mielai Lcekai,

Giedrią gegužės 7 dienos popietę gra
žus būrys tautiečių susirinko Sydnėjaus 
Lenkų Klube į Sydnėjaus Apyl. Valdybos 
drauge su Lietuvių Baleto Bičiulių Būre
liu suruoštą Motinos Dienos paminėjimą. 
Besirenkant girdėjosi viena pastabėlė, kad 
Sydnėjaus lietuviai dar “benamiai naš
laičiai” ir turi glaustis prie svetimų, kad ir 
draugiškai nusiteikusių. Bet čia pat pa
sigirdo ir tvirtinimas, kad jau jau, gal net 
liepos mėnesį įvyks savojo naujo Klubo 
atidarymas. Tuo tarpu, ačiū buvusiems 
kaimynams, kad priima. Vienamsalės gale, 
priešais kilnojamą ekraną, sustatyti gražiai 
padengti stalai popietės vaišėms: kiek
vienam svečiui-stiklas šampano ir puode
lis kavos su didžiule spurga.

Atidarydamas minėjimą ALB Sydnė
jaus Apylinkės Valdybos pirmininkas 
Teodoras Rotcas pasveikino susirinkusius, 
ypač visas motinas ir močiutes, jautriai 
primindamas motinos reikšmę kiekvieno 
žmogaus gyvenime, pagerbdamas mirusias 
motinas ir pakviesdamas kalbėti rašytoją 
Nijolę Jankutę - Užubalienę.

Nijolė Jankutė įdomiai papasakojo 
Motinos Dienos šventės istoriją ir tos 
šventės prasmę dabartiniais laikais, kai 
staigiai keičiasi ne tik kasdieninis gyve
nimas, bet ir vertybių supratimas, žmonių 
tarpusavio santykiai. Moters - motinos ke
lyje iškilo ir vis kyla nauji sunkumai, nauji 
reikalavimai, ir žeminantis motinos rolės 
supratimas. Toliau cituoju autorę: “Deja, 
dabartis jau ne mūsų vaikystės Lietuva, kur 
buvo paisoma moralė, kur motinystė buvo 
gerbiama. O nors daugeliui fiziniai ūkio 
darbai, okupacijų ir bėgimo siaubas nua
lino kūną, bet nepalietė dvasios. Dabartis 
jau nebe tokia, kokioje mes auginom savo 
dukras ir sūnus, įkvėpdamos jiems daug 
žmogiškųjų vertybių ir jų paisymo bei tėvų - 
protėvių krašto - kalbos gerbimo. Dabar
tis. kol kas čia nei karo, nei bado, nei 
tremties nepaliesta, savo fiziniais (mate
rialiais) pertekliais subtiliai kėsinasi j mūsų 
anūkų dvasią... Mūsų ankstyvoji jaunystė 
buvo piktai mėtyta - vėtyta, tačiau išau
gom vertingais gyvenamų kraštų piliečiais, 
tėvų krašto nepamiršę, jam visada pagal
bos ranką tiesę. Visa tai - dėka mūsų tėvų, 
ypač mamyčių. Tose didelių sukrėtimų 
dienose, jos, save pamiršdamos, mus iš
saugojo, išaugino. O mes dabar galim 
džiaugtis, kad jų pavyzdį ėmę, žmonėmis 
išauginom savo dukras, sūnus šiame vis 
labyn nužmogėjančiame pasauly”.

Kaip visada, Nijolės Jankutės prasmin
gi žodžiai kvietė susikaupti, pamąstyti, 
prisiminti. Bendrai nuotaikai labai tiko jos 
padeklamuoti du Vytės Nemunėlio eilė
raščiai, o ypač jos kalbos baigiamoji citata

Teodoras Rotcas.

iš rašytojos Šatrijos Raganos knygos 
“Sename dvare”.

“Raudoniems saulėlydžiams begęstant, 
baltų rožių akys žiūri į mane pro langą... 
Motin mano! Ar ne tavo rankos... mane gla
monėja? Ar ne tavo tai rankelės brangios?”

Po rimtų žodžių - linksmoji programos 
dalis: Lietuvių Baleto Bičiulių gautas vi
deo filmas apie Klaipėdos universiteto 
sportinių šokių ansamblį “Žuvėdrą”. Fil
mą pristatė Bičiulių pirmininkė Ramona 
Zakarevičienė, papasakodama “Žuvėdros” 
ansamblio kūrimosi istoriją, pradinius ir 
dabartinius sunkumus ir pasiektus tarp
tautinio masto laimėjimus. Ramona pri
minė, kad šitam studentų ansambliui la
bai reikalinga ekonominė parama ir ra
gino čia susirinkusius pirkti Bičiulių tuo 
tikslu surengtos loterijos bilietus.

Filme matėm jubiliejinį “Žuvėdros” 
koncertą. Pasirodė aštuonios poros šokė
jų, kurie drauge ir pavieniui bei poromis 
puikiai ir nuotaikingai išpildė eilę pra
moginių šokių. Šokėjų pasiektas aukštas 
meninis lygis. Ekrane gražūs jauni žmonės 
harmoninigais judesiais ir veidų išraiško
mis pasakoja apie besikeičiančius pergy
venimus: džiaugsmą būryje, liūdesį išsi
skiriant, meilę, pyktį, ilgesį... Čia argenti- 
nietiškas tango, čia ispaniškas bolero, čia 
solo, čia visa grupė... Keičiasi muzika ir 
nuotaikos, mirga kostiumai, sukasi šokė
jai. Gražu ir nepajunti, kaip laikas pralekia 
ir maloni popietė baigiasi.

Filmui pasibaigus dar nesiskirstėme, nes 
reikia ištraukti loterijos bilietus. Laimė
jusiems yra kuo pasidžiaugti, o pajamų 
surinkta $285. Bus dovana “Žuvėdros” an
sambliui. Apylinkės Valdybos pirmininkas 
vėl kreipėsi į susirinkusius dėkodamas už 
apsilankymą, o čia esančioms mamytėms 
palinkėdamas, jo žodžiais, “dar ilgų ir 
džiaugsmingų metų mūsų tarpe.”

Elena Jonaitienė
kuri gali suteikti tiek daug malo
numo savo puikia paroda, kuri baig
sis gegužės 27 dieną. □

Lceka Kraucevičiūtė - Gruzdėti-“Smuiko melodija”.

Skaityk. “Musų Pastogę“ — viską žinosi! .

Į Motinos Dienos minėjimą Sydnėjaus Išlikų Klube, Bankstowne, susirinkę tautiečiai. 
Kairėje - Nijolė Jankutė-Užubalienė. Abi nuotraukos Ramučio Zakarevičiaus.

Padėka
A.a. Sofijai Vinevičienei iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžiai 

dėkojame visiems už gėles ir užuojautas žodžiu ar raštu. Ypatingai esame dėkingi, 
kad taip gausiai susirinkote palydėti mūsų Mamytę ir Močiutę į kapus. Tai didelė 
paguoda mums - dukrai Julijai, anūkams Reginai, Antanui ir Andriui su šeimomis.

Lašaičių šeima

■Mūsų Pastogė Nr.20,•2006;05-.24, psl. 3
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Lietuviai pasaulyje
Ambasadoriaus įspūdžiai iš JAV

Lietuvos ambasadorius JAV Vygan
das Usackas liepos mėnesį baigia sa
vo pen-kerių metų kadenciją. Spausdiname 
ištrau-ką iš jo pokalbio su “Kauno dienos” 
žurnalistu Dainaru Luku. Red.

Ar galite pasakyti, kaip per penkerius 
metus keitėsi JAV pareigūnų ir paprastų 
žmonių požiūris į Lietuvą?

Taip, ir labiausiai tai pajutau Lietuvai 
įstojus j Europos Sąjungą (ES) ir NATO. 
Tai buvo neįsivaizduojama reklama, ko
kios niekas nesitikėjo ir už jokius pinigus 
nenupirksi. Didžiausi laikraščiai iki šiol 
leidžia specialius priedus apie naujas ĖS 
šalis. Tai didžiausias privalumas mūsų 
narystės ES, kuris galbūt dar labai nepa
didino investicijų. Amerikiečiai dabar 
žymiai daugiau žino apie Lietuvą.

Neseniai vieno tyrimo rezultatai paro
dė, kad dauguma amerikiečių negalėtų 
žemėlapyje rasti Irako ar Afganistano, kai 
kurių JAV valstijų. Kokia jų dalis rastų 
Lietuvą?

Tokių apklausų nesu daręs, todėl neži
nau (juokiasi). Negaliu pasakyti, ar tai bū h; 
10, 12 ar 20%. JAV mokyklose nėra geo
grafijos pamokų. Todėl įkurtos organiza
cijos, judėjimai, kurie ragina įvesti geo
grafijos mokymą. Amerikiečiai su geogra
fija susipažįsta per socialinių mokslų pa
mokas. Juk net “National Geographic” 
žurnalas buvo įkurtas tam, kad skatintų 
amerikiečių domėjimąsi geografija.

Ar sutinkate su JAV pareigūnų teigi
niais, kad lietuviai patys kalti, jog iki šiol 
jiems reikalingos vizos keliaujant į Ame
riką?

Yra tam tikri reikalavimai, kurių mes 
nepatenkiname, kad įsijungtume į bevizio 
režimo programą. Visų pirma, atmetamų 
prašymų išduoti vizą skaičius turi būti ne 
didesnis nei 3%. Parėjusią savaitę vaka
rienės su JAV viceprezidentu Dick Cheney 
metu Prezidentas Valdas Adamkus jo pa
klausė apie tai. Dick Cheney teigė, kad 
pažanga jaučiama, vis mažiau lietuvių 
nelegaliai pasilieka JAV, ir kad gal po 
kelerių metų vizų nebereikės. Bet tai 
priklauso nuo to, ar mūsų broliai ir seserys 
JAV nepasiliks ilgiau, nei leidžia viza.

Jūsų paminėtas Dick Cheney Vilniuje 
griežtai kritikavo Rusiją, paminėdamas 
suvaržytas žmogaus teises bei bauginimo 
įrankiais tapusius naftą ir dujas. Ar tai 
reiškia, kad JAV suvokė, kokie procesai 
vyksta Lietuvos kaimynystėje?

Taip, manau, kad puikiai suvokia. Diek 
Cheney kalba aiškiai parodo, kad tai nau
jas elementas Amerikos užsienio politi
koje. Iki šiol amerikiečiai santykiuose su 
Rusija labiausiai koncentravosi ties ben
dradarbiavimu kovojant su terorizmu bei 
energijos pramonės srityje. Tačiau po ilgų 
diskusijų pačioje Amerikoje Dick Cheney 
pasakė kalbą, kuri turi ypatingą reikšmę. 
Manau, kad tai yra istorinė kalba. Jis pa
reiškė, kad Rusijos ir Amerikos santykių 
darbotvarkėje atsiras naujas klausimas - 
žmogaus teisės ir demokratija.

Kalbama, kad jau mąstote apie daly
vavimą Prezidento rinkimuose.

į rinkimus neinu, nors buvo daug spe
kuliacijų šiuo klausimu. Esu patenkintas 
tuo darbu, kurį man pasiūlė, tik dar negaliu 
pasakyti kokį. (Neoficialiomis žiniomis, 
VUšacką ketinama paskirti ambasado
riumi Didžiojoje Britanijoje.)

Sydney Lithuanian Information Centre ( SLIC ) now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@slic.org.au
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Vygandas Ušackas.
O tapti užsienio reikalų ministru prieš 

kelias savaites ar Jums nesiūlė?
Ne. Jokiai partijai nepriklausau, nors 

turiu vilionių.
Prieš keletą metų JAV įsigijote švarką, 

kuris pasirodė esąs pagamintas Lietuvoje. 
Kokių lietuviškų prekių dabar jau galima 
nusipirkti Amerikoje?

Tebeturiu tą švarką (juokiasi). Noriu 
pasidžiaugti, kad per penkerius metus įvy
ko įspūdingas eksporto iš Lietuvos j 
Ameriką šuolis, kuris šiuo metu viršija 1 
mlrd. litų per metus. Tai dvigubai daugiau 
nei prieš 5-6 metus. Dabar Amerikoje gali 
nusipirkti Lietuvoje pagamintų trikotažo, 
stiklo gaminių, baldų, maisto produktų - 
alaus, sūrio, konservų, grybų. JAV lėktu
vai užpildomi lietuvišku aviaciniu kuru. 
Vien tik Tampos oro uostas Floridoje per
nai nusipirko 100,000 tonų aviacinio ku
ro iš “Mažeikių naftos”, o tai daugiau, nei 
perkama iš Ispanijos.

Esate bene vienintelis Lietuvos amba
sadorius, kuris rengia krepšinio taurės 
varžybas. Kaip tai prasidėjo ir kaip dabar 
sekasi?

Tai Kauno “Žalgirio” antspaudas. Nuo 
vaikystės sirgau už komandą, važinėdavau 
žiūrėti rungtynių iš gimtojo Skuodo. At
važiavęs į JAV pamačiau naują didžiulę 
lietuvių emigraciją. Patyriau, kad lietuvius 
natūraliai gali suvienyti koncertai, šešta
dieninės mokyklėlės, kurios padeda iš
saugoti lietuvybę, ir krepšinis. Šiemet jau 
vyko ketvirtos ambasadoriaus taurės var
žybose, kuriose dalyvavo net 18 komandų 
iš visos Amerikos. Visų norinčiųjų nega
lėjome priimti, išnuomojome tris sales tur
nyrui, aštuonis teisėjus, sekretoriatą.

Daugiau kaip 400 žmonių suvažiavo į 
Vašingtoną. Jie patys mokėjo už aprangą, 
kelionę, mes tik pavaišinome lietuvišku 
bulvių plokštainiu ir didžkukuliais. Iš pra
džių buvo sunku suvilioti žmones, kurie 
bijojo išeiti j viešumą, nes dalis jų - nelc- 
galai. Manau, kad turnyras toliau gyvuos.

Kalbate apie didelę emigraciją. Ar 
nėra lietuvių, norinčių grįžti į Lietuvą?

Pajutau, kad tokių yra. Pažįstu šeimų, 
kurios tam rengiasi. Beveik kiekvieną 
savaitgalį važiuoju vis į kitą miestą lankyti 
lietuvių. Susitikimuose po mišių ar krep
šinio varžybų visada prieina žmonių, ku
rie nori grįžti į Lietuvą. Viena kauniečių 
šeima, kuri dirba aeronautikos ir kosmo
so administracijoje (NASA), tam rengiasi. 
Kita kauniečių gydytojų šeima jau ieškosi 
būsto Lietuvoje, nori čia pradėti verslą. To
kių pavyzdžių yra daugiau. Kai apie juos 
pasklis garsas, sulauksime ir reemigracijos.

Kaliningrado srityje - liet, kalbos olimpiada
Balandžio 29 d. Černiachovske vyko 

Tautinių mažumų ir išeivijos departamen
to (TMID) remta 6-oji Kaliningrado sri
ties (Rusijos Federacija) lietuvių kalbos 
olimpiada.

Renginyje dalyvavo daugiau nei 40 
moksleivių iš 24 srityje veikiančių lituanis
tinio ugdymo įstaigų. Olimpiadą surengė 
Kaliningrado srities lietuvių kalbos mo
kytojų asociacija.

Į olimpiadą atvykę TMID atstovai Įtei
kė moksleiviams atminimo dovanas, su 
mokytojais aptarė lituanistinio švietimo 
klausimus bei informavo apie 2006 m. 
vasario 13 d. LR Vyriausybės nutarimą Nr. 
140 “Dėl valstybės paramos skyrimo lietu
vių kilmės užsieniečiams, atvykstantiems 
studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose, ir 
Lietuvos mokytojams, dėstytojams bei kul
tūros ir meno darbuotojams, vykstantiems į 
užsienio valstybes dirbti lietuvių švietimo,

Studija apie garsųjį romaną
(ELTA). Amsterdame išleista lituanis

tikos profesoriaus Giedriaus Subačiaus 
studija “Upton Sinclair: The Lithuanian 
Jungle” apie amerikiečių rašytoją Upton 
Sinclair ir jo garsiąją knygą “The Jungle” 
(“Džiunglės”), aprašančią sunkų lietuvių 
emigrantų darbininkų gyvenimą ir darbą 
Čikagos skerdyklose prieš šimtų ir dau
giau metų.

Uptoh Sinclair} savo romaną “Džiun
glės” (1905 ir 1906 metai) įtraukė daug 
lietuviškų žodžių, frazių ir pavardžių, to
dėl kūrinys pagrįstai vadinamas pirmąja 
knyga apie lietuvių emigrantus JAV.

Jungtinėse Valstijose gyvenantis ir 
dirbantis profesorius G. Subačius savo 
knygoje atsako į daugelį lietuvius intri
guojančių klausimų, pavyzdžiui, kodėl 
garsus amerikiečių rašytojas savo knygos 
veikėjais pasirinko lietuvius, kokia infor
macija apie lietuvius jam buvo prieinama 
Čikagoje. Knygos autoriui net pavyko 
atrasti tas vietas Čikagoje, kuriose vyksta 
prieš šimtą metų parašyto romano veiks
mas. G. Subačiaus analizė atskleidžia ir 
paties rašytojo asmenybę bei jo romano 
kūrimo procesą. Vertintojų teigimu, G. 
Subačiaus studija yra pirmasis bandymas 
patyrinėti lietuvių kaitros ir istorijos aspek
tus šiame romane.

Dokumentiniais faktais pagrįstas Upton 
Sinclair (1878-1968) romanas “Džiunglės” 
sulaukė didžiulio pasisekimo ir vertimų į

Lietuvis - tarptautinio profesionalių spaudos 
fotografų konkurso nugalėtojas

Panevėžietis Evaldas 
Ivanauskas - didžiausio 
Europoje profesionalių 
spaudos fotografų kon
kurso „Fujifilm European 
Press Profesional Awards 
2006“ nugalėtojas. Pa
grindinį prizą jis laimėjo 
skaitmeninės fotogra
fijos kompozicijų kate
gorijoje. Diplomas, įs
pūdingas rankų darbo 
prizas ir 10 000 eunj ver
tės piniginis prizas jau 
trečią kartą atitenka Lie
tuvos atstovui.

Konkurse „ Fujifilm European Press 
Profesional Awards 2006“ kasmet daly
vauja maždaug 25 šalių fotografai, nuga
lėję vietiniuose turnyruose. Jie tarptauti
nei komisijai turėjo pateikti po tris darbus.

“Fujifilm European Press Professional 
' Awards 2006" konkursas - tai vienintelis 
tokio pobūdžio Europos masto renginys, 
kurio metu talentingiausių profesionalių 
spaudos fotografų techninis meistriškumas 

kultūros įstaigose, aukštųjų mokyklų litua
nistikos ar baltistikos centruose ir lietuvių 
bendruomenėse tvarkos”.

Pagal šį nutarimą nuo 2006 m. birželio 
1 d. TMID galės sudaryti sutartis su mo
kytojais, dėstytojais bei kultūros ir meno 
darbuotojais, išvykstančiais į užsienio 
valstybes dirbti lietuvių švietimo, kultū
ros įstaigose, aukštųjų mokyklų litua
nistikos ar baltistikos centruose bei lietu
vių bendruomenėse.

2005-2006 mokslo metais Kalinin
grado srityje veikia 28 lituanistinio ugdymo 
įstaigos (2 lituanistinės mokyklos. 20 lie
tuvių kalbos ir etnokultūros fakultatyvų, 4 
ugdymo įstaigos su lietuviškomis klasė
mis, 1 Įstaiga su lietuvių kalbos pamoko
mis ir 1 darželis), kuriose mokosi 876 
moksleiviai.

Informaciją parengė TMID 
Užsienio lietuvių skyrius

keliolika pasaulio kalbų. Tuometinis JAV 
prezidentas Theodor Roosevelt, perskai
tęs “Džiungles”, nurodė ištirti nežmoniš
kas darbo sąlygas JAV mėsos pramonėje, o 
1906 metais buvo priimti du nauji do
kumentai dėl maisto, vaistų ir mėsos ko
kybės. Šis faktas paskatino ir tiriamosios 
žurnalistikos plėtotę.

1908 metais “Džiunglių” vertėjas Į 
lietuvių kalbą Jonas Naujokas patarė šią 
knygą perskaityti ne tik Amerikos lie
tuviams, bet ir esantiems Lietuvoje, kurie 
“veik nieko nežinodami apie gyvenimo 
sąlygas šitoje šalyje, bėga į Ameriką lenk
tyniaudami vienas pro kitą, kaip į ste
buklingąją šalį...”.

Filologas G. Subačius 1983 m. baigė 
Vilniaus universitetą, jame dėstė, dirbo 
Lietuvių kalbos institute, 2001-2003 m. 
buvo šio instituto direktorius. Nuo 1994 
m. dėsto Čikagos Illinois Universitete,yra 
šio Universiteto Lituanistikos katedros 
asocijuotasis profesorius.

G. Subačiaus tyrimų sritis - senieji 
Lietuvos raštai, istorinė sociolingvistika, 
tekstologija, Europos bendrinių kalbų 
istorija. Mokslininkas parengė ir išleido 
rankraštinį Simono Daukanto “Didįjį 
lenkų-lietuvių kalbų žodyną”, Juozapo 
Čiulados rankraštinę gramatiką, aprašė 
Čikagos “Newberry” bibliotekos senąją 
lituanistiką ir išleido knygą “Newberry 
Lituanica” (1998). □

Evaldas Ivanauskas - “Žvirblio šermenys’

ir meniniai gabumai įvertinami keliose 
kategorijose. Šių metų temos: skaitmeni
nės fotografijos kompozicijos, laukinė 
gamta, naktinis gyvenimas ir sportas. Trijų 
pastarųjų kategorijų laimėtojų laurai atite
ko latviui (natūrali gamta), vokiečiui 
(naktinis gyvenimas) ir danui (sportas). 
Konkursui pateiktus darbus vertino tarp
tautinė fotografijos redaktorių bei spe
cialistų grupė. .□.
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Prisiminimai iš kelionių Kambodijoje
Ona Maksvytienė

Tęsinys iš “M.P.” nr. 19
Einam toliau. Saulė karšta, reikia su

stot, atsigaivinti. Užėjus į vieną kavinę 
Jolanta užsisakė “žalios arbatos”, aš - coca 
cola. Man atnešė stiklinę, pilną ledų su 
coca cola. Ką dabar daryti? Ar ledai iš 
virto vandens? Jolanta sako: “išimk ledus”. 
Bet ką tas padės - ledai jau tirpsta. Bet 
vistiek gal geriau. Sudėjau visus ledus į 
palmės vazoną. Tikiuosi nesirgsiu.

Kitą rylą, pasiėmę savo nuosavus bu
telius su virintu vandeniu, einam aplan
kyti Karališkus Rūmus. Pasirodo, čia nie
kas pėsčiomis nevaikščioja. Nors šaligat
viai grįsti gražiomis plytelėmis, bet ant jų 
sustatyti motociklai, mašinos, arba jie 
užimti vietinių mechanikų, kirpėjų, val
gyklų ir taip vadinamų “petrol stations”, 
susidančių iš padėklo, ant kurio stovi 
išrikiuoti “vodkos” buteliai su benzinu. No
ri nenori, turi eiti beveik viduriu gatvės.

Pasiekiam geltonai dažytą sieną, kuri 
tęsiasi kelis blokus. Pasižiūrėję į mūsų 
“bibliją” - Lonely Planet Cambodia, 
nutariam, kad tai ir bus Karaliaus Rūmai.

Prie vartų susimoki $3US plus $2US 
užjoto aparatą. Reikia nusiimti kepurę, o 
saulė kaitina. Aš tik praėjus pro vartus ją ir 
vėl užsidėjau. Jei išmes, tai išeisiu, bet 
tokiame karštyje be kepurės neįmanoma. 
Be to, matosi amerikiečių grupė su pa
lydovu - ir visi su kepurėm! Labai gražiai 
prižiūrėtas sodas, daug nematytų medžių, 
įvairių žydinčių krūmų, visi pastatai dažyti 
ryškia geltona spalva. Pasirodo, ne visur 
galima įeiti, bet Sidabro Šventykla atida
ryta, jos grindys dengtos 5000 sidabro 
plytelių, kiekviena sveria Ikg. Ši šventyk
la taip pat vadinama Wat Prcah Keo 
(Smaragdų Budos Pagoda). Užlipus itališ
ko marmuro laiptais. Smaragdų Buda sėdi 
ant paauksuoto pjedestalo, priešais jį stovi 
žmogaus aukščio dekoruotas 9584 dei

Iš Redakcijos pašto
Gerb. Redaktore,

“Mūsų Pastogėje” Nr. 17, skyriuje “Iš 
Redakcijos pašto” aš pastebėjau, kad p. 
Regina Skėrys ir jos dukra Irena Luscom- 
be yra užsigavusios mano straipsnyje 
(“M.P.” Nr. 12) “Tik kartą gyvenime 
aštuoniasdešimt” dėl vieno žodžio - “ben
draujant”. Kalbant apie Geelongo Ben
druomenės Kroniką, mano straipsnyje yra 
parašyta:”Didžiulį darbą - spausdinimą 
mašinėle atliko a.a. Antanas Skėrys, ben
draujant su Juozu”. Minimos ponios ma
no “bendraujant” suprato kaip “bendradar
biaujant”. Jos rašo: “Juozas Gailius neben
dradarbiavo su a. a. Antanu Skėriu išlei
džiant “Geelongo Lietuvių Bendmomenės 
Kronika 1948 -1978”.

Žodžiai “bendrauti” ir “bendradarbiau
ti” yra skirtingos prasmės. Bendrauti gali 
su kiekvienu žmogumi ar kaimynu, o ben
dradarbiauti-lai kartu dirbti, kartu nu
veikti ar atlikti. Juozas Gailius, būdamas 
Geelongo lietuvių įvairių organizacijų 
pirmininku, bendravo su Jūsų vyru. Juozas 
Gailius man pasakojo, kad jis labai gerbė 
a.a. Antaną, dažnai pasikalbėdavo asme
niniais ir bendruomenės organizacijų 
veiklos reikalais. Todėl Antanas “Kro
nikoje” dažnai mini Juozo Gailiaus pa
vardę ir jo veiklos darbus. Tą turėdamas 
omenyje ir parašiau, kad a.a. Antanas Skė
rys “bendravo” su Juozu, o ne “bendradar
biavo”. kaip Jūs, gerbiamos ponios, su
pratote. Aš niekur neminėjau to žodžio, kad 
Juozas Gailius šios “Kronikos” autorius. 
Priešingai, aš paminėjau, kad didžiulį dar
bą atliko a.a. Antanas Skėrys. “Mūsų Pa
stogės” redaktorei buvo primesta, kad 

mantų Buda. Toliau - 90 kg aukso Buda, 
prieš jį stiklinėje dėžėje - aukso ir sidabro 
miniatūrinė stupa (kapas-bokštas), kurioje 
laikoma Budos relikvija, atvežta iš Šri 
Lankos. Kairėje 80 kg bronzos Buda ir 
dešinėje - sidabro. Toliau - gryno aukso 
statulos, vaizduojančios Budos gyvenimą. 
Gale platformos - marmuro Buda, atvež
ta iš Burmos. Už jo - karaliaus karūnaci
jos lova, dvi aukso Budos su 16 karatų 
deimantais, kurių svoris siekia 4.5 kg. Lau
ko sienos išpuoštos epinėm Ramayana 
istorijos freskomis.

Praleidę čia kelias valandas, pasukom 
link Nacionalinio Muziejaus, esančio kito
je gatvės pusėje. Tai labai įspūdingas 
pastatas, pastatytas 1917-20 m., tradicinio 
stiliaus. Puikios statulos slepiasi puošnia
me žydinčių žolynų kieme. Muziejus la
bai turtingas eksponatais, išgelbėtais iš 
Angkor Wat pilietinio karo pradžioje. 
Prižiūrėtojai siūlo jazmino žiedų lazdeles, 
kurios aukojamos dievų garbei.

Priešais Rūmus yra didelis gražus 
parkas, kuris tęsiasi iki pat upės. Jo šone - 
“palapinių miestas” - sakyčiau maždaug 
šimtas metrų nuo Karaliaus Rūmų. Pri
ėjus arčiau matyti, kad tai gatvių gyvento
jai. Čia jų skudurais dengtos “virtuvės, 
miegamieji ir svečių kambariai”. Atrodo, 
benamiai ir karalius gražiai sugyvena 
kaimynystėje, atskirti aukšta paauksuota 
tvora!

Grįžusios į viešbutį paskambinom 
Geraldine Cox. Tai australe, kuri nuo 1971 
gyvena Kambodijoje, yra parašiusi knygą 
“Home Is Where The Heart Is”, dabar tu
ri našlaičių namus “The Sunrise Childrens 
Village”, kurie yra apie 20 km už Phnom 
Penh. Kalbu su Geraldine, sakau, kad mes 
iš Australijos, norėtume aplankyti.

“Puiku, ar penktadienį jums tinka? Aš 
atsiųsiu vairuotoją, kiek jūsų bus?”

“Two old chooks from Sydney”, - sakau. 
“Fine, you will meet another old chook

nepatikrino faktų. Kokių faktų? Vienin
telis faktas - kad Juozas Gailius bendravo 
su šviesios atminties a.a. Antanu Skėriu 
kaip lietuvis su lietuviu, abu dirbdami 
lietuvybės labui.

Su pagarba
Liudas Budzinauskas

Prezidento viešnagė ir 
atodūsiai...

“Mūsų Pastogė” darosi vis įdomesnė, 
dalinai tai gal dėl švelnių ginčų dėl 
Prezidento viešnagės. Švelnių kol kas 
reikia ir tikėtis.

Prisimenu, kai švelnūs ginčai kartais 
virsdavo aštriais kivirčais, grasinant viens 
kitam teismu. Tuomet tai būdavo dar 
įdomiau. Kur jie šiandien? Matyt jau 
pavargome.

Skundžiamasi, kad nebuvo surengtas 
senjorų susitikimas su Prezidentu. Mano 
nuomone, tai buvo labai gerai padaryta. Aš 
pats esu daugiau negu senjoras - prosen- 
joras, nes susilaukiau proanfiko.

Norėčiau šia tema pridėti savo tri
grašį, kol Redakcija dar neparašė, kad 
diskusijos dėl Prezidento viešnagės jau 
baigtos. Manau, atėjo laikas mums, senjo
rams, sutikti su tuo, kad esame tie, kas 
esame šiandien, o ne tie, kurie išlipom j 
Australijos krantus - dauguma sveiki ir 
pilni energijos. Dabar jau apsilpusios akys 
ir klausa. Klausos aparatai mažai ką pade
da, nes dažniau erzinančiai švilpta. Dan
tys irgi ne visada gerai tinka ir juda ne tik 
valgant, bet ir kalbant. Turime būti labai

Su našlaičių namų direktore - australe iš Adelaidės - Geraldine Cox (centre). Kairėje - 
Jolanta Janavičienė, dešinėje - Ona Maksvytienė.

here”.
Abi pradėjom juoktis.
Sakoma, jei buvai 

Phnom Penh ir nebuvai 
“Russian Market”, tai 
nematei Phnom Penh. Pa- 
studijavę žemėlapį, nu
sprendėme paimti tuk tuk. 
Išėjus iš viešbučio prisistatė 
taxi, kurio vairuotojas sako: 
“jūs prižadėjo! man vakar, 
kad važiuosit su manim”. 
Gal ir sakėm, bet paklau
sėm kiek jis ims.

“$4US už valandą”.
Nutarėm - geriau eisim 

pėsčios. Kiek paėjus ga
vom tuk tuk už $1.5US 
(nuvežė ir parvežė už tą 
pačią kainą).

Mačiau visokius turgus, 
bet šiam niekas neprilygsta. Mes išbuvom 
pora valandų ir turbūt tik pusę matėm. 
Maisto sekcijoje ne tik paprastos daržo
vės, vaisiai, mėsa, žuvys - matytos ir ne
matytos, bet ir rūkyti kirminai, tarakonai, 
žvirbliai.

Medžiagos, daugiausiai šilkai kaip vai
vorykštės, net akys raibsta. Audinių raštai 
mažai kuo skiriasi nuo taip vadinamų au
tentiškų lietuviškų, indų, Afrikos, net Pe
ni. Toliau - aukso, sidabro išdirbiniai, net

atsargūs, kad kalbant neužeitų kosulys. 
Šlubuojanti atmintis ir kiti negalavimai - 
tai senatvės “džiaugsmai”.

Pats Prezidentas irgi nejaunas, tad 
susitikus su senjorais, dar nebaigus pirmo 
pokalbio, jau būtų visai išvargęs. O kur dar 
kiti?

Ir štai! Jis rado laiko pakalbėti su tuo 
ir tuo, bet ne su manim. To buvo išvengta. 
Sutikęs daug jaunimo, Prezidentas namo 
parsivežė gražius prisiminimus. Neteko 
girdėti, kad jis būtų pasigedęs senjorų, 
nors jis žino, kad jų čia yra gana daug. O 
jeigu ir būtų juos sutikęs, manau, grįžęs 
namo, iš mandagumo viešai nebūtų sakęs, 
bet kam nors artimam: kas link senjorų - 
malonu buvo juos sutikti, bet ir malonu 
buvo su jais atsisveikinti. Kaip australai 
sako, “Be your age! ” Su pagarba

prosenjoras A. Malinauskas

Gerb. Redaktore,
Būsiu Jums labai dėkinga, jei galė

tumėte atspausdinti Kristinos Kučins-
kaitės straipsnelį “Mūsų Pastogėje.” 
Kristina yra buvusi Juliaus Janonio gim
nazijos abiturientė, kuri labai gerais pa
žymiais baigė gimnaziją ir įsigijo brandos 
atestatą. Kadangi ji yra is nepasiturinčios 
šeimos, jai buvo paskirta sydnėjiškio me

cenato Kazimiero Butkaus stipendija. Ji________________________________________
Mūsų Pastogė Nr. 20, 2006.05.24, psl. 5

ir gintaras. Man bandė aiškinti, kad tai 
Kambodijos akmuo!

Įdomiausias buvo pirkimo procesas. 
Kur bebūtum, visur reikia derėtis, net ir 
restorane. Aš praleisdavau laiką su visais 
derėdamasi, tokiu būdu išvengdavau per 
prievartą ką nors pirkti. Be to kartu su jais 
pasijuokdavom, o jei mokėjo nors truputį 
angliškai, taikalbėdavom apie jų šeimas ir 
gyvenimą.

Tęsinys kitame “M.R” numeryje

dabar studijuoja žurnalistiką Klaipėdos 
universitete. Man pasirodė Kristinos 
straipsnis “Kiekvienas rojus - nykstantis” 
įdomus ir gerai parašytas. Ji išvengė bana
lybių ir sumaniai atvaizdavo Klaipėdos 
miestą bei Kuršių neringą.

Isolde Požclaitė-Davis AM

Kiekvienas rojus - 
nykstantis

Tik kontrastas gali pabrėžti kiekvieno 
daikto grožį. Klaipėda - niūrokas miestas. 
Griežtos gatvių linijos. Verslininkų ginčų 
objektu tapęs senamiestis. Liūdna Taravos 
Anikė, mylima tik pagyvenusių vokiečių 
turistų. Visai šalia nuostabioji Kuršių ne
rija - trapus, viso pasaulio turistų myli
mas gamtos stebuklas. Baltas smėlis. 
Žaidžiantys vaikai. Žuvėdros ir šnabždan
tijūra.

Kylantis miestas
Žmogus, nežinantis Klaipėdos istorijos 

gali pasakyti, kad šis miestas niūrus ir ne
įdomus. Tik trys pagrindinės lygiagrečios 
gatvės. Namai sustatyti visi vienas prieš ki
tą. Jokios įvairovės. Uostamiesčiui toli iki 
Kauno ar Vilniaus žavių gatvių labirintų.

Miesto istoriją žinantis žmogus pagar
biai žvelgs j tą „nuobodumą“. Antrojo

Nukelta į 7 psl.
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Sportas Tomas Vaitkus laimėjo 9-ąjį “Giro d'Italia”
lenktynių etapą

Jubiliejinis bokso turnyras
Gegužės 13-14 dienomis vykusiame 10- 

ajame tarptautiniame Algirdo Šociko 
bokso turnyre sėkmingiausiai pasirodė 
Lietuvos sportininkai, iškovoję penkis 
aukso, du sidabro ir tris bronzos meda
lius. Varžybose, kuriose grūmėsi atletai iš 
11 šalių, po dvi pirmąsias vietas užėmė 
Baltarusijos ir Rusijos boksininkai. Vieną 
finalo dvikovą laimėjo Ukrainos atstovas.

Jėgų patikrinimas Kauno ringe buvo 
viena paskutinių repeticijų Lietuvos na
cionalinei rinktinei, liepos mėnesį daly
vausiančiai Bulgarijoje rengiamame 
Europos čempionate.

Dėl ligų ir traumų turnyre nesiboksa- 
vo net šeši Lietuvos rinktinės lyderiai, ta
čiau varžybų rezultatai pranoko tautinės 
komandos vyriausiojo trenerio vilniečio 
Stanislavo Mižigurskio ir kitų specialistų 
prognozes.

Lemiamus susitikimus laimėjo pane
vėžietis Marius Vyšniauskas (svorio ka
tegorija iki 51 kg), šiaulietis Marijus 
Kravčiukas (iki 54 kg) bei kauniečiai Do
natas Bondorovas (iki 75 kg), Daugirdas 
Šemiotas (iki 81 kg) ir Vitas Paliulis (dau
giau nei 91 kg).

Finaluose varžovų pranašumą pripaži
no vilnietis Janas Romanovskis (iki 64 kg) 
bei kaunietis Ernestas Dapkus (iki 69 kg).

Trečiąsias vietas, suklupę pusfinaliuose, 
užėmė vilnietis Pavelas Skaiva (iki 51 kg), 
kretingiškis Dalius Bučmys (iki 75 kg) ir 
kaunietis Laimonas Orintas (iki 81 kg).

Gegužės 14 d. per varžybų pertrauką 
Kauno sporto halėje buvo pasveikintas 78- 
ąjj gimtadienį švenčiantis dukart Europos 
sunkaus svorio bokso čempionas, tarp
tautinio “Kilnaus poelgio sporte” prizo lau
reatas Algirdas Šocikas.

Finalų dieną labiausiai laukta pajė
giausių sunkiasvorių (daugiau nei 91 kg) 
akistatos, kurią įdėmiai stebėjo ir pats 
turnyro globėjas AŠocikas. Legendiniam

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

Lietuvos dalinių atstovas spaudai

Tęsinys iš “M.P.” nr. 19
Išgauname ir jo pažadą, kad kreipsis į 

teismą su visais dokumentais. Senis link
si galva. Ne, daugiau ginklo nesigriebs. 
Žada.

Mes irgi suprantam, kad žemės tarp 
genčių nepadalinsim, o ir neturim to da
ryt. Pasidalint turi jie patys, tik tada gy
vuos taika. Tačiau PAG-2 vado pik. Gin
taro Ažubalio autoritetas čia yra didelis. 
Matosi, kad šiems žmonėms mūsų vizitas 
ir domėjimasis šiuo kruvinu vaidu palieka 
milžinišką įspūdį. Daug kam išties neti
kėta, jog kulkosvaidžių serijas jų kaime 
išgirdo net provincijos sostinėje. Maža to, 
pats Tarptautinių saugumo paramos pajėgų 
(ISAF - angį. International Security 
Assistance Force) Gore vadas domisi jų 
problemomis ir nori padėti jas išspręst. 
PAG-2 vadas šiems žmonėms reprezen
tuoja ne tik karine jėgą, bet ir bešališku
mą, objektyvumą, o taip pat lietuvišką 
santūrumą ir tvirtumą, kai to prireikia. 
Norisi tikėt, kad prieš išsitraukdami gink
lus sekantį kartą šie žmonės gerai pagal
vos ir pamažu „Kalašnikovo“ teisė užleis 
vietą įstatymui.

Išgeriame arbatą, mandagiai atsisvei
kiname. Apsidairau - šulinio nėra. Reiš
kia vanduo arbatai iš tos pačios upės, į ku
rią suplaukia ir visa kanalizacija iš ap
linkinių kaimų. Ir gali būti, kad net neuž
virintas. Po tokių vaišių dažnai nežinai 
kuo pasibaigs įtartinas burzgesys pilve... 

'. t .......................................... mūsiĮ stovykloje.ir pažadėjo.už. pagalbą
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Lietuvos boksininkui neteko nusivilti - 
V.Paliulis po emocingos bei permainin
gos kovos 35:16 įveikė Rusijos atstovą 
Sergejų Pletosą.

AŠocikas apdovanojo VPaliulį ne tik 
čempiono medaliu bei tik nugalėtojams 
skirta originalia skulptūrėle, bet įteikė 
jam ir geriausio turnyro boksininko prizą.

Planuojama, kad iš Kaune kovojusių 
Lietuvos boksininkų toliau rengtis Euro
pos čempionatui į baltarusių olimpinę ba
zę Staikuose vyks M.Vyšniauskas, D.Bon- 
dorovas ir D.Šemiotas, o prie jų prisijungs 
dar keli sportininkai, kurie spės atsigauti 
po traumų. Tikimasi, kad tai bus pasvalietis 
Aurimas Naudžius (iki 57 kg), kauniečiai 
Mindaugas Špakauskas (iki 75 kg) ir 
Vitalijus Subačius (iki 91 kg) bei J. Jakšto.

Galutinė Lietuvos rinktinės sudėtis 
paaiškės po paskutinės treniruočių 
stovyklos, kuri birželio mėnesį bus sureng
ta Baltarusijoje arba Lenkijoje.

Pirmą kartą dėl A.Šociko turnyro pri
zų varžėsi Mongolijos atletai. Azijos atsto
vų delegacijai vadovavęs treneris Joglu 
Timurbaša “Kauno dienai” sakė esąs 
patenkintas savo auklėtiniais, iškovoju
siais tris bronzos medalius.

“Į Lietuvą iš Ulan Batoro keliavome 
ilgai. Traukiniu penkias paras važiavome 
iki Maskvos, ten dar kelias dienas tvarkėme 
vizas ir galiausiai per naktį pasiekėme 
Kauną. Grįždami atgal dar stabtelėsime 
Kazachstane, kur dalyvausime tarp
tautinėse varžybose. Namus pasieksime jau 
birželį.

Mums pas jus labai patiko. Švaru, jau
ku, ramu. Ypač nuoširdūs ir svetingi žmo
nės. Lietuvių valgiai ir gėrimai gardūs, kai 
kuriuos patiekalus ragavome pirmą kartą 
gyvenime.

Deja, neišmokau nė vieno lietuviško 
žodžio. Jūsų kalba sunki, bet graži”, - 
pasidalijo įspūdžiais J.Timurbaša. “K. d.”

Grįžtam į stovyklą. Vado palapinėje - 
lankytojas. Aukštas, tvirtai sudėtas, atvi
ro, vyriško veido - tikras Tadas Blinda, 
pagalvoju. Įžymusis provincijos ramybės 
drumstėjas Said Douodas. Panašiai kaip 
Tadas Blinda jis irgi dar neseniai buvo sa
vo „razbaininkų“ vadas. Tik gau ja jam bu
vo reikalinga ne turtingiems plėšti, bet 
savo žmonai išvogti. Nors ir paplėšikau- 
davo, sako. Beglobis 13 metų našlaitis jis 
atsidūrė pas įtakingą karo vadą Ibrahimą 
Malekzadą, įgijo jo pasitikėjimą, tapo 
asmens sargybiniu ir dešiniąja ranka. De
ja, jo kelias susikirto su Malekzados bro
lio Ilabibo, kai abu sumanė nusipirkti tą 
pačią moterį.

Said Douodas laimėjo moterį, bet 
prarado šeimininko palankumą. Tapo 
atskalūnu. Tapo medžiojamuoju. Jo buvęs 
varžovas paspendė kalnuose kelias pa
salas. Sako, vienoje jų Said Douodas su 
penkiais vyrais atrėmė penkiasdešimties 
Habibo vyrų ataką. Į darbą buvo paleisti 
automatai, granatos, kulkosvaidžiai. At
sakydamas ir jis pats surengė pasalą 
Habibui, o kartu ir susprogdino šio gink
lų sandėlį kažkur kalnuose.

Neaišku, kiek dar tokių susirėmimų 
būtų įvykę, jeigu Habibas nebūtų sumąs- 
tęs pagrobti tą pačią moterį, dėl kurios 
visa tai ir prasidėjo. Jam pavyko. Said 
Doūodas puolė ginkluotis ir rinkt ištisą 
armiją ruošdamasis kruvinam mūšiui dėl 
mylimos moters.

Visas Taivaros rajonas nustėręs laukė 
kruvinos atomazgos. Ir staiga vieną dieną 
grėsmingasis Said Douodas apsilankė

Pirmadienį, gegužės 15 d., devintąjį 
prestižinių “Giro d'Italia” daugiadienių 
dviratininkų lenktynių etapą laimėjo 24- 
erių metų lietuvis Tomas Vaitkus (žiūr. 
nuotr. dešinėje), atstovaujantis “AG2R 
Prevoyance” komandai.

Buvęs pasaulio jaunimo (iki 21 metų) 
atskiro starto čempionas 127 km distan
ciją įveikė per 3 valandas 5 minutes 13 
sekundžių ir tapo pirmuoju lietuviu, lai
mėjusiu “Giro d'Italia” dviratininkų 
lenktynių etapą. T.Vaitkus finišo spurtu 
aplenkė etapo prizininkais tapusius italą 
Paolo Bcttini bei vokietį Olaf Pollack.

Po devynių etapų T.Vaitkus lenktynių 
lyderiui italui Ivan Basso, kuris pirmadie
nį finišavo 27-as, pralaimi 49 min. 50 sek. 
ir iš 173 vietos pakilo į 143-ą.

Varžėsi Lietuvos galiūnai
Gegužės 13-14 dieno

mis Tauragėje vykusio 
2006 metų Lietuvos ga
liūnų čempionato pir
mojo etapo nugalėtoju 
tapo Vidas Blekaitis iš 
Birštono. Dvylikos ga
liūnų varžybose jis še
šiose rungtyse - 125 kg 
rąsto kėlime, 360 kg 
svarmens nešime, dviejų 
automobilių laikyme, 4 
vamzdžių pervertime, 
350 kg svarmens nešime
ratu bei apvalių akmenų (100-160 kg) 
sukėlime - surinko 66.5 taško.

Antrąją vietą užima marijampolietis 
Saulius Brusokas (59.5 tšk.), trečiąją - 
panevėžietis Vilius Petrauskas (56 tšk.).

Dar viena Virgilijaus Aleknos pergalė metikų 
varžybose Vokietijoje

Šeštadienį, gegužės 20 die
ną, olimpinis bei pasaulio dis
ko metimo čempionas Virgi
lijus Alekna laimėjo Tarptau
tines disko metikų varžybas 
Vokietijoje.

Sėkmingiausiu jau pirmuo
ju bandymu Virgilijus diską 
nuskraidino 69.62 metro ir, 
pagerinęs asmeninį sezono re
kordą, 3.38 m aplenkė antroje 
vietoje likusį pagrindinį varžo
vą vokietį Lars Riedel.

Trečią vietą užėmė Europos 
jaunimo (iki 23 m) čempionas 
dar vienas Vokietijos atstovas 
Robert Harting-63,51 m.

aljs

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

atgaunant savo moterį viską- paleist sa
vo armiją, nusiginkluot ir paklust įstaty
mui. PAG-2 vadui raginant ir tarpinin
kaujant provincijos gubernatorius pasiekė, 
kad moteris įvairiom teisybėm ir netei
sybėm būtų paleista ir atvežta į Čagčara- 
ną, nors istorija tuo nesibaigė.

Habibas ir jo šalininkai paskelbė, kad 
Said Douodas moterį neteisėtai pavogė, ir 
dar visai neblogai pasiplėšikavo su savo 
gvardija, skriausdamas taikius valstiečius.

Saidas buvo uždarytas į Čagčarano 
kalėjimą, o moteriai buvo prisakyta pa
liudyti teisme, kad ją nenaudėlis Douodas 
prievarta išvežė iš tėvų namų.

Čia atsitiko nenumatyta - teisme mo
teris staiga pareiškė, kad Said Douodas 
yra jos mylimas ir teisėtas vyras, nes jis ją 
„normaliai“ nusipirko sumokėdamas gerą 
„kalymą“, o ne pagrobė ir ji norinti pas jį į

Lietuvos galiūnai. Iš kairės: Vidas Blekaitis, Saulius Bruso- 
kas ir Žydrūnas Savickas.

Antrasis Lietuvos galiūnų čempionato 
etapas birželio 3 d. vyks Jonavoje, trečiasis 
- birželio 17 d. Alytuje, ketvirtasis - liepos 
22 d. Kaune, o finalinį etapą rugsėjo mėnesį 
planuojama surengti Vilniu je. Pagal BNS 

Dukart Olimpinis ir dukart Pasaulio čempionas - dis
ko metikas Virgilijus Alekna.

ALJS

kalėjimą. Jai buvo leista „apsigyventi“ sa
vo vyro kameroje kartu.

Praėjus trims mėnesiams ir nesurinkus 
pakankamai įkalčių, Said Doudas buvo 
paleistas iš kalėjimo ir liko Čagčarane. Į 
savo gimtąją Taivarą negrįš. Jis bijo ir pa
vargo. Jis pavargo nuo ginklų, pasalų, 
kruvinos medžioklės. Jis pasiruošęs lai
kytis savo pažado, duoto PAG-2 vadui ir 
sudėti ginklus, o savo buvusius sėbrus pa
leisti namo. Nors tai nebus taip paprasta.

Atrodo, jo gvardija paskutiniu metu 
pradėjo užsiiminėti saviveikla - savaran
kiškai rinkti duokles iš kaimiečių ir krės
ti kitas šunybes. Ir ginklų atiduoti jie ne
siruošia. Jais užsiims Taivaros policija.

Audiencija pas vadą baigta. Said 
Douodas lėtai pakyla ir pavargusio žmo
gaus eisena pasuka link durų. Jis daugiau 
nekariaus. Nebent dėl mylimos moters..Q
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Kiekvienas rojus...
Atkelta iš 5 psl.
pasaulinio karo metu Klaipėda buvo beveik 
sulyginta su žeme. Joje liko tik keli 
gyventojai. Žmonės šj miestą prikėlė nau
jam buvimui.

Dabar Lietuvos valstybė gauna didžiu
les pajamas iš Klaipėdos uosto. Mieste šiuo 
metu gyvena 187,325 gyventojai Klaipėdos 
universitete studijuoja virš 7,000 studentų 
iš visos Lietuvos. Miestas trečias pagal dydį 
Lietuvoje. Nepaisant nuobodokos Klai
pėdos išorės, joje gyvena puikūs žmonės. 
Niekas nelekia tokiu pašėlusiu greičiu kaip 
Kaune ar Vilniuje. Uostamiestyje visur 
galima sutikti svečių iš užsienio.

Dūstantis senamiestis
Klaipėdos senamiestis labai mažas. Jo 

centrinėje aikštėje stovi liūdna garsioji 
Taravos Anikės skulptūra.

„Mano Anike, Šviesa Taravos, 
Būkim per amžius drauge visados. “ 
Taip 1653 m. Simonas Dachas savo ei

lėse pašlovino mylimąją. Iki šiol tai vienas 
iš gražiausių meilės bylojimų. Visų vokiečių 
turistų dėmesio centre - Anikės skulptūra. 
Gaila, kad vasara ją glaudžiu žiedu apsupa 
kičinių gintaro dirbinių pardavėjai. Kartais 
galima suskaičiuoti net virš 20 prekystalių.

Tik „pakvipus“ turistais, subėga visi esa
mi ar tariami vargetos, nebyliai tiesiantys 
rankas, ar mėginantys atlikti dainą, sukurtą 
pagal S. Dacho eiles. Šalia - triukšmingas 
kazino, o aikštėje skamba čia pat įsikūru
sio radijo transliuojama muzika.

Nekeista, kad Anikė atrodo tokia vie
niša ir nelaiminga. Kartais taip nyku pasi
daro nuo nuolatinių verslininkų ginčų, kaip 
tvarkytis senamiestyje. Kokias liepas iš
rauti, o kokias palikti. Kurią gatvę rekons
truoti, kurios ne. O žmonės po truputį iš 
tylaus senamiesčio traukiasi arčiau triukš
mingo ir ryškaus didžiulio prekybos cen
tro, kurį nežinia kodėl, Klaipėdos valdžia 
leido pastatyti miesto centre.

Muzika atgaivina
Nėra viskas taip niūru. Kiekvieną bir

želį Klaipėdos senamiestyje šurmuliuoja 
tarptautinis Klaipėdos Pilies džiazo fes
tivalis. Gal net geresnis nei Vilniuje ar Kau
ne, nes visi pasirodymai yra nemokami. 
Laisva atmosfera, spalvos ir puiki muzika. 
Tai traukia žmones iš visos Lietuvos ir iš 
užsienio.

Senamiesčio simboliu lapo ir niekaip 
modernių kavinių nenukonkuruojamas 
džiazo klubas „Kurpiai“. Kiekvieną vaka
rą jame renkasi tie, kas nori pasiklausyti 
gyvai atliekamos muzikos ir pabūti jau
kioje aplinkoje.

Miesto etnokultūros centras per kiek
vieną tradicinę šventę atveria savo kalinė lūs 
vartus ir sukviečia visus linksmintis, ben
drauti irvaišintis. Kiekvieną sekmadienį - 
apie valandą trunkantis varpų muzikos 
koncertas Laikrodžių muziejaus kiemelyje 
tiems, kas gaudo trapią laimės akimirką.

Senamiestyje galima rasti nuostabių 
kampelių. Vienur puiki arbata. Kitur kel
tai, apsupti krykščiančių žuvėdrų. Seniai 
mirusių žmonių rankomis tašyti sena
miesčio grindinio akmenys šilti. O vėjas 
pučia nuo jūros.

Dvi jūros
Klysta tie, kas tik žemėlapyje matę 

Klaipėdą sako, kad geografija aiški. Klai
pėdiečiai turi dvi jūras, o ne vieną.

Prie vienos žmonės važiuoja kretan
čiais padriskusiais, šešto ar ketvirto nu
merio autobusais. Ten nuolat pilna žmo
nių. Kas netingi pėdina ant molo, stebi 
pro vartus išplaukiančius ir parplau
kiančius laivus. Jūra-bet kasdieniška.

Kita jūra pasiekiama keltu. 10 minu
čių kelionė viena didžiausių natūralių 
,lagūnų jįurępųję įr pędos^ąįieįią £ųįšjų 
nerijos žemę.

Ten mistinė vieta. Lietuvių rojus. Ten 
jūra kitokia - kitaip raminama kopų. Mi
tais apipintas pats Nerijos atsiradimas, esą 
milžinė, norėdama išgelbėti žvejus nuo 
audrų, sterblėje nešė smėlį ir supylė ne
riją.

Trapus stebuklas
Pušys Kuršių nerijoje susodintos žmo

nių, kurie norėjo apsaugoti ją nuo ero
zijos. O smėlis ir šiandien bėga kažkur į 
Latviją. Kol vieną dieną visas pabėgs.

Neringa žavi savo itin švariais miš
kais. Atrodo, kad kiekvieną dieną kažkas 
šukuoja net menkiausią samanėlę - taip 
ten švaru ir gražu.

Visai neseniai Kuršių nerijos miškuo
se siautėjo ugnis. Tris paras ugniagesiai 
kovojo su gaisrais. Prarasta virš 200 hek
tarų miško. Tai daug, nes Neringos plotas 
tik 180 kvadratinių kilometrų.

Kas suskaičiuos, kiek metų auga vie
nas medis. Istorijoje sunku rasti kitą tokį 
didelį gaisrą šiame rojaus kampelyje. Seni 
girininkai verkė savo medžių ir žvėrių. 
Baisu to, ką gali ugnis.

Šiandien ir žmonės tapo didele grėsme 
šiam gamtos kampeliui. Kas suskaičiuos, 
kiek nelegalių statybų pradėjo godūs as
menys, manantys, kad pinigai suteikia vi
sus leidimus. Gėda, dėl statybų skandalo 
turėjo atsistatydinti netgi Klaipėdos ap
skrities pirmininkė. Kažin kas liktų iš 
Kuršių nerijos jei joje pridygtų daugiau 
daugiaaukščių namų, viešbučių ar pramo
gų kompleksų.

Kartais stveriamasi bet kokio šiaudo, 
kad tik būtų galima nukreipti dėmesį nuo 
nešvarių darbų. Prieš kelis mėnesius visi 
laikraščiai margavo žinutėmis apie mo
terį, kurią tampė po teismus dėl kelių 
nerijoje laikomų ožkų. Nedaug kas atkrei
pė dėmesį, kad ją taip bandė iš namų išvy
ti jos žemės trokštantys žmonės.

Gražiausia Lietuvoje
Kuršių nerija grožio ir ramybės ieš

kančiam žmogui yra svajonių išsipildy
mas. Prieš 27 metus rekonstravus pajūrio 
gynybinę tvirtovę, ten vartus atvėrė Lie
tuvos Jūrų muziejus. Klaipėdiečiai ir mies
to svečiai šį muziejų lanko ne tik dėl 
įspūdingos žuvų ir koralų kolekcijos, ta
čiau ir dėl nepaprastai ramios atmosferos. 
Dažniau apsilankantis muziejuje pastebės 
nuoširdžią muziejaus gyventojų ir jų pri
žiūrėtojų draugystę.

Šalia prigludęs delfinariumas. Tikima
si, kad netolimoje ateityje delfinai galės 
padėti neįgaliems vaikams. Anot delfina
riumo direktorės Olgos Žalienės delfinai 
patys savo noru dirba su vaikais, niekas jų 
neverčia.

Kuršių nerijos pakrantėje išsimėtę ma
ži kaimeliai - buvusios žvejų gyvenvie
tės. Ten kabo žvejų tinklai. Mirksi švyturių 
akys. Teka ramus gyvenimas, toks koks 
tekėjo irprieš daugybę metų.

Juodkrantėje akį patraukia prie pat 
marių futbolą žaidžiantis jaunimas. Ra
ganų kalnas svaigina unikaliomis skulp
tūromis po atviru dangumi: už vienos eg
lės kortomis lošia velnias ir valstietis, už 
kitos rankas j dangų kelia nevilties apim
ta Kastyčio motina. Raganų kalne į velnių 
ir kitų lietuviškų pasakų herojų pasaulį ve
da 71 ąžuolinė skulptūra.

Didžiausią įspūdį palieka didžiosios 
kopos tai - Baltijos perlas. Jose galima 
patirti tai, ko nėra niekur kitur. Svaiginan
tis skrydžio jausmas. Žinojimas, kad po 
kojomis nuolat bėgančių smilčių palai
doti senieji žvejų kaimai. Pušys ir nuolat 
kitokios spalvos jūra po kojomis. Bega
linė tyla kartais sudrumsčiama paukščio 
klyksmo. Smėlis, kuriame tą minutę tik 
žengiančiojo pėdų įspaudai. Nebereikia 
nieko ieškoti - gamta dovanojo patį di
džiausią stebuklą. Laimingi, kas gali jįnofs 
kūrtą gyvenime pamatyti. Toj, kol jis yra.

In memoriam
A'i? A Sofija Vinevičienė

1919.10.24 - 2006.04.07
Velionė Sofija gimė Onos ir Eduardo 

Pačeržinkų šeimoje, Mažeikiuose.
Jaunystėje - Kaune - susipažinusi su 

Antanu Vincvičiumi, sukūrė šeimą. An
tanas, baigęs mokslą, gavo tarnybą Pašto 
valdyboje ir su šeima persikėlė j Tauragę.

1945 metais artėjant raudoniesiems, 
jauna Vinevičių šeima pasitraukė j Vaka
rus. Kaip ir dauguma, galvojo, kad tik 
laikinai Apsistoję Dresdene, pergyveno jo 
bombardavimą.

Pasibaigus karui šeima persikėlė į 
Schwcinfurto pabėgėlių stovyklą. 1949 
metais prasidėjus emigracijai, šeima lai
vu atplaukė į Australiją.

Antanas greitai gavo darbą Bandianos 
kariuomenės stovykloje. Sofija, nelauk
dama, kol kepti karveliai pradės kristi iš 
dangaus, susirado darbą viešbutyje, esantį 
13 kilometrų už Bandianos. Reikėjo grei
tai išmokti angliškai, nes ji buvo vienintelė 
“nauja australe” miestelyje.

Pasibaigus darbo sutarties laikui, šei
ma persikėlė į gyventi į Wodongą. Čia 
pasistatė gražų namą. Dukra Julija ište
kėjo už Edvardo Lašaičio ir apsigyveno 
Sydnėjuje. Greitai ir Sofija su Antanu, 
pasiilgę dukros, persikelia pas juos.

Antanas “paskęsta” bendruomenės 
darbuose. Sofija - gabi šeimininkė, siuvėja, 
mezgėja - rado laiko prižiūrėti ir anūkus. 
Ji taip pat lankė ligonius, padėjo broliui 
Lietuvoje. Mėgo skaityti, daug skaitė

A‘uJA Konstantinas Ankus
1902.04.14

Sydnėjuje turime stiprių ąžuolų, kurie 
su viltimi laukia sekančio gimtadienio. 
Štai Sydnėjaus ramovėnų skyriaus garbės 
narys Konstantinas Ankus 2005 metų 
balandžio 14 dieną atšventė 103-čiąjį 
gimtadienį su viltimi, kad tai - dar ne 
paskutinis. Linkėjome jam 104-ojo. Kons
tantinas, nors ir gęstantis, jo sulaukė. Bet 
po 12 dienų, žengdamas į 105-uosius, 
paliko liūdesyje sūnų Kęstutį, dukrą Jus
tiną ir artimuosius.

Konstantinas tarnavo Lietuvos kariuo
menėje, 7-ajame pulke II bataliono rašt
vedžiu. Jis buvo giliai tikintis, gyvenime 
atidavė viską, kas priklausė Dievui ir 
Ciesoriui. Neabejoju, kad dangaus vartai 
Jam buvo plačiai atidaryti. Mes, mirtingie
ji, čia žemėje galėtume kalbėti ištisas 
valandas apie Velionį Konstantiną.

Konstantinas Ankus gimė Skriau- 
džiuose. Marijampolės apskrityje. Jamdar 
būnant mažam, tėvai pasitraukė į Rusiją. 
Pasibaigus Pirmajam pasauliniam kanti, 
šeima grįžo į Lietuvą. Atlikęs karinę tar
nybą, Konstantinas gavo darbą Pasienio 
policijoje, Klaipėdoje. Nespėjo sušilti, kai 
Hitleris užėmė Klaipėdą. Jauna Ankų 
šeima pasitraukė į Didžiąją Lietuvą. Kons
tantinas Ankus ir toliau dirbo Pasienio 
policijoje įvairiose vietose.

1940 metais Lietuvą užima raudonoji 
žmonių naikinimo mašina iš rytų. Išvengę 
trėmimo per pirmąją okupaciją, antros 
nelaukė, ir 1945 m. paliko Lietuvą su 
viltimi sugrįžti. Deja, naivus Vakarų pa
saulis pardavė rusams ne tik Lietuvą, bet ir 
visą Rytų Europą.

Prasidėjus pabėgėlių emigracijai į 
svetimus kraštus, Ankų šeima apsigyveno 
Australijoje. Pradžia buvo sunki,,kaip

A^A Onai Karkauskienei
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame vyrui Jonui, sūnums Vladui ir Zenonui.

Buvusi Sydnėjaus Lietuvių Pensininkų Klubo Valdyba
• s f t • / I •* K s s ; I r.

angliškai ir lietuviškai. Kol sveikata lei
do, virdavo įvairius valgius abiems kuni
gams. Vėliau mirė vyras ir žentas Edvar
das. Sofija, kamuojama įvairių ligų ir 
negalios, gyvenimą pabaigė Concord 
Community Centre (slaugos namuose).

Po gedulingų šv. Mišių balandžio 12 d., 
Velionė buvo šeimos ir draugų palydėta į 
Rookwoodo kapinių lietuvių sekciją.

Toli nuo gimtosios Lietuvos, ilsėkis 
ramybėje eukaliptų pavėsyje.

akras

- 2006.04.26

visiems. Ankų šeima pasineria į bendruo
meninius darbus, iki metų našta ir ligos 
priverčia išeiti poilsio.

Mirus žmonai, Konstantinas gyvenimą 
pabaigė slaugos namuose. Ten jį lankė ir 
prižiūrėjo sūnus Kęstutis, dukra Justina ir 
anūkės Danutės Kcdytės vyras dr. A. Re- 
nigeris.

Atsisveikindami su Velioniu Konstan
tinu, dėkojame Jam už atliktus darbus ir 
draugystę mūsų bendntomenėjc.

Po gedulingų šv. Mišių gegužės 3 dieną 
St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe, 
šeimos, artimųjų ir gausaus būrio bendruo
menės narių buvo palydėtas į Rookwood 
kapų lietuvių sekciją, kur atsigulė šalia 
žmonos amžinam poilsiui.

Toli nuo gimtųjų Skriaudžių, kur 
skamba kanklių muzika ir anksti rytą 
kukuoja gegutė, ilsėkis amžinoje ramybė
je svetingoje Australijos žemėje.

Ramovėnas
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Gedulo ir Vilties Diena Sydnėjuje
Kaip ir kiekvienais metais, Sydnėjaus Baltų Komitetas ruošia Birželio 14- 

osios -1941 m. išvežtųjų minėjimų, kuris įvyks sekmadienį, birželio 18 dieną, 
2 vai. po pietų Latvių Namuose, 32 Parnell Street, Strathfield.

Komitetas kviečia lietuvius ir lietuviškas organizacijas kuo skaitlingiau 
dalyvauti minėjime. - f' »

Programoje dalyvaus mūsų bendruomenės pažiba-choras “Daina”, taip 
pat latvių vyrų choras, estų jaunimo ansamblis bei pavieniai asmenys.

Invokaciją atliks kunigas Jonas Stankevičius. Paskaitą skaitys 
Sydnėjaus Baltų Komiteto pirmininkas Vincas Bakaitis.

Jungtinis Baltų Komitetas

Šiuo metu Sydnėjaus Baltų Komitete lietuviams atstovauja Vincas Bakaitis, 
Rasa Blansjaar ir Antanas Kramilius, ucraj

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

vai. po pietų Lenkų Klube, 73 Norton Street, Ashfield. Koncertas pavadintas

“Kavinė Tulpė”.
Bilietų kaina - $15, pensininkams - $10.
Kviečiame ir laukiame jūsų iš arti ir toli.
Automobilius patartina saugiai pastatyti Coles Supermarket mašinų stovėjimo 

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

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

Sydnėjaus lietuvių sporto klubas “Kovas” ruošia ir 
kviečia į Pikniką gamtoje - CARSS PARK, šeštadienį, gegužės 27 dieną. Pradžia - 
vidurdienį -12 vai. Parkas yra prie Princess Highway ir King George Rd sankryžos, 
Blakehurst.

Nuoširdžiai kviečiame ir laukiame visų sportininkų, tėvų, draugų ir rėmėjų maloniai 
pabendrauti ir praleisti popietę su mumis. SLSK “Kovo” Valdyba

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
wwiv.lithuanianclub.org.au

Hobart: Service of Prayer
To commemorate the Mass Deportations of thousands of innocent people from 

the Baltic States to Siberia.
Sunday June 11th at 10 am

St. Peter’s Lutheran church, Davey Street.
(Just before the Southern Outlet turn-off) 
Good parking behind the Globe Hotel.

Please bring a contribution towards morning tea which will take place after 
the service.

For further information please ring leva Saulis 6272 9179.

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 

f*mūsų visų reikalas
| J Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo

k 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.

“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.

Klaipėdos bažnyčia ieško 
savo paveldo

Istorikas dr. Vytautas Goccntas 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.

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

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

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

Prie įėjimo j pastatą (dešinėje pusėje) yra skambutis.

“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:

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

Dalia Doniela, MP redaktorė

LITHUANIA: Honorary Consuls In 
Australia

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

Jurisdiction:.......South Australia, Western Australia and Northern Territory........ ...
Ms Janina Vabolis, Honorary Consul
25 McLachlan Avenue Tel.: (08) 8294 3792
Glenelg North, SA 5045 e-mail: jvabolis@chariot.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: wnv.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.Zelandijoje 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.

Mūsų Pastogė Nr. 20,. 2006:05.24,.psi.8 -

8

mailto:slc@lithuanianclub.org.au
wwiv.lithuanianclub.org.au
mailto:talka@acccss.nct.au
mailto:jvabolis@chariot.net.au
mailto:litconmelb@bigpond.com
mailto:mpastoge@bigpond.com
wnv.users.bigpond.com/mpastoge

	2006-05-24-MUSU-PASTOGE_0001
	2006-05-24-MUSU-PASTOGE_0002
	2006-05-24-MUSU-PASTOGE_0003
	2006-05-24-MUSU-PASTOGE_0004
	2006-05-24-MUSU-PASTOGE_0005
	2006-05-24-MUSU-PASTOGE_0006
	2006-05-24-MUSU-PASTOGE_0007
	2006-05-24-MUSU-PASTOGE_0008

