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Motinos Diena Auksinėje Pakrantėje

Trečiadienį, gegužės 10 dieną Gold Coast lietuviai paminėjo Motinos Dieną. 2006 metų 
Pagerbtąja Mama išrinkta Joan Songaila, sėdinti centre su gėlėmis (žiūr. nuotr. viršuje).

AIKiteH?aLietuvos fvykių apžvalga

Pirmalaikiai
Seimo 

rinkimai?
Viena geriausių 

išeičių žlugus dabar
tinei valdančiajai 
koalicijai - pirma
laikiai Seimo rin
kimai, mano Seimo 
opozicijos lyderis 
konservatorių va

dovas Andrius Kubilius. “Jeigu pasirodytų, 
kad ne tik A.Brazausko suburta koalicija 
toliau nebegali veikti, bet ir Seimas nepa
jėgia suformuoti jokios naujos, kad ir 
mažumos, valdančios koalicijos, esu įsi
tikinęs, kad naudingiausią ir efektyviausią 
sprendimą Lietuvai gali pasiūlyti ne par
tijų derybininkai, o patys Lietuvos pilie
čiai. Todėl tokiu atveju geriausia išeitis 
būtų surengti neeilinius Seimo rinkimus”, 
- sakė jis. “Jeigu šiandieninė valdanti 
koalicija subyrėtų, Tėvynės Sąjunga į 
koaliciją su A.Brazausko socialdemo
kratais neitų, lygiai taip pat, kaip neitų į 
koaliciją su V.Uspaskich’o Darbo partija 
ar R.Pakso libdemais”.

Pasak A.Kubiliaus, netrukus opozici
nių frakcijų lyderiai aptars opozicijos 
laikyseną Vyriausybės atžvilgiu. “Jeigu 
koalicija pati ncišsiskirstys artimiausiu 
metu, mūsų siūlymas - palaukti iki birže
lio vidurio, kai paaiškės ir “Mažeikių 
naftos” reikalai, ir tada svarstyti pasitikė
jimo Vyriausybe klausimą”, - sakė jis.

Teisėsaugos atliekami tyrimai ir veiks
mai susiję su valdančiąja Darbo partija 
(DP), konservatoriaus manymu, byloja, jog 
DP artėja prie dėsningos pabaigos.

“Sukurta kaip organizacija, kurią vie
nija ne kokios nors idėjos ar vertybės, o 
“valdžios vardan pinigų” projektas, ji per 
pinigus ir žlunga. Jeigu paaiškėtų, kad par
tija buvo finansuojama Rusijos spectar- 
nybų pinigais, kiltų klausimas ar tokia 

partija iš viso gali veikti kaip Lietuvoje 
registruota partija”, - sakė A.Kubilius. Jis 
taip pat kritikavo ir DP toleravusius kitų 
valdančiųjų partijų lyderius. “Ilgametė 
V.Uspaskich’o politinė draugystė su A.Pau- 
lausku V.Uspaskich’ui leido tapti Lietuvos 
politinės sistemos dalimi. A.Brazauskas, 
pasikviesdamas ją į valdžios koaliciją, 
įteisino Darbo partiją kaip rimtą politinę 
jėgą. Todėl socialdemokratai turi prisi
imti didelę dalį atsakomybės už tai, - kal
bėjo A.Kubilius.

Kiti V. Uspaskich’o rūpesčiai
Valdančioji Darbo partija (DP) ją už

gulusias problemas dėl teisėsaugos atlie
kamų tyrimų galėtų iš dalies išspręsti lai
kinai suspenduodama partijos pirmininko 
Viktor Uspaskich’o įgaliojimus, mano vie
nas socialdemokratų vadovų Krašto ap
saugos ministras Gediminas Kirkilas.

“Viena iš išeičių gali būti partijos pir
mininko laikinas suspendavimas, gali bū
ti koks nors kitas sprendimas. Nekorek
tiška mums rekomenduoti kitiems kole
goms, ką tokiais atvejais reikia daryti. Ar
ba turi būti viso to paneigimas - elemen
tari politinė logika to reikalauja”, - spau
dos konferencijoje Seime sakė G.Kirkilas.

Anksčiau G.Kirkilas yra užsiminęs, jog 
dėl DP užgulusių įtarimų matąs partijos 
pirmininko V.Uspaskich’o problemą. Jis 
taip pat teigė, jog toliau bus tęsiamos de
rybos su potencialiais koalicijos partne
riais - Seimo Pirmininko vadovaujama 
Pilietinės demokratijos partija.

Paklaustas, ar socialdemokratai, žlugus 
dabartinei koalicijai, derėtųsi dėl galimos 
koalicijos su konservatoriais, G.Kirkilas 
teigė, jog tokios derybos įmanomos.

Afganistane apšaudyti lietuviai
Lietuvos vadovaujamos Afganistano 

Goro provincijos atkūrimo grupės (PAG) 
stovykla Čagčarane buvo apšaudyta rake
tomis. PAG vadas pulkininkas Vilmas Šatas

Nukelta į 2 psl.

Ar išsilaikys
Premjeras bei kartu Lietuvos social

demokratų partijos (LSDP) lyderis Al
girdas Brazauskas pripažįsta, jog negali 
atsakyti, ar į beprecedentę politinę krizę 
įklimpusi valdančioji koalicija gali toliau 
valdyti šalį.”Aš kol kas neturiu ką atsa
kyti. Aš už tris ar keturias partijas kalbėti 
neturiu nei įgaliojimų, nei teisės”, - gegu
žės 22 d. interviu Lietuvos nacionaliniam 
radijui sakė A.Brazauskas, paklaustas, ką 
atsakysiąs prezidentui apie valdančiosios 
koalicijos perpektyvas.

“Koalicija šiokia tokia išliko. Pirmą 
kartą yra tokia situacija, anksčiau tokios 
situacijos nebuvo. Praėjusią kadenciją 
turėjome koaliciją stabilią, didelę”, - kons
tatavo A.Brazauskas. Jo teigimu, dabar 
Seime valdantieji turi 62 vietas iš 141.

“Tai yra mažuma, mes neturime dau
gumos, ir, be abejo, tai komplikuoja ir 
Seimo darbą, ir Vyriausybės darbą. Aš jau 
pradedu jausti, kad mes esame mažumos 
vyriausybė, o mažumos vyriausybė nėra 
stabili”, - sakė A.Brazauskas.

Paklaustas, ar pritartų Seimo opozici
jos lyderio konservatoriaus Andriaus 
Kubiliaus siūlymui surengti pirmalaikius 
Seimo rinkimus, A.Brazauskas su ironija

Prezidentas susirūpinęs Darbo partija
Prezidentas Valdas Adamkus sako, kad 

jį apstulbino “lengvabūdiškas” valdan
čiosios koalicijos požiūris į teisėsaugos 
atliekamus Darbo partijos veiklos tyrimus.

“Mane stulbina koalicinės tarybos na
rių lengvabūdiškas požiūris ir padarytas 
pareiškimas, lyg tai niekas nebūtų įvykę, 
lyg tai mūsų teisėsaugos institucijos visiš
kai savavališkai, be jokio pagrindo atvyks
ta j būstinę, surenka kompiuterius, visą 
medžiagą, kuri ten yra. Ir atrodo, jog tai 
neliečia nei Vyriausybės darbo, nei 
koalicijos partnerių”, - gegužės 22 d. žurna
listams sakė V. Adamkus. Pasak jo, “taiyra 
sunkiai sveiku protu suvokiama situacija”. 
Jo vertinimu, reikėtų “didesnės atsako
mybės už savo darbą ir prieš visus Lietu

Sutarta del “Mažeikių naftos”
Artėja prie galo ilgai užsitęsusios “Ma

žeikių naftos” problemos sprendimas, nors 
skeptikai dar mato sunkumų ir ateityje. 
Gegužės 26 d. Lenkijos koncernas „PKN 
Orlen” sudarė akcijų pirkimo-pardavimo 
sutartį su bendrove, Jukos”. Lenkijos kom
panija perka 53.7% „Mažeikių naftos” 
akcijų už 1 rnlrd. 492 mln. JAV dolerių 
(virš 4 mlrd. litų).

Kompanija „PKN Orlen” taip pat pasi
rašė sutartį įsigyti 30.66% akcijų iš LR 
Vyriausybės, bei skelbs oficialų pasiūlymą 
pirkti 5.76% „Mažeikių naftos” akcijų, 
dabar esančių Vilniaus biržos apyvartoje.

Lietuvos Vyriausybė vis dar išlaiko tei
sę pasinaudoti „pirmos rankos” taisykle ir 
įsigyti akcijas iš „Jukos”.

Ūkio ministerija pranešė, kad Lenkijos 
koncernas „PKN Orlen” sutartį dėl Lie
tuvai priklausančių „Mažeikių naftos” 
akcijų pasirašė jau gegužės 19 dieną. Jeigu

Vyriausybė?
atsakė: “Jeigu jis sugeba juos organizuoti, 
tai aš neprieštarauju”.

Premjero ateitis
Prezidentas Valdas Adamkus pareiškė 

priimsiantis Premjero Algirdo Brazausko 
atsistatydinimo pareiškimą, jei šis nutar
tų trauktis iš krizės ištiktos Vyriausybės 
vadovo posto.”Jei jis ras rimtų argumen
tų tokiam žingsniui, žinoma, aš jo spren
dimą priimsiu”, - gegužės 25 d. žurnalistams 
sakėV.Adamkus.

Premjeras A.Brazauskas gegužės 25 d. 
“Žinių radijo” paklaustas, ar neketiną at
sistatydinti, jei šalyje užsitęs politinis ne
apibrėžtumas, atsakė: “Variantas toks irgi 
gali būti, tai priklausys nuo visų aplinky
bių, kurios susiklostys parlamente”.

“Šiandien parlamente nėra stabilios 
padėties (...) Koalicija neturi daugumos, 
mūsų yra per mažai, o Vyriausybei dirbti 
mažumos sąlygomis yra labai sudėtinga”, - 
kalbėjo Premjeras.

Valdančiosios koalicijos partnerių - 
socialdemokratų ir valstiečių liaudininkų 
- atstovai anksčiau yra pripažinę, jog Dar
bo partiją užgulę įtarimai gali paveikti vi
sos koalicijos ateitį.
(Apie Vyriausybės krizę - plačiau 4 psl.)

vos žmones”.
Žiniasklaidos duomenimis, prokurorai 

aiškinasi, ar didžiausios parlamentinės 
Darbo partijos vadovai negaudavo kyšių - 
vadinamojo “atkato” - už verslininkams 
padėtą gauti Europos Sąjungos paramą. 
Valstybės saugumo departamentas (VSD) 
tiria, ar į šios partijos kasas per užsienio 
įmones neplaukė ir Rusijos specialiųjų 
tarnybų pinigai.

Valdančiosios koalicijos partnerių - 
socialdemokratų ir valstiečių liaudininkų 
- atstovai anksčiau yra pripažinę, jog DP 
užgulę įtarimai gali paveikti visos koalici
jos ateitį. Teisėsaugininkai jau yra apklausę 
kai kuriuos DP narius. Gegužės 19 d. DP 
būstinėje buvo atliktos kratos. □

Seimas ir Vyriausybė sutartį su „PKN 
Orlen” patvirtins, ir jei sutartį Vyriausybė 
pasirašys, akcijų pirkimo pardavimo bei 
ją lydinčios sutartys tarp Vyriausybės ir 
„PKN Orlen” įsigalios.

Galimybę šioms sutartims įgyvendinti 
sudarė gegužės 25 d. New Yorko bankroto 
teismo sprendimas, leidžiantis „Jukos” 
parduoti kontrolinį „Mažeikių naftos” 
akcijų paketą.

Visos sutartys, susijusios su ankstes
niais „Mažeikių naftos” privatizacijos 
etapais bus nutrauktos sandorio užbaigi
mo tarp „PKN Orlen” ir „Jukos” dieną ir 
bus panaikinti bet kokie pagal ankštesnes 
sutartys nustatyti įsipareigojimai.

Sudarius pirkimo pardavimo sutartį, 
Vyriausybei būtų suteikta teisė reikalauti 
atšaukti „Mažeikių naftos“ vadovybės 
sprendimus, jeigu tokie sprendimai keltų 
grėsmę Lietuvos valstybės saugumui. □
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Vytautas 
Patašius Trumpai iš visur
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perims iš sąjungininkų krašto saugumo 
kontrolę, kai kuriose srityse jau nuo birže
lio mėnesio. Metų gale sąjungininkų 
kontrolėje liks tik Bagdado miestas ir 
nerami didžiulė Anbar provincija į vaka
rus nuo Bagdado.
Bagdade apsilankęs D. Britanijos min. 
pirmininkas Tony Blair neparėmė šių 
optimistinių planų, tuo labiau, kad dėl 
ginčų tarp šiitų, sunitų ir kurdų Irako 
vyriausybėje dar nėra paskirti vidaus 
reikalų, krašto apsaugos bei valstybės 
saugumo ministrai.
♦ Uirkijos laivyno manevrų metu gegu
žės 23 d. pietinėje Egėjo jūros dalyje, ne
toli Graikijos Karpathos salos, Turkijos 
pašonėje ore susidūrė graikų ir turkų 
naikintuvai, sekę vienas kitą. Iš jūros 
išgelbėtas turkas lakūnas.
♦ Gegužės 23 d. Rytų Timore prasidėjo 
susišaudymas tarp sukilusių kareivių ir 
vyriausybei ištikimų dalinių. Prie sukilėlių 
prisidėjo dalis karo policijos, vadovauja
ma majoro Alfred Reinaldo.
♦ Gegužės 24 d. Rytų Timoro sostinėje 
Dili tęsėsi susišaudymai ir padegimai. Į 
suskilėlių pusę perėjo policijos viršininko 
pavaduotojas Ismael Babo ir daug polici
ninkų. Rytų Timoro vyriausybė formaliai 
paprašė Australijos karinės pagalbos 
sustabdyti neramumams.
♦ Gegužės 25 d. Dili mieste siautėjo gink-

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
pasakojo, kodėl nežinomų asmenų sto
vyklos kryptimi paleistos dvi nevaldomos 
raketos nesprogo. “Turime tris prielaidas, 
kodėl raketos nesprogo: jas paleidę žmonės 
galėjo būti neprofesionalūs, raketų galio
jimo laikas buvo pasibaigęs arba jos buvo 
su gamykliniu broku”, - pasakojo jis.

V. Šato teigimu, gegužės 20 d. rytą ka
riai ant vienos aplinkinių kalvų aptiko 
raketų paleidimo poziciją, kurioje rasta 
tam tikrų daiktinių įrodymų. Incidentą ti
ria Afganistano nacionalinė policija ir 
saugumo žinyba. Pasak jo, yra tiriamos 
kelios versijos, kas galėjo taikytis į Lietuvos 
stovyklą. Kol kas nėra įrodymų, kad šią 
ataką surengė prieš Afganistano valdžią ir 
tarptautines pajėgas kovojantys nuversto 
Talibano režimo šalininkai, incidentas 
traktuojamas kaip “pavienis atvejis”.

PAG stovyklos apšaudymas buvo pir
masis išpuolis prieš Lietuvos karius nuo 
praėjusių metų birželio, kai Lietuvos PAG 
pradėjo savo veiklą Gore. Be to, tai pirmasis 
liudijimas, kad kitas Afganistano provin
cijas, ypač pietines ir rytines, krečiantys 
neramumai gali persiristi Į iki šiol stabi
lumo oaze buvusią Goto provinciją.

Vienos raketos kritimo vietos nustatyti 
nepavyko, antroji praskrido virš stovyklos 
ir, nukritusi.už 50 metrų nuo stovyklos 
išorinio aptvaro, nesprogo. Gntpės išmi
nuotojai sėkmingai raketą sunaikino.

Praėjusią savaitę pusmetinę misiją 
pradėjo trečioji provincijos atkūrimo gru
pės pamaina, kurioje tarnauja daugiau kaip 
120 Lietuvos karių. Prie iki šiol su Lietuvos 
kariais patruliavimo užduotis vykdžiusių 
islandų ir danų prisijungė ir Kroatijos ka
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luoti riaušininkų būriai, padeginėdami 
įtariamų sukilėlių rėmėjų namus. Sudegin
ti vidaus reikalų ministro giminaičio namai. 
Gaisre žuvo jo mokytoja žmona ir penki 
vaikai. Vyriausybės kariai užpuolė vietinę 
policijos būstinę ir išžudė neginkluotus 
policininkus. Rytų Timoro prezidentas 
Xanana Gusmao bandė sustabdyti kovas, 
perimdamas kariuomenės kontrolę iš mu
sulmono min. pirmininko Mari Alkatiri, 
bet min. pirmininkas atsisakė jam paklusti. 
Pirmieji 130 Australijos karių atskrido į 
Dili ir perėmė aerodromo apsaugą.
♦ Gegužės26d. australaikariai pradėjo 
palaipsniui perimti Dili miesto dalių ap
saugą, bet ginkluoti būriai dar siaučia 
mieste. Į Dili atvyko virš 30 JAV jūrų pės
tininkų JAV ambasados apsaugai. Per 
kelias sekančias dienas australų karių 
skaičius pakilo iki 1800.
Naujoji Zelandija pažadėjo atsiųsti vieną 
kuopą karių, Malaizija - 500 karo 
policininkų, Portugalija irgi atsiųs poli
cijos. Australų karių uždavinys - nu
ginkluoti tiek sukilėlius, tiek vyriausybę 
palaikančias ginkluotas gaujas, policiją ir 
kariuomenę. Apie 100,000 benamių 
pabėgėlių ieško pagalbos Dili bažnyčiose, 
prie ambasadų, prie oro uosto. Krautuvės 
uždarytos, nėra maisto.
♦ Gegužės 27 d. stiprus žemės drebėjimas 
sukrėtė Jogjakartos miestą ir apylinkes 
Indonezijos Javos saloje. Žuvo bent 4,200 
žmonių, sužeista apie 20,000. Australija 
skubiai siunčia humanitarinę pagalbą nu- 
kentėjusiems.
♦ Gegužės 27 d. turėjo pasibaigti Burmos
chuntos nuo 2003 m. gegužės mėn. namų 
arešte laikomos Nobelio taikos premijos 
laureatės Aung San Suu Kyi kalinimas. Jai 
neleidžiama turėti lankytojų, bei naudotis 
telefonu. Burmos chunta pratęsė jos namų 
areštą dar vieniems metams. □ 

riai. Didžiąją dalį PAG-3 kontingento 
sudaro Lietuvos didžiojo kunigaikščio Al
girdo mechanizuotojo pėstininkų batalio
no kariai. Grupėje taip pat dirba karo me
dikai,transporto ir inžinerijos specialistai.

Už aferas mokės gyventojai
Kilus skandalui neva viena iš valdan

čiųjų - Darbo partija - yra susijusi su ne
teisėtu Europos Sąjungos (ES) paramos 
skirstymu, už ES biudžetą atsakinga euro- 
komisarė Dalia Grybauskaitė situacijos 
nedramatizuoja, tačiau užsimena apie 
gresiančius nemalonumus. Pasak jos, pir
miausia reikia įrodyti, kad taip iš tiesų 
buvo, rašo “Lietuvos žinios”. “Griežčiausia 
bausmė, kuri gali būti - Lietuvai teks iš 
valstybės biudžeto grąžinti lėšas į Europos 
biudžetą. Už šitą nusikaltimą mokės visi 
Lietuvos žmonės”, - komentavo ji.
Auga interneto vartotojų skaičius

LR ryšių reguliavimo tarnybos direk
torius pažymėjo, kad 2005 m. buvo paslau
gų visuotinio prieinamumo plėtros metai.

Elektroninių ryšių paslaugi) kainos Lie
tuvos vartotojams buvo vienos iš mažiausių 
visoje ES. Ženkliai išaugo vartotojų, besi
naudojančių moderniomis elektroninių 
ryšių paslaugomis skaičius, - per 2005 m. 
interneto skverbtis Lietuvoje išaugo iki 
31.7 %. 2005 m. interneto prieigos teikėjų 
skaičius perkopė 100 ir 2005 m. pabaigoje 
Lietuvoje buvo 115 interneto prieigos tei
kėjų. Pagal rinkos dalyvių gautas pajamas 
2005 m., palyginti su 2004 m., rinka išaugo 
36 %. Interneto prieigos abonentų skaičius 
per3 metus išaugo 11 kartų ir 2005 m. 4-tą 
ketvirtį perkopė 1,000,000 abonentų.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, EITA, BNS,LGITICir “Bernardinai”.

Euras Lietuvai - tik vėliau
Europos Komisijos narė Dalia Gry

bauskaitė, atsakinga už biudžetą bei fi
nansinį programavimą, nemano, kad 
birželio viduryje posėdžiausianti Euro
pos Vadovų Taryba (EVT) galėtų pakeisti 
neigiamą Europos Komisijos sprendimą 
dėl euro įvedimo Lietuvoje nuo kitų metų

“Ekonominis ciklas rengiantis euro 
įvedimui, t.y. valdant infliaciją, trunka tarp 
2 ir 2.5 metų. Todėl nelinkėčiau niekam 
būti nepagrįstais optimistais, reikia pa
siskaičiuoti ir turėti realią datą, kurią 
galima pasiekti”, - kalbėjo D.Grybauskaitė.

Ji pridūrė nelinkinti Lietuvai “gauti 
antrą antausį tik todėl, kad ji pati apie sa
ve per gerai galvoja”.

Naujas JAV ambasadorius Lietuvai
Prezidentas Valdas Adamkus, susiti

kime su kadenciją Lietuvoje baigiančiu 
JAV ambasadoriumi Stephen Mull, ak
centavo pastarojo asmeninį indėlį į dvi
šalių santykių plėtrą. “Jūs asmeniškai 
prisidėjote prie Lietuvai strategiškai 
svarbių dvišalių santykių su JAV gilini
mo, transatlantinės partnerystės stiprini
mo ir bendradarbiavimo saugumo srityje 
Lietuvai siekiant svarbiausių užsienio 
politikos tikslų”, - pabrėžė V.Adamkus.

Prezidentas padėkojo S.Mull’ui už 
puikiai parengtus kelių aukščiausių JAV 
pareigūnų - viceprezidento Dick Cheney, 
valstybės sekretorės Condoleezza Rice, 
gynybos sekretoriaus Donald Rumsfeld - 
vizitus Lietuvoje.

Baigęs savo kadenciją Lietuvoje, S.

Akiratyje ir Rusijos turtuoliai
Kaip praneša “Respublika”, Valstybės 

saugumo departamentas, tirdamas, ar 
Darbo partiją nefinansavo su Rusijos 
specialiosiomis tarnybomis susijusios 
bendrovės, užkliudė pasaulyje pagarsėju
sius Rusijos ir Ukrainos turtuolius - Ja
kovą Goldovskį, Dmitrijų Buriaką, 
Michailą Čiorną ir Grigorijų Lučianskį. 
Daugiausia interesų Lietuvoje turi J. 
Goldovskis ir D. Buriakas. Pirmasis Lie
tuvoje investuoja milijardus, o antrasis 
net gavo Lietuvos pilietybę.

Kaip rašo “Kauno diena”, pilietybė 
išimties tvarka 49 metų D. Buriakui buvo 
suteikta 2001-aisiais. Jam tuomet tarpi
ninkavo praeityje garsus krepšininkas 
Šarūnas Marčiulionis, buvęs Lietuvos 
krepšinio federacijos prezidentas Algi

Lietuvio filmas triumfavo festivalyje
(ELTA). Režisieriaus Arūno Matelio 

dokumentinis filmas “Prieš parskrendant 
į Žemę” tapo vienu iš pagrindinių tarp
tautinio Madrido dokumentinio kino fes
tivalio laureatų. Į konkursinę programą 
buvo atrinkta 18 filmų iš viso pasaulio.

Pagrindinis kino festivalio prizas - 
metalinė kino juosta ir 10,000 eurų (apie 
34,500 litų) - komisijos sprendimu buvo 
skirtas dviem filmams: lietuvių režisie
riaus Arūno Matelio filmui “Prieš par
skrendant į Žemę” ir prancūzų režisierės 
Chantal Briet filmui “GencralAlimentation”.

Lietuviai maistui išleidžia daugiausia
Lietuvos gyventojai maistui išleidžia 

didžiausią dalį savo pajamų iš visų Euro
pos Sąjungos (ES) šalių. Taip paskelbta 
Europos Sąjungos statistikos biuro “Eu
rostat” tyrime apie 25 šalių namų ūkius, 
rašo dienraštis “Lietuvos rytas”. Išleisdami 
beveik trečdalį savo pajamų maistui ir 
nealkoholiniams gėrimams (31.8%) Lie
tuvos gyventojai lenkia antrojoje vietoje 
atsidūrusius Latvijos (21.1%), Estijos 
(20.5%) ir Slovakijos (19.7%) gyventojus.

Lietuvos šeimos ir namų ūkiai išlai

Neseniai Europos Komisija paskelbė, 
kad Lietuva dėl truputį per aukštos inflia
cijos negalės įsivesti euro 2007 metais, 
kaip to siekė.

EK ir Europos Centrinio Banko pa
rengtoje konvergencijos ataskaitoje nu
rodoma, kad vidutinė dvylikos mėnesių 
infliacija Lietuvoje iki 2006 metų kovo 
mėnesio siekė 2.7% ir šiek tiek viršijo 
Maastrichto kriterijų, kuris šiuo laikotarpiu 
siekė 2.6%.

Premjero Algirdo Brazausko nuomo
ne, Lietuva gali bandyti įsivesti eurą nuo 
2009 metų. Tokia data atrodo realistiška 
ir ES ekonomikos ir pinigų politikos 
komisarui Joaquin Almunia. □

Mull taps JAV Valstybės Departamento 
pareigūnu.

Skelbiama, kad naujuoju JAV ambasa
doriumi Lietuvoje taps diplomatas John A 
Cloud jaunesnysis, kuris šiuo metu dirba 
Berlyne, JAV ambasadoriaus Vokietijoje 
pavaduotoju. J. A Cloud yra karjeros dip
lomatas, priskiriamas prie labiausiai 
patyrusių diplomatinės tarnybos atstovų 
kategorijos. Prieš atvykdamas į Berlyną, 
jis dirbo JAV prezidento specialiuoju 
padėjėju ir Nacionalinės saugumo tary
bos vyresniuoju direktoriumi tarptauti
nei ekonomikai. Dar anksčiau jis dirbo 
JAV misijos Europos Sąjungoje vadovo 
pavaduotoju.

J.ACloud baigė aukštuosius mokslus 
dviejuose JAV universitetuose. □ 

mantas Pavilionis, tuometinis Lietuvos 
ambasadorius Ukrainoje Vytautas Pleč
kaitis ir Seimo narys Justinas Karosas.

Tačiau yra ir nesėkmių. Rusijos ban
kininkas Igoris Babenka, pasiprašęs po
litinio prieglobsčio Lietuvoje, Vilniaus 
apygardos administracinio teismo spren
dimu neteko teisės jį gauti Šį sprendimą jis 
dar gali apskųsti Vyriausiajam adminis
traciniam teismui. I. Babenka Rusijoje yra 
kaltinamas 333 min. JAV dolerių pasisa
vinimu ir iššvaistymu. Jis pats teigia esąs 
nekaltas, o su juo esą norima susidoroti, 
nes jis dirbo Rusijos naftos koncerno 
“Jukos” vadovo Michailo Chodorkovskio 
komandoje. Patsai milijardierius M. Cho- 
dorkovskis dabar yra įkalintas už ekonomi
nius nusikaltimus. □

A. Matelio filmas “Prieš parskrendantį 
Žemę” tęsia keliones po užsienio kino 
festivalius. Jau oficialiai patvirtinta, kad 
filmas įtrauktas į pagrindinio JAV doku
mentinio kino festivalio “Silverdocs” spe
cialią konkursine programą “Rx”, taip pat 
į Krokuvos kino festivalio konkursinę 
programą bei Brooklyn’o kino festivalio 
konkursinę programą.

Filmas “Prieš parskrendant į Žemę’ - 
tai lyriškas ir asketiškas esė apie vaikų 
ligoninę ir joje gaunamas meilės, tikėjimo 
ir stiprybės pamokas. Q 

domis maistui bei gėrimams daugiau nei 
2.5 karto lenkia ES vidurkį, kuris sudaro 
12.7%. Mažiausią savo pajamų dalį mais
tui skiria Didžiosios Britanijos gyventojai 
- 8.9%. Toliau rikiuojasi Airija (9.3%) ir 
Liuksemburgas (9.7%).

Lietuva taip pat yra viena iš keturių ES 
šalių, kur šeimos bei namų ūkiai maistui ar 
transportui išleidžia daugiau nei būstui. 
Būsto nuomai, išlaikymui, elektrai ir du
joms ES gyventojai išleidžia daugiau nei 
penktadalį savo pajamų. □
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Bendruomenės baruose
Dailininkės Leekos Kraucevičiutės-Gnizdeff

septintoji personalinė paroda
Isolda Poželaitė-Davis AM

Leeka Gruzdeff Curriculum Vitae yra 
imponuojantis. Todėl prieš pradedant 
recenziją apie jos paskutinę personaline 
parodą, norėčiau nors suglaustai apibū
dinti jos meno karjeros šakotumą.

Nuo 2000 m. Leeka yra “Fellow 
Member of the Royal Art Society” ir kitų 
meno organizacijų narė. Jos paveikslai 
yra Australijos, Lietuvos, JAV, Kanados, 
Europos, Rusijos ir Naujosios Zelandijos 
privačiose, savivaldybių ir korporacinių 
organizacijų kolekcijose. Be to, ji jau 
penkerius metus yra kviečiama į parodų 
prizų komisijas. Ji taip pat reiškiasi kaip 
meno mokytoja, ypatingai akvarelės 
tapyboje, ir straipsniais meno spaudoje, 
leeka dalyvauja grupinėse parodose nuo 
1974 metų. Du kartus buvo priimta į 
Archibald parodą ir surengė septynias 
personalines parodas. Ji yra laimėjusi 68 
pirmuosius prizus, 2 antruosius. Very 
Highly Commended ir Highly Commended 
10; Be to, dar dar 6 Merit ir Public Vote 
Awardsbcivieną Aukso Medalį.

' Tad Leeka yra ir meno mokytoja, ir 
meno arbitrė-vertintoja, ir gabidailininkė 
- kūrėja. Kūriniuose ji reiškia savo po
jūčius? galvoseną, vaizduotės ’polėkius, 
pasąmonės srautą ir per savo prizmę 
fflatomą’realybę. Ji automatiškai daro vi
sų aukščiau minėtų dėmenų atranką, pa
sirinkdama jų įkūnijimui formas, spalvas, 
kompoziciją ir medžiagą. Kūrinys išauga 
iš jos vidinio dvasinio filtro. Jos gabus, 
techniškai išmiklinti pirštai yra tik jos 
inspiracijos interpretatoriai.

, Septintoje personalinėje parodoje, NTK 
galerijoje, Croydon (Sydney), Leeka siekia 
išreikšti vieną temą 50-tyje paveikslų, 
būtent muzikos ir spalvos sąsajas, įvairių 
matmenų kūriniuose ant drobes ir po
pieriaus - akrilo, pastelės, temperos ir 
akvarelės dažais.

Pastele ir akvarele tapyti paveikslai 
dažnai yra rėminti, su pasportu (passe- 
par-tout) ir padengti stiklu. Pasportas 
pritaikytas paveikslo fono dominuo- 
jančiom spalvom. Moderniški rėmai yra 
aukso, sidabro ar juosvai rudos spalvos. 
Jie harmoningai derinasi ar paryškina 
paveikslo siužetą. Kūriniai tapyti akrilo 
dažais ant drobės yra mažesnio ir didesnio 
formato, bet be rėmų. Pavyzdžiui, "Green 
Base Abstract”, “Orange Trumpet 
Abstract” - abu 450 mm x 450 mm yra 

Lecka Kraucevičiūtė - Gruzdeff- “Symphony”

mažesni, ryškių, bet suvaldytų spalvų 
kūriniai. O “James Morrison Trio” ir 
“Rachmaninoff Symphony” yra didesnių 
matmenų, savo spalvų jėga ir gyvybingumu 
agresyviai bandantys pagautižiūrovo akį.

Akrilo dažais tapyti kūriniai kaip 
“Violin Melody” I ir II yra skersinė smul
kių ir natų kompozicija su šviesiu fonu ir 
labai efektyviai pereinančiomis iš vieno į 
kitą paveikslą juosvos spalvos banguo
jančiomis juostomis. Nr. 25, 26, 27 trys 
kūriniai yra skersinės kompozicijos trip
tikas, kuriame smuiko dalys plečiasi nuo 
vienos dalies į kitą niuansuotų geltonų 
jonų fone. Trečioje triptiko dalyje šilti 
harmonija susikaupia į juosvų pustonių 
apvalainų formą, suponuojančią pustonio 
gaidą, kuriai priešpastatyta pusapskričiais 
ir dantukais karpyta sklindanti smuiko 
muzikos pynė.

Nemažai kūrinių vaizduoja muzikos 
instrumento garsą. Pučiamieji, mušamieji 
ir styginiai instrumentai turi savitas spal
vas. Trompctės duriantis, skardus garsas 
yra tapatus oranžiniams tonams spalvų 
skalėje. Muzikos spalva yra arba įkom
ponuota į instrumentą arba pabyra iš jo 
taškučių gausoj. Tuo tarpu trombono že
mesnį ir kiek švelnesnį garsą, dailininkė 
vaizduoja šviesiai ruda spalva, pereinančia 
į tamsesnius niuansus ir paberia trumpais 
išilginiais potėpiais. Smuikui atstovauja 
mėlynų tonų skalė, o violončelei - viole
tinių niuansų gausa. Būgnų garsai renkasi 
pilkas, juosvas ir juodas spalvas - kaip 
grėsmingų audrų debesys.

Įdomu, kad dailininkai ir choreografai 
jau praėjusio šimtmečio pradžioje svarstė 
muzikos ir judesio sąsajas. Wassili Kan
dinsky yra išsireiškęs, kad kompozito
riaus Richard Wagner muzika jam paliko 
stiprų spalvinį įspūdį:

“ Regėjau mintyse visas savo spalvas. Jos 
manstovėjo prieš akis (Je voyais mentalcment 
toutes mes couleurs, eiles ėtaient devant 
moi. “Presance de Kandinsky a Beaubourg”, 
par Suzanne Alexandre.)

Šitų ryšių ieškojimas ir išraiška jude
siais ypatingai domino šokėjus ir choreo
grafus. Max Tarpis knygoje “Tanz und 
Tanzer” autorius išsamiai nagrinėja spal
vos, judesio, formos ir muzikos bendrus pa
rametrus ir tarpusavio ryšius.

Dailininkė Leeka Gruzdeff, užaugusi 
muzikos apsuptoje šeimoje (jos motina bu
vo koncertų pianistė), pajuto jau anksčiau 
trauką sutapatinti garsą, jo spalvą ir in-

Leeka Kraucevičiūtė - Gruzdėti- “James Gold’

strumentą savo vizuali
nėse kompozicijose. Sep
tintoje personalinėje pa
rodoje žiūrovai išvydo 
dailininkės ieškojimų, 
apmąstymų ir pojūčių 
rezultatus.

50-ties kūrinių paro
doje buvo nemažai įvai
rumo. Leeka Gruzdeff 
tad ir bandė išsakyti 
publikai, kokių krypčių 
muzika, grojama įvairių 
instrumentų, jai supo
nuoja spalvas, ir ne tik 
spalvas bei niuansus, bet 
ir harmonijas, disonan
sus, ritmą bei muzikos 
sklidimą. Jos siekis - ras
ti ir apipavidalinti šiuos 
ryšius-jai pasisekė. To- 
•dėl ir paveikslų pavadini
mai, “pasiskolinti” iš muzikinės termino
logijos, tiko vizualiniams kūriniams.

O pastarieji judėjo, virpėjo. O kol dar 
nebuvo susirinkę virš 80 žiūrovų, ir kiek 
atsitraukus bei greitai užmetus žvilgsnį į 
sienas, atrodė, kad ir jos juda.

Šitą savybę pastebėjo ir parodą atida
riusi Virginia Judge MP, Member for 
Strathfield. Buvo malonu išgirsti politikę, 
kalbančią apie meną ne bendrybėmis, bet 
su tam tikm žinių bagažu.

Kaip ir kiekvienoje parodoje, kai kurie 
kūriniai pagauna stebėtojo akį. Paprastai 
tokie paveikslai patinka labiau už kitus 
dėl vienų ar kitų ypatybių. Tai, žinoma, ne
reiškia, kad visi žiūrovai turės tą pačią 
nuomonę ir kad meno kritikai taip pat 
įvertins tą patį kūrinį kaip ir tu. Todėl, nors 
suglaustai norėčiau paminėti tuos kūri
nius, kurie man paliko didžiausią įspūdį, 
nes buvo daugstiprių ir meniškai bei kom
poziciniai vertingų darbų.

“Gershwin - Rhapsody in Blue”. Eks
presyvus spalvų virpėjimas. Mėlynų niuan
sų apskrita kompozicija, vejama nemato
mo verpeto, yra dvasios akim pagauta gar
sų vizija. Muzikantai viduriniame plane 
susėdę ratu. Kai kurie su atsuktam nuga
rom. Potėpių subtilumas ir kiekvienam 
instrumentui pritaikyta garsų spalva impo
nuojanti. Basų tamsiai mėlyni, šilti garsai - 
pianino, arfos kiek aukštesni mėlynai vio
letiniai tonai ir smuikų šviesiai mėlyni - 
žali ir šalti atspalvių brūkšneliai sudaro 
kompozicijos centrą. Juodokas pasportas 
ir kiek senoviški auksiniai rėmai Harmonija!

“Tschaikovsky - Flute Sonata”. Išil

Meno parodos atidarymas. Iš kairės: dailininkė Leeka 
Kraucevičiūtė - Gruzdeff ir Isolda Poželaitė-Davis AM.

giniai brūkšneliai imituoja fleitos aukštą
sias gaidas. Apybalčiai ir oranžiniai tonai 
-jų garsą. Rausvai mėlyni ir šviesiai vio
letiniai brūkšniai suponuoja violončelistų 
žemesnes, sodresnes spalvas. Kompozicija 
alsuoja gyvybingumu, jėga ir dinamika.

“Beethoven - Symphony”. Didelė arfa 
kiek atitraukta nuo paveikslo centro. Or
kestro smuikininkai irviolončelistai sėdin
čiose ir stovinčiose pozose abipus skersai 
per paveikslą perskiriančio baltų ruožų 
siaurėjančio ir apšviesto tako. Vykusi pers
pektyvos iliuzija. Tako atbalsis pakartotas 
fone. Oranžinių tonų simfonija fone irpla- 
tėjančiame take stebina taikliu akcentų 
išdėliojimu.

“Bush Band 'Brio, Banjo and Violin, 
Bush Band Drum” stebina greitų, užtik
rintų potėpių meistriškumu ir lyg me
džiagos skiautelėm paspausdintu geltono- 
ku fonu. Ir štai, prieš publikos akis stovi ir 
“juda Bush Musicians.” Leekos Gruzdeff 
jautrūs ir sielos vizijoms pavaldūs pirštai 
kuria išimtines improvizacijas.Visiškas 
atsipalaidavimas nuo griežtos formos, gal 
yra kelrodžiai būsimos jos kūrybinės 
krypties. .-iipsu:

Baigiant dar norėčiau atkreipti dėtac- 
sį, kad kai kuriuose paveiksluose drama
tiškai maišosi, pinasi, kartojasi fragmen- 
tuotų, bet vykusiai apvaldytų garsų išraiš
ka. Kituose - dailininkės sugebėjimas tai 
lyriškai ir švelniai, tai ekspresyviai vaiz
duoti garsų vizijas - turi pirmenybę. Klau
simas: Argi pirminė meno funkcija nėra 
dvasinė išraiška?

□
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Lietuva iš arti______________
Lietuvos narystei NATO - 2 metai

A. Brazausko Vyriausybė praranda paramą

Kovo 29 d. Lietuvoje paminėtos an
trosios įsijungimo į Šiaurės Atlanto Su
tarties Organizaciją (NAI'O) metinės. Per 
šį laikotarpį Lietuva aktyviai dalyvavo 
Aljanso vadovaujamose tarptautinėse 
operacijose, prisidėjo prie Aljanso atvirų 
durų politikos ir gynybinio bendradar
biavimo su NATO partnerėmis, vykdė 
įsipareigojimus NATO, kurdama Aljanso 
kolektyvinei gynybai ir įvairių tipų tarp
tautinėms užduotims reikalingas pajėgas. 
Nemažai nuopelnų dėl šių Lietuvos lai
mėjimų tenka Lietuvos kariuomenei ir 
Krašto apsaugos ministerijai.

Nors Lietuva tarptautinėse operacijo
se dalyvauja nuo 1994 m., 2005-ieji buvo 
išskirtiniai valstybės dalyvavimo tarptau
tinėse operacijose požiūriu. NATO kari
nės vadovybės kvietimu Lietuva pirmą 
kartą įkūrė ir ėmė vadovauti NATO kari
nei ir civilinei misijai - Provincijos atkū
rimo grupei (PAG) Goro provincijoje. Af
ganistane. Ši misija - sudedamoji NATO 
saugumo paramos pajėgų (angį. NATO 
Security Assistance Force, ISAF) opera
cijos Afganistane dalis. Lietuvos vadovau
jamoje PAG tarnauja ne tik lietuviai, bet ir 
kariai, ir civiliai iš JAV, Danijos, Islandi
jos, o vasarą į Goro PAG savo karius 
planuoja atsiųsti Kroatija.

NATO kvietimas imtis atsakingo vaid
mens ir vadovauti vienai iš devynių PAG 
Afganistane - tai aukštas Lietuvos kaip 
patikimos NATO sąjungininkės ir jos 
kariuomenės profesionalumo įvertinimas. 
Lietuva taip pat yra pirmoji valstybė iš 
naujųjų NATO narių, kuri ėmė vadovauti 
PAG.

Lietuva su NATO vėliava dalyvavo ir 
kitose tarptautinėse operacijose bei misi
jose įvairiuose pasaulio regionuose. Nuo 
1999 m. iki dabar Lietuvos karių būrys 
tarnauja NATO taikos palaikymo pajėgų 
KROF operacijoje Serbijos ir Juodkal
nijos provincijoje, Kosove, bendrame Ixn- 
kijos ir Ukrainos batalione POLUKRBAT. 
2005 m. Lietuva pradėjo dalyvauti NATO 
vadovaujamoje Irako saugumo pajėgų 
mokymo misijoje Irake. Kitame karštame 
pasaulio taške, Pakistane, 2005 m. įvykus 
stipriam žemės drebėjimui ir NATO va
dovybei nusprendus pirmą kartą panau
doti NATO greitojo reagavimo pajėgas 
(angį. NATO Response Force, NRF), 
Lietuva prisidėjo prie šių pajėgų humani
tarinės misijos - pasiuntė į ją vandens 
valymo vienetą (techniką ir karius).

Lietuvai įstojus į NATO, jos ir kitų 
Baltijos valstybių šalių oro erdvę pra

Narkotikai plinta ir Lietuvoje
Lietuva minima tarp Europos Sąjun

gos šalių, gausiausiai gaminančių sinte
tinius narkotikus.

Vien demaskuotų sintetinių narkotikų 
gamybos laboratorijų sąrašas nuo 1997 
metų ištįso iki penkiolikos. Oficialiais 
Jungtinių Tautų duomenimis. Lietuva pa
teikia juodajai rinkai 4% “Ecstasy” (iš 52 
šios rūšies narkotikus nelegaliai gaminan
čių šalių) ir taip pat 4% amfetamino (iš 23 
šalių).

Pasiūlai augant, narkotikų vartojimas 
Lietuvoje netrukus gali tapti vos nepri
valomu diskotekų ritualu, klubine mada, 
kuri jau įsivyravusi Vakarų Europos did
miesčiuose.

Kad ir kaip būtų keista, puikias sąlygas 
neteisėtam sintetinių narkotikų gamybos 
verslui paveldėjome iš sovietmečio, nes 
Lietuvoje buvo sukurtas stiprus techninis 
potencialas ir išplėtota chemijos pramo
nė. Be to, iš kaimyninės Baltarusijos pa

Mūsų Pastogė Nr. 21, 2006.05.31, psl.4

dėjo saugoti NATO šalys, rotacijos pag
rindu siųsdamos į oro policijos operaciją 
savo naikintuvus, lakūnus ir aptarnaujan
tį personalą. Lietuva prisidėjo prie šios 
operacijos teikdama priimančiosios šalies 
paramą. Nuo 2004 m. oro policijos ope
racijoje jau dalyvavo Belgija, Danija, Didž. 
Britanija, Norvegija, Olandija, Vokietija, 
JAV ir Lenkija. Kovo pabaigoje oro po
licijos misiją iš lenkų perėmė Turkija.

Tapusi NATO nare, Lietuva aktyviai 
remia Ukrainos integracijos į NATO ir 
gynybos reformų pastangas, taip pat sie
kia, kad Ukrainai būtų skirtas Narystės 
veiksmų planas - svarbi integracijos į 
NATO priemonė. 2005 m. rudenį Vilniuje 
NATO atstovai kartu su LR krašto apsau
gos ministerija ir Vilniaus universiteto 
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų 
institutu surengė neoficialias aukšto ly
gio NATO ir Ukrainos gynybos ministrų 
konsultacijas. Nuo 2004 m. Lietuva taip 
pat moka už Ukrainos karininkų moks
lus tarptautiniuose kapitonų ir anglų kal
bos kursuose 1 .ietuvos karo akademijoje. 
Ukrainos karininkai ir civiliai kviečiami j 
įvairius Lietuvoje vykstančius seminarus 
saugumo politikos ir kitomis temomis.

Kaip NATO narė Lietuva aktyviai 
bendradarbiauja gynybos srityje ir su ki
tomis NATO partnerėmis - Pietų Kauka
zo valstybėmis, Moldova. Lietuva teikia 
Pietų Kaukazo šalims paramą karinio 
mokymo ir karinio rengimo srityje, kon
sultuoja gynybos planavimo, demokra
tinės civilių kontrolės, viešųjų ryšių ir 
kitomis temomis. Nuo 2004 m. Lietuva fi
nansuoja Pietų Kaukazo karininkų moks
lus tarptautiniuose kapitonų ir anglų kal
bos kursuose Lietuvos karo akademijoje, 
taip pat karininkų mokslus Baltijos gyny
bos koledže, Tartu (Estijoje).

Tapusi NATO nare, Lietuva įsiparei
gojo tobulinti visam Aljansui reikalingas 
pajėgas ir įsitraukti į NATO pajėgų pla
navimo procesą. Vykdydama įsiparei
gojimus, 2005 m. Lietuva parengė pirmąją 
bataliono dydžio kovinę grupę, galinčią 
dalyvauti įvairių tipų NATO operacijose už 
Lietuvos ribų.

Kurdama NATO reikalingas pajėgas, 
2005 m. Lietuva taip pat parengė Specia
liųjų operacijų eskadroną ir Vandens 
valymo vienetą. 2005 m. Vandens valymo 
vienetas budėjo NATO greitojo reagavimo 
pajėgų sudėtyje 4-ajame rotacijos cikle, o 
Specialiųjų operacijų eskadronas-5-aja- 
me rotacijos cikle, ir dabar toliau budi 
6-ajame. KAM inf.

togu įsivežti narkotikų ir psichotropinių 
medžiagų gamybos žaliavų.

Nustatyta, kad daugiausia sintetinių 
narkotikų iš Lietuvos kontrabandos būdu 
išvežama j Šved iją, Norvegiją ir Daniją.

“Tai tikrai dideli kiekiai, turint galvoje, 
kad mūsų šalis tokia maža”, - sako Nar
kotikų kontrolės departamento direktorė 
Audronė Astrauskienė.

Jos teigimu, sintetiniai narkotikai ypač 
grėsmingi paaugliams ir jaunuoliams dėl 
trijų priežasčių. Pirma, nors Lietuvoje tai 
dar nėra neatskiriama naktinių pasilinks
minimų industrijos dalis, užsienio šalių 
pavyzdžiu sintetiniai narkotikai ir pas mus 
pamažu tampa klubine mada, o pramoginis 
jų vartojimas smarkiai viršija vartojimą 
bendrai tarp gyventojų. Antra, primityvio
se laboratorijose pagamini i narkotikai gali 
būti labai toksiški ir kelti mirtiną pavojų: 
pirkdamas sintetinį narkotiką niekada 
nežinai, ką nusipirksi, kokie padariniai 
sveikatai gali pasireikšti po pusmečio ar

Beveik pusė Lietuvos gyventojų mano, 
kad blogai dirbančią Algirdo Brazausko 
Vyriausybę reikėtų keisti nauju ministrų 
kabinetu. Premjero kėdėje piliečiai norė
tų matyti Dalią Grybauskaite arba Rolan
dą Paksą. Dauguma lietuvių yra nusivylę 
Vyriausybės gebėjimais spręsti šalies 
problemas. Tokią išvadą priėjo Pilietinės 
visuomenės instituto ekspertai, išanaliza
vę pastarojo meto visuomenės apklausas.

Klausiami „Ar dabartinė Vyriausybė 
sugeba spręsti Lietuvos problemas?“, net 
70.2% apklaustųjų atsakė „greičiau ne“ 
(36.2%) arba „ne“ (34%). Tik 3% mano, 
jog Vyriausybė pajėgia, o 15.3% - kad iš 
dalies pajėgia tvarkyti šalies reikalus. 11.6% 
šiuo klausimu neturi nuomonės.

46.5% gyventojų yra įsitikinę, kad A. 
Brazausko vadovaujamą Vyriausybę dėl to, 
kad ji dirba blogai, reikia pakeisti nauju 
ministrų kabinetu. Dar 35% lietuvių, nors 
vertina Vyriausybės darbą blogai, nema
no, kad ją derėtų keisti. Tik 18.5% ap
klaustųjų dabartinės Vyriausybės darbui 
didelių priekaištų neturi

Norinčių, kad Vyriausybė būtų pakeis
ta, per pastaruosius mėnesius gerokai 
padaugėjo. Tą patį klausimą Pilietinės vi
suomenės institutas buvo pateikęs ir 2005 
metų ntgsėjį. Tuomet tik 34.8% lietuvių 
reiškė nuomonę, kad dėl blogo darbo A. 
Brazausko vadovaujamą Vyriausybę rei
kėtų keisti nauja, o ministrų kabineto 
veiklai priekaištų neturėjo 30.6%.

Vyriausybe nusivylusių, bet jokių per
mainų nepageidaujančių gyventojų per
nai rudenį būta tiek pat, kiek dabar - 34.6%.

Daugiausiai manančių, kad Vyriausybė 
privalo būti pakeista, šiuo metu yra tarp 
jaunimo iki 29 metų amžiaus (net 53%), o 
vyresni gyventojai dažniau linkę toleruoti, 
jų nuomone, blogai dirbantį ministrų ka
binetą.

Požiūris į Vyriausybės veiklą priklauso 
nuo gyventojų paramos politinėms parti

Prezidentūroje pagerbti kariai ir partizanai
Prezidentas Valdas Adamkus, gegužės 

21 d. įteikdamas apdovanojimus Partiza
nų pagerbimo, kariuomenės ir visuome
nės vienybės dienos proga, sakė, jog šią 
dieną atidžiau žvelgiame į Lietuvos pra
eitį ir dabartį, į tautos ir valstybės nueitą 
kelią. “Aiškiai prisimename tikrąsias 
vertybes, kurios ir tamsiausiais, tragiš
kiausiais istoriniais tarpsniais leido išlikti 
vieninga bendruomene, stiprino tautą ir 
valstybę”, - Prezidentūroje vykusios cere
monijos metu kalbėjo V. Adamkus.

Pasak jo, ypač svarbu, kad Lietuvos 
partizanų ir jų artimųjų atmintis rastų de
ramą vietą kultūroje, jaunuomenės vado
vėliuose. Tai visais laikais turi likti neat

metu. Trečia, sintetiniai narkotikai yra 
palyginti pigūs ir todėl prieinami daugeliui 
jaunuolių ir paauglių.

Kriminalinės policijos biuro duomeni
mis, viena tabletė amfetamino Lietuvos 
juodojoje rinkoje pernai kainavo 12-25 Lt, 
o tabletė “Ecstasy” (perkant urmu) - nuo 
12 iki 40 Lt. Vilniuje apklausti klubų 
lankytojai nurodė, kad vid. pinigų suma, 
išleidžiama 1 narkotikų dozei, yra 23 litai.

Buvo nustatyta, kad maždaug trečda
liui Vilniaus klubų lankytojų nekyla prob- 
lemų norint gauti narkotikų. Tik nedau
gelis, maždaug 9% apklaustųjų, nurodė, 
kad jiems trūksta pinigų, o 5%, - kad sun
ku rasti pardavėjų.

Tyrimo duomenimis, narkotikus nau
doja apie 51 % visų apklaustų sostinės klu
bų lankytojų. Dažniausiai vartojama vadi
namoji žolė, t.y. marihuana, bet sparčiai 
populiarėjantis amfetaminas šiuo metu yra 
antroje vietoje ir jo vartojimas vis daugėja. 

joms. Tačiau net dabartinę valdančiąją 
mažumą palaikantys gyventojai skirtingai 
vertina Vyriausybės darbą. Daugiausiai 
Vyriausybės veiklai pritariančių lietuvių 
yra tarp Brazausko Socialdemokratų 
partijos rėmėjų (53%), gerokai mažiau - 
tarp l Jspaskich’o Darbo partijos ir Pruns
kienės Valstiečių liaudininkų sąjungos ša
lininkų (po 26%;).

Įsitikinusių, kad A. Brazausko Vyriau
sybę turi pakeisti naujas ministrų kabine
tas. itin daug tarp Pakso liberalų demokra
tų (58%), Paulausko Naujosios sąjungos 
(55%) ir Kubiliaus Tėvynės sąjungos 
(52%) rėmėjų.

Vyriausybės kaitos labiausiai norėtų 
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio 
gyventojai, pakančiau į jos darbą žiūri 
Vilniaus ir kaimo žmonės.

Respondentai, nurodę, kad dabartinę 
Vyriausybe reikia pakeisti, buvo paklausti, 
kas. jų nuomone, turėtų vadovauti naujam 
ministrų kabinetui. Daugiausiai lietuvių- 
25.1% - nauja Lietuvos ministre pirmi
ninke norėtų matyti ES komisarę Dalią 
Grybauskaitę.

1L6% gyventojų pageidautų, kad A 
Brazauską premjero poste pakeistų nuša
lintas prezidentas Rolandas Paksas.

Kiti gyventojų į premjerus dažniau 
siūlomi politikai: Artūras Paulauskas 
(9.1%), Andrius Kubilius (8%), Petras 
Auštrevičius (8%). Mažiau pageidaujami 
šiuo metu valdančiųjų partijų vadovai: 
Kazimira Prunskienė (7.1 %) ir Viktor Us- 
paskich(5.3%).

Dabartiniam premjerui A Brazauskui 
šį darbą dar kartą patikėtų vos 2.3% lie
tuvių. Tuo metu pernai rugsėjį gyventojai 
nematė jokios stipresnės alternatyvos da
bartiniam ministrui pirmininkui Tąkart 
net 29.4% lietuvių, norėjusių Vyriausybės 
kaitos, manė, kad ir naujo ministrų kabine
to vadovu turėtų likti A Brazauskas.

Apklausa buvo atlikta gegužės 5-8 d.d.

skiriama tautos atminties dalimi
Savo kalboje V.Adamkus paminėjo ir 

dabarties karius, kurie, anot jo, be visuo
menės paramos negalėtų taip tvirtai at
stovauti Lietuvai tarptautinėse misijose.

Šventės proga Prezidentas Vyčio 
Kryžiaus ordino Komandoro, Karininko 
ir Riterio kryžiais apdovanojo aštuonio
lika rezistencijos kovų dalyvių ir parti
zanų rėmėjų. Iš jų penkiems apdovano
jimai skirti po mirties.

Prezidento Valdo Adamkaus dekretu 
taip pat apdovanoti devyni Lietuvos ka
riuomenės karininkai ir atsargos kari
ninkai, jų tarpe dabartinių tarptautinių 
misijų vadovai. □

Taip pat nustatyta, kad narkotikų 
vartojimo dažnumas tiesiogiai priklauso 
nuo to, kaip dažnai jaunuolis lankosi klu
be: kuo dažniau linksminasi klube, tuo 
didesnė tikimybė, kad bus vartojami tokie 
narkotikai kaip “Ecstasy”, amfetaminas, 
LSD. Tarp besilankančiųjų klubuose 
kiekvieną savaitgalį narkotikų vartojimas 
siekė net 65%. ’larp diskotekų lankytojų 
net 56% narkotikų vartotojų buvo moks
leiviai. Vis dėlto tik 6% apklaustųjų nuro
dė. kad tai yra diskotekų kultūros dalis, 
kad šiose vietose narkotikus vartoti būtina.

Pavojinga tai, kad jaunimą labai veikia 
sintetiniams narkotikams palankūs mitai, 
esą narkotikai suteikia energijos, verčia 
pajusti kažką naujo, padeda atsiskleisti 
plečia sąmonės ribas. Kita vertus, jaunimas 
skundžiasi, kad vis dėlto nėra kvalifikuo
tai parengtos informacijos apie narkotikų 
žalą pačiose diskotekose. Tai irgi parodė 
apklausa. ELTA
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Prisiminimai iš kelionių Kambodijoje
Ona Maksvyticnė
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Jolanta nori pasižiūrėt tradicinių 

Khmer šokių. Eisim ieškot. Pagal mūsų 
“bible”, Royal Academy of Arts turi būti 
prie universiteto. Paimam tuk tuk. va
žiuojam į kitą miesto pusę. Baltų frangi
pani alėja, daug jaunimo motociklais 
skuba į mokyklas. Prie vartų mūsų vairuo
tojas paaiškina, kad mudvi esame vieš
nios iš Australijos. Įleidžia. Išlipusios dai
romės, kur čia galėtų būti ta Meno aka
demija. Paklausiam praeinančių studen
tų. Jie nesupranta angliškai, pasišaukia 
kelis draugus. Aiškinam jiems, kad norim 
pamatyti šokius.

“Čia tikrai nėra, gal kur nors mieste 
prie muziejaus”, - paaiškina.

Ir kur mūsų neprapuola! Reikia kaip 
nors praleisti laiką, nes vairuotojas priža
dėjo mus paimti po trijų valandų. Tęsėm 
pasikalbėjimą su studentais. Jie visi stu
dijuoja Computer Science. Sako, kad yra 
mažai darbų, galvoja, kad baigę eis mo
kytojauti. Gavę nurodymus, kur galime 
pasinaudoti internetu, einame ieškoti. 
Matom - vienam kambaty keli studentai 
žiūri video, keli atrodo mokosi ir vienas 
sėdi prie kompiuterio. Prie durų sėdi 
mergina. Pasiteirauju, ar galima pasiųsti e- 
mail. Mergina nusiveda prie vieno kom
piuterio, įjungia-jis neveikia. Perjun
gtam - vis tiek nieko, bandom kitą - tas 
pats.

“Nieko tokio, aš palauksiu, kol tas ša
lia manęs baigs”.

Sėdim ir šnekučiuojamės su mergina. 
Ji metus studijavo anglų kalbą, nori gauti

Bendruomenės baruose
Sydnėjaus Liet. Klubas: darbų pažanga

Mieli Sydnėjaus lietuviai, liko visiškai 
neilgai laukti iki Lietuvių Klubas atvers 
duris naujajame pastate. Šią savaitę pa
grindinis mūsų kontraktorius dar kartą 
patvirtino, jogjie įrengimo darbus planuo
ja užbaigti liepos mėnesį!

Tą patį jie žadėjo dar prieš Kalėdas. 
Reikia prisipažinti, kad tuomet mes Val
dybos posėdyje iš šių pažadų švelniai pa
sišaipėme, nes paprastai į statybininkų 
numatytus terminus reikia žiūrėti atsar
giai, juk visuomet atsiranda nenumatytų 
problemų, kurių sprendimui reikia skirti 
papildomo laiko, o ir darbų sparta pra
džioje nebuvo tokia įspūdinga. Kaip ten 
bebūtų, tačiau šiandien tenka pripažinti, jog 
greičiausiai jų, o ne mūsų, prognozės buvo 
teisingos, ir dar kartą pasidžiaugti, kad 
kontraktą sudarėme su solidžia ir respek
tabilia kompanija, kuri supranta, jog kuo 
greitesnis Klubo atidarymas yra itin svar
bus dalykas. Juk šiuo metu Sydnėjaus 
lietuviška bendruomenė laikinai neturi 
pagrindinio traukos centro, be kurio labai 
sunku išlaikyti jos gyvybingumą. Žodžiu, 
dar kartą pasidžiaukime, kad kol kas vis
kas vyksta sklandžiai ir taip, kaip buvo 
numatyta.

“Mūsų Pastogėje” ir australiškuose lei
diniuose publikuoti skelbimai, jog Sydnė
jaus Lietuvių Klubas ieško vadybininko ir 
virtuvės šeimininko, sulaukė didelio po
puliarumo. Nesitikėjome, jog sulauksime 
tiek daug kandidatų ir į vieną, ir į kitą 
poziciją. Patikėkit, buvo ganėtinai sunku 
pasirinkti patį geriausią iš tikrai stiprių 
kandidatų, bet po ilgo atrankos proceso jau 
turime numatytus kandidatus, kuriems yra 
pasiūlytos pareigos. Šiuo metu derina
ma darbo sutartis. Klubo narius galime 
pradžiuginti, jog lietuviški patiekalai iš 
restorano valgiaraščio neišnyks.

Iš kitų didesnių Valdybos nuveiktų dar

darbą kaip vertėja, šiuo metu dirba tris 
dienas universitete. Jos draugės vyras 
australas grįžo j Australiją, pažadėjo ir ją 
su laiku atsiimti!

Kol aš darbavausi su komputeriais, 
Jolanta “dėstė” anglų kalbą.

Aplankėm universiteto biblioteką. Čia 
reikėjo pasirašyti ir įdėti po rudą karoliu
ką moterims ir mėlyną vyrams. Tokiu bū
du skaičiuojami svečiai. Anglų kalbos 
sekcija gana varginga - yra tik kelios 
lentynos su vaikiškų paveikslų knygomis. 
Bibliotekos vedėjas neblogai kalba ang
liškai. nori atvažiuot į Australiją pasigilin
ti studijose. Jo draugas studijuoja Perth’o 
Universitete.

Grįždamos namo sustojom prie mu
ziejaus, nusipirkom coca cola (šį kartą 
butelį). Savininko penkiolikmetis sūnus, 
grįžęs pietums iš mokyklos, prisėdo pa
sikalbėti. Iš jo sužinojome, kad nors moks
las yra “veltui”, bet reikia mokėti $300US 
už egzaminus. Baigus aukštesnę mokyklą 
gerais pažymiais, mokslas universitete - 
veltui. Tą patį sakė vienas siuvyklos ve
dėjas, kurį susitikom Phnom Penh viešbu
tyje ir kurio vaikai mokosi privačioje mo
kykloje. Jis moka 3000 riel ($1US = 4000 
riel) į dieną mokytojams. (Mokytojo 
mėnesio alga $30US-$50US.) Neturint 
šios sumos, vaikai nepriimami.

Pagaliau atradome Royal School of 
Arts, nors pati šokių mokykla iškelta to
liau už miesto. Įeinam pasižiūrėti. Ap
leistas kiemas, kai kur stovi mokinių 
skulptūros, kambariai tušti. Pietų laikas. 
Užsukom į keramikos klasę. Mokytojas 
kartu su vicedekanu labai šiltai mus pri
ėmė. Jie turi elektrines stakles, bet jų ne- 

bų norėčiau paminėti tai, jogjau užsakyti 
(galbūt ir gaminami) nauji baldai Klubo 
patalpų apstatymui. Šiuo metu vyksta 
derybos su pagrindiniais pokerio mašinų 
tiekėjais dėl naujų mašinų pirkimo. Klube 
turėsime 20 mašinų, dalis jų bus iš senojo 
Klubo (ypač tos, kurias nariai mėgo la
biausiai), kitos - visiškai naujos, kurias 
galėjote matyti tik moderniausiuose 
klubuose.

Pabaigai noriu palikti, mano manymu, 
pačią smagiausią naujieną: Sydnėjaus 
Lietuvių Klubas turi dar vieną naują di
rektorę. Nuo gegužės 2 dienos prie mūsų 
Valdybos prisijungė Venta Protas. Jau 
pirmojo Valdybos posėdžio, kuriame ji 
dalyvavo, metu Venta sutiko tapti pagrin
dine iškilmingo Klubo atidarymo, kuris, 
kaip mes planuojame, vyks rugsėjo mėne
sį, organizatore.

Klubo perkėlimas j naujas patalpas bus 
didžiulis žingsnis pirmyn mūsų bendruo
menės gyvenime ir džiugu, jog tokie žmo
nės kaip Venta supranta šio įvykio svarbą 
ir yra pasiruošę aukoti savo laisvalaikį 
vardan to.

Šiuo metu dar yra viena vakuojanti 
direktoriaus vieta, tad ir toliau ieškome 
energingų žmonių jai užimti. Klubo Val
dyba turi viziją, kad pradėjus sėkmingą 
veiklą naujose patalpose mes sugebėsime 
pritraukti vis daugiau ir daugiau jaunesnės 
kartos žmonių, kurie aktyviai įsijungs į 
lietuvių bendruomenės veiklą. Tad ateity
je direktoriaus pareigos reikš ne įvairių 
smulkių ūkinių klausimų sprendimą - tą 
sėkmingai galės atlikti apmokamas 
personalas, o koncentruoti savo dėmesį į 
tai, kaip geriausiai Klubo potencialą pa
naudoti Sydnėjaus lietuviškosios bendruo
menės reikmėms.

Petras Vegys,
Sydnėjaus Liet. Klubo Valdybos narys

Ona Maksvyticnė ir Jolanta Janavičienė (centre) su mokytojais keramikos klasėje.

vartoja, nes per daug brangi 
elektra. Apžiūrėjom mokinių ir 
paties mokytojo darbus. Moky
tojas pakvietė j draugo meno 
parodos atidarymą. Pažadėjom 
atvažiuot grįždamos iš Geraldi
ne. Kiekvienas jų turi tą tautinį 
pasididžiavimą- atseit, mes daug 
iškentėjom, bet nenuleidžiam 
rankų. Nors ir sunku, bet rytoj 
bus geriau.

Geraldine atsiųstas vairuo
tojas Nicholas labai kalbus. Su
tinkam pravažiuojančius sunkve
žimius, pilnus moterų. Pasirodo 
- tai kaimo merginos, dirbančios 
siuvyklose, kurių atlyginimas už 
16 valandų darbo per dieną, 
dirbant septynias dienas per 
savaitę, yra $30US į mėnesį.

Išvažiavus iš miesto, visur 
skurdas, laukai nugeltę, kai kur 
apdžiūvęs vaismedis ar prūdas su lelijom. 
Sako, kad dar yra užminuotų vietų, todėl 
vaisiai ir daržovės atvežami iš Vietnamo 
ir Tailando. Išsukus iš vieškelio, kelias pa
blogėja. Gerai, kad neilgam. Pravažiavus 
kelis posūkius bei duobes, matosi medi
niai vartai su užrašu “Sunrise Children’s 
Village Cambodia”. Įvažiavus užsiregis-

Iš Redakcijos pašto
Gerb. Redaktore,

Paskaitęs “M.P.” Nr. 17, skyrelyje “Iš 
redakcijos pašto” laišką, pasirašytą Regi
nos Skėrys ir Irenos Luscombc, kuriame 
jos kreipiasi į Redaktorę: “Jūsų laikrašty
je “Mūsų Pastogė”...”, supratau, kad Jus 
padaro lyg tai laikraščio savininke, o vė
liau apkaltina ir reikalauja Redaktorės 
atsiprašymo už Liudo Budzinausko tikrą 
teisybę straipsnyje - būk tai neturėjo fak
tų apie mano bendravimą su a.a. Antanu 
Skėriu.

Dabar aš noriu laikraščio skaitytojus 
supažindinti su mažyte faktų dalimi. Su 
a.a. Antanu buvome pažįstami nuo 1949 
metų. Jis aplankydavo mūsų stovyklą ge
ležinkelių žinyboje. Geclongo lietuvių 
naujakurystėje ir lietuviško gyvenimo 
veikloje bei organizacijų renginiuose ben
dravimas yra neišvengiamas. Ne kartą po 
lietuviškų vakamškų - balių a.a. Antanas 
pasikviesdavo į namus pabendrauti prie 
kavos puodelio. Iš anų laikų gražių prisi
minimų jo namuose, dar ir šiandieną yra 
gyvos dvi ponios: viena Melbourne ir 
viena Geelonge. Iš pokalbių sužinojome, 
kad a.a. Antano šeima yra už geležinės 
uždangos ir jis deda visas pastangas pasi
kviesti ją j Australiją. Ne kartą priminė 
man, kad rašant straipsnius apie lietuviš
ką veiklą, neminėčiau jo pavardės, nes ga
li pakenkti šeimos pasikvietimui.

“Geelongo Lietuvių Bendruomenės 
Kronikoje” A. Skėrys rašo, kad pradžią 
Geelongo lietuvių istorijai, tikriau sakant

Autorė Meno parodos atidaryme su menininku.

truojam. gaunam svečio korteles ir dulkėtu 
siauru taku, kurio viena pusė apsodinta 
nuskurusiais medžiais, kitoj - mažas van
dens lelijų prūdas, artėjam prie kelių vie
naaukščių namukų.
Tik spėjus sustoti, pasipila būrys įvairaus 
amžiaus vaikų su Geraldine priekyje.

Tęsinys kitame “M.E” numeryje

kronikai vesti, surašyti davė 1964 m. 
Apylinkės Valdyba, kurią sudarė: pirmi
ninkas J. Gailius ir nariai - Alg. Karpavi
čius, L. Jančiauskas, Č. Valodka ir V. Stagys.

1964 m. spalio mėn. 4 d. visuotiniame 
bendruomenės susirinkime, kuris įvyko 
Liet. Bendruomenės Namuose, aptariant 
įvairius bendruomenei rūpimus klausimus, 
tuometinis Valdybos pirmininkas J. Gailius 
iškėlė reikalą registruoti, surašyti visą 
Apylinkės veiklą, apylinkėje veikiančių ir 
veikusių organizacijų bendruomeninę, 
politinę bei kultūrinę veiklą. Atvaizduoti 
sunkų kūrimosi metą ir apskritai visą 
Geelongo lietuvių organizacinį bei priva
tų jos narių gyvenimą, iš kurio ateities 
kartos matytų, kad mes ir tremtyje gyven
dami niekad nepamiršome tėvynės. Darė
me viską pagal mums prieinamas sąlygas 
lietuvybei išlaikyti, bei kovojome dėl Lie
tuvos nepriklausomybės atgavimo.J' ’

Susirinkimas šiai minčiai pritarė ir 
išrinko Geelongo lietuvių istorijai rašyti 
komisiją, į kurią įėjo dr. St. Skapinskas, 
Meč. Kymantas ir Vyt. Bindokas. (Iš “M. 
Pastogė”, 19.10.64.)

1965 m gegužės 2 d. visuotiniame Apy
linkės susirinkime J. Gailius, baigdamas 
savo kadenciją, įteikė istorijos rašymo 
komisijai didelio formato ir puslapių 
skaičiumi knygą, į kurią turėjo būti sura
šytas visas Geelongo lietuvių virš minė
tas gyvenimas.

Susirinkimas taip pat nutarė, kad jei
Nukelta j 7 psl.
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Sportas
Lietuvoje prasidėjo golfo sezonas

Praėjusį savaitgalį (gegužės 20-21 
dięi^jųis) 18-os. aikštelių „Sostinių gol
fo“, aikštynas oficialiai pradėjo Lietuvos 
golfo sezoną. Ta proga buvo organizuoti 
pirmieji golfo turnyrai.

Šgšją&Įįęnį, gegužės 20 d., įvykusiame 
pirmajame šiais metais golfo turnyre, kurį 
organizavo „Svingo“ klubas, įnirtingai 
kovojo 44 dalyviai. „Partnerių taurės“ 
pirmąją vietą laimėjo Martynas Gedvilas ir 
Tomas Pranevičius.

<1 Ignatas Konovalovas laimėjo dviratininkų 
lenktynes Prancūzijoje

Sekmadienį, gegužės 21 
dieną, Prancūzijoje pasibaigu
sias “Rondcde T Isard d' Ariege” 
daugiadienes dviratininkų lenk
tynes laimėjo lietuvis Ignatas 
Konovalovas (žiūr. nuotr. de
šinėje), atstovaujantis “VC la 
Pomroc Marseille” komandai.

Per keturias dienas 551.3 km 
distanciją LKonovalovas įveikė 
per 13 valandų 45 minutes 45 
sekundes ir 37 Sekundėmis 
aplenkė belgą Bėri Hermans.

Trečias lenktynėse liko 
prancūzas Blaise Sonnery, nuo 
L Konovalovo atsilikęs beveik 
pusantros minutės. ■■■:.

Lietuvos okupacija ir Antrasis 
pasaulinis karas

Artėjant birželio viduriui, lietuviai prisimena 1940 metų sovietinį okupaciją bei po to 
sekusius įvykius. Šia proga spausdiname ištraukas iš dr. Arvydo Anusausko straipsnio, 
kuriame jis naudojasi medžiaga, kadaise buvusia tik slaptuose Sovietą Sąjungos 
archyvuose. Red.

Doc. dr. Arvydas Anusauskas 
(Lietuvos gyventojų rezistencijos ir 

genocido centras).

Kalbėdami apie Lietuvos okupaciją 
Antrojo pasaulinio karo laikotarpiu, 
turėtume žvelgti į 1939 m. situaciją. Ui 
metų kovo mėn. Maskvoje vykusiame 
XVIII suvažiavime Stalinas pareiškė: “Jau 
antri metai vyksta1 naujas imperialistinis 
karas tcritofijojfe nuo Šanchajaus iki 
Gibraltaro...”. Karas, anot Stalino, jau vy
ko. Bet svarbesnė kita J. Stalino kalbos 
mintis: “karas sukūrė naują padėtį santy
kiuose tarp šalių. Pažeidęs pokarinės tai
kios padėties pagrindus ir atmetęs tarp
tautinės teisės elementarias sąvokas, karas 
iškėlė tarptautinių sutarčių ir įsipareigo
jimų vertės problcmiškumą”. Savo paro
dymuose Nuernberge Vokietijos URM 
teisės skyriaus viršininkas Gauss pasakė, 
kad Ribbcntropas savo kalboje paminėjo 
šią kalbą kaip užuominą užmegzti glau
desnius santykius. Stalinas atsakė - toks ir 
buvo sumanymas. Bet tame pačiame suva
žiavime vyriausiasis Raudonosios armijos 
politinis vadovas L. Mechlis kalbėjo dar 
atviriau: “Jeigu Antrasis imperialistinis 
karas pasisuks prieš pirmąją pasaulyje 
socialistinę valstybę, tai karo veiksmai bus 
perkelti j priešo teritoriją, bus atlikta in
ternacionalinė pareiga ir pagausintas so
vietinių respublikų skaičius”.

Jau po karo atsirado sąvoka apie 
“salami taktiką”, kai vienas po kito 
atpjaunami ploni griežinėliai, t.y. vykdo
ma palaipsnių veiksmų taktika. Rusų 
tyrinėtojas L. Bėzymenskis prieš penke
rius metus taip apibrėžė tokią taktiką, 
kai Baltijos valstybėse buvo išbandytas 
“pagreitinto perėjimo nuo kapitalizmo

Mijsų Pastogė Nr. 21, 2006.05.31, psl.

Sekmadienį, gegužės 21 d., įvykusiame 
„Verslo žinių“ turnyre, nepaisant nepa
lankių oro sąlygų, dalyvavo 56 golfo žai
dėjai iš Lietuvos.

Šis turnyras - pirmasis iš kelių būsimų 
2006 m. Lietuvos golfo turo (LGT) turnyrų 
„Sostinių golfo“ aikštyne.

„Verslo žinių“ taures laimėjo: vyrų I- 
oje kategorijoje - Kęstutis Drazdauskas, 
moterų - Laima Drazdauskienė, vyrų II- 
oje kategorijoje-Martynas Gedvilas.

prie socializmo” scenarijus:
- iš pradžių “draugystės” sutartis ir 

sovietinės kariuomenės įvedimas, forma
liai nenumatant staigaus socialinės san
tvarkos pakeitimo;

- po kurio laiko - diplomatinių san
tykių “pablogėjimas”, naujų kontingentų 
įvedimas ir senųjų režimų “nesipriešinimo” 
garantijos;

- “liaudies reikalavimų” pakeisti vy
riausybes draugiškesnėmis (nebūtinai 
komunistinėmis) imitavimas;

- vėliau šios santvarkos “demokratiza
vimas”, pirmiausia legalizuojant komu
nistų partiją;

- naujų parlamentų ir vykdomosios 
valdžios institucijų sukūrimas reikalavi
mų įstoti į SSSR fone;

- atitinkami parlamentų sprendimai;
- jų prašymai priimti į SSSR ir tų 

prašymų greitas patenkinimas Aukščiau
sioje Taryboje;

- visa tai sutikimo (Vokietijos) arba 
nesikišimo (karu užimtų Anglijos ir Pran
cūzijos) sąlygomis.

Stalino politika buvo orientuota išim
tinai Sovietų Sąjungos interesams (kaip 
juos suprato) tenkinti. Jos pagrindu buvo 
“įtakos sferų” idėja, kuri faktiškai suardė 
suverenumo idėją. T.y. saugumas turėjo 
būti garantuojamas aneksuojant tam tik
ras teritorijas neatsižvelgiant j jų suve
renitetą.

1939 m. spalio 25 d. Dimitrovas po
kalbyje su Stalinu vėl užrašė:

“Mes manome, kad savitarpio pagal
bos paktuose (su Estija, Latvija, Lietuva) 
suradome tą būdą, kuris leis įtraukti j 
Sovietų Sąjungos įtakos sferą keletą 
valstybių”.Į...] ‘ Mes jų nesovietizuosime - 
ateis laikas, kai jie patys tai padarys”. 

.Paskutinė Stalino frazė buvo itin svarbi, 
6

Edita Daniūtė ir Arūnas Bižokas laimėjo
“Grand Slam” trečiojo etano turnyrą

Daugkartiniai Lietuvos čempionai, 
pasaulio ir Europos pirmenybių prizinin
kai Arūnas Bižokas ir Edita Daniūtė (žiūr. 
nuotr. dešinėje) po intensyvių treniruočių, 
gegužės 20-21 dienomis Sankt Peterbur
ge (Rusija) laimėjo Tarptautinės sportinių 
šokių federacijos (1DSF) “Grand Slam” 
serijos 3-iojo etapo turnyrą.

Akistatos su lietuviais ir galbūt re
vanšo išvengė pirmuosiuose dviejuose 
etapuose Italijoje ir Japonijoje triumfavę 
pagrindiniai jų varžovai - planetos bei 
Senojo kontinento klasikinių šokių čem
pionatų nugalėtojai italai.

Nusipelniusių trenerių, Kauno “Sūku
rio” klubo vadovų Jūratės ir Česlovo 
Norvaišų auklėtiniai A.Bižokas ir E.Da- 
niūtė prieš pasirodymą Šanki Peterburge 
pasidalijo su “Kauno diena” mintimis apie, 
pastaruosius keletą metų trunkančią at-f 
kaklią konkurenciją su D.Soalc ir D.Gera- 
zoli bei artimiausius savo sportinės veik
los planus.

Neseniai iškovojote trečiąjį Europos 
vicečempionų titulą. Kuo jis Jums reikš
mingas?

Mes buvome ir patenkinti, ir šiek tiek 
nusiminę. Patenkinti, kad vėl laimėjome 
sidabro medalius. Deja, nepavyko aplenkti 
mūsų nuolatinių konkurentų italų bei tap
ti čempionais. • . ■

- Kaip manote, kokios priežastys Jums 
lėmė antrąją, o ne pirmąją vietą?

- Pasirodymas Ispanijoje buvo toks, 
kokio tikėjomės. Manome, kad šokome 
gerai, nors, kaip visuomet, kai ką galėjome 
atlikti geriau. Šiuo metu aplenkti italus 
labai sunku, nes jie jau kelis sezonus iš eilės 
išsiskiria ypatingu stabilumu.

Pasaulio klasikinių šokių čempionatas 
bus surengtas Danijoje rudenį, lapkričio 
mėnesį. Kurios iki jo vyksiančios Varžy
bos Jums bus svarbiausios?

Gegužės pabaigoje dalyvausime presti
žiniame Blackpool festivalyje, kuriame 
pernai jame užėmėme antrąją vietą.

Kai kurie šokėjai Blackpool festivalyje 
užimtas prizines vielas vertina labiau nei 

apibrėžusi galimos politikos Baltijos šalyse 
tikslą.

Taigi koks tas laikas? Sovietų Sąjun
gai greitas Prancūzijos pralaimėjimas bu
vo netikėtas. Tai neatitiko Stalino apskai
čiavimų dėl kariavusių šalių tarpusavio iš
sekinimo. Buvo nuspręsta forsuoti sovie
tinių pozicijų stiprinimą, visų pirma stra
teginiame “priešlaukyje” Rytų ir Šiaurės 
rytų Europoje. Archyviniai šaltiniai jau 
leidžia teigti, kad. kaip minėta savitarpio 
pagalbos paktuose, Stalinas matė būdų 
įtraukti valstybes į sovietinę įtakos sferą. 
Bet sovietinė užsienio politika iš esmės 
buvo pamatuota Realpolitik. Stalinas ilgai 
dvejojęs, kaip ir visada formuluodamas 
užsienio politiką, visada naudodavosi to
mis galimybėmis, kurios atsirasdavo kon
krečiu metu. Savo užsienio politikoje Sta
linas nesivadovavo sentimentais ir ideolo
giniais polinkiais. Matyt, būtų klaida so
vietinę politiką po Molotovo ir Ribbentro- 
po pakto pasirašymo vertinti kaip dikta
toriaus užgaidą arba kaip neribotą ideolo
ginį ekspansionizmą. Stalininė užsienio 
politika alrodo racionali ir pamatuota 
Realpolitik, kuri buvo subordinuota tiks
liai apibrėžtiems geopolitiniams intere
sams realizuoti.

1940 m. vadovautasi jau anksčiau 
išdirbta karine koncepcija: Vokietijos puo
limo atveju (jo laukta po 2 - 3 metų) atre
miamas pirmasis smūgis, karo veiksmai 
perkeliami į strategiškai svarbų Reicho ra
joną, galbūt jį užimant, ir tai lemia tolesnę 
karo eigą. Bet kokiu atveju taip buvo su

pasaulio ar Europos čempionatų meda
lius. O Jūs?

Šis festivalis yra prestižiškiausiasišvisų 
atvirų nacionalinių pirmenybių. Mums jis 
svarbus lygiai taip pat, kaip ir planetos ar 
Senojo kontinento čempionatai. Treni
ruotės ir šokių varžybos BlackppoJ’ė/- 
išskirtinis metų Įvykis, nes į šį konkursą 
atvyksta žinomiausi treneriai, šokėjai. 
Niekur kitur nesusirenka tiek sportinių 
šokių autoritetų, kaip kasmet į Blackpool

Kurį savo sportinės karjeros sezoną 
pavadintumėte sėkmingiausiu?

-Sunku išskirti vieną, dauguma jų buvo 
geri. Silpniau pasirodėme 2005-aisiais, kta 
pasaulio čempionate iškovojome bronzą! 
Tiesa, tais metais laimėjome Vokietijoje 
įvykusias pasaulio neolimpinių sporto šakų 
žaidynes.

Aplankėte daug pasaulio šalių. Ar bent 
vienoje iš jų norėtumėte įsikurti visam 
gyvenimui?

- Nesvarbu, kur išvyktume darbo ar 
sporto reikalais, visuomet skubame grįžt i j 
Lietuvą. Tėvynės niekada nepaliksime.

(Pagal“Kd.”j

formuluotas vienas galimo karo su Vokie
tija variantas SSRS ginkluotųjų pajėgų 
generalinio štabo dokumente “SSRS gink
luotųjų pajėgų strateginio išdėstymo pa
grindų bruožai”(1940m. rugsėjo 18 d.).

Vis dėlto reikia atsakyti į klausimą, 
kaip Sovietų Sąjunga planavo Lietuvos ir 
kitų Baltijos valstybių okupaciją. Ir ar 
Antrojo pasaulinio karo dalyvių scenarijų 
strategija rengiantis okupacijoms labai 
skyrėsi. TSRS vadovybė, manyčiau, 1940 
m. gegužės paskutinę savaitę ne veltui 
pradėjo diplomatinį Lietuvos spaudimą. 
Tikėtasi ne tik patiems pasirengti, bet ir 
sutrukdyti mobilizacijai ir galimam ka
riuomenės pasirengimui gintis, užimti ko
vines pozicijas. Lygiai tokių pat tikslų 
siekė Vokietija po metų telkdama kariuo
menę ties Sovietų Sąjungos sienomis. Bet 
kokių karinių uždavinių nebuvo galima 
išspręsti, jei nebūtų Lietuvos vyriausybei 
sudaryta iliuzija, kad viską galima išspręs
ti taikiai. Vėlgi po metų, kaip savo dieno
raštyje pažymėjo Vokietijos URM valstybės 
sekretorius von Weizsaecker siekta sovieti
nei vadovybei sudaryti iliuziją, kad Vokie
tijos puolimas seks po derybų ir Maskva 
gali tikėtis normalios diplomatinės proce
dūros: skundas, replika, ultimatumas, karas.

1934 - 1936 metais Lenkijoje, Vo
kietijoje, Italijoje, Prancūzijoje kariniuose 
mokymuose derinti “įsiveržimo armijų” 
veiksmai. Nagrinėta galimybė įsiveržiant 
neleisti priešo pajėgoms išsidėstyti, vykdyti 
mobilizaciją.

Tęsinys kitame MP nr.
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University in Kaunas, Lithuania.
Time: July 25 - August 22,2006 
Duration: 4 weeks (2 weeks)
Intensive Lithuanian language classes are taught daily at three levels: beginners, 

intermediate and advanced. You can find more information about the course if you visit our
website: http://www.vdu.lt/LTcourses/

Let the Vytautas Magnus University offer you the opportunity to spend wonderful 
summerweeks with us!

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

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

Norvegai remia Mažeikių daugiavaikes šeimas
Norvegijoje 2000 m buvo įsteigtas 

Norvegijos fondas “A Hand to Children”. 
Šis fondas dar finansuoja projektą 
“Šeimos”. Jis remia ir dešimt mažeikiečių 
šeimų, auginančių 40 vaikų. Šios šeimos 
gauna maisto, drabužių, patalynės, vi
taminų, vaistų, mokymo priemonių. Dviem 
šeimom suteiktos ir gyvenamos patalpos. 
Norvegijos fondas, remiamas Norvegijos 
milijonierės I.E. Nicolaisen, įsigijo namą

Padėka
Į Amžinybę iškeliavus mūsų Tėvui, Seneliui ir Proseneliui a.a. Kons

tantinui Ankui. nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie pareiškė mums 
užuojautas žodžiu bei raštu ir dalyvavo laidotuvėse. Dar kartą didelis AČIŪ 
visiems mus paguodusiems.

Ankai, Rcnigeriai ir Justina Kedienė

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

Rašydami testamentq, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudų!

Gerb. Redaktore...
Atkelta iš 5 psL
Geelongo lietuvių bendruomenė likviduo- 
tųsi, tai ši istorijos knyga būtų perduota 
Adelaidės Lietuvių Muziejui - Archyvui 
(“M. Pastogė”, 02.05.1965). Dėl istorijos 
rašymo buvo priimta rezoliucija. (Po re
zoliucija pasirašė 30 asmenų: Valdybos 
pirm. J. Gailius, komisijos pirm. dr. S. 
Skapinskas, narys V. Bindokas ir 27-ni 
dalyviai.). “Mūsų Pastogė” (26.04.1965), 
paminėdama Geelongo lietuvių istorijos 
rašymą, klausia, “ar neturėtų tuo reikalu 
pagalvoti ir kitos kolonijos?”

Dėl įvairių aplinkybių reikalas nepa
judėjo į priekį. 1967 m. sausio 7 dieną Apy
linkės Valdyba posėdyje nutarė kreiptis į 
Antaną Skėrį dėl G.L.I. rašymo. Netrukus 
perdavė jam tą didelę, bet vis dar tuščią 
knygą. L. Budzinauskas savo straipsnyje 
rašo: “didžiulį darbą - spausdinimą ma
šinėle, atliko a.a. Antanas Skėrys, ben
draujant su Juozu”.

Visos organizacijos bendravo su kny
gos autoriumi. Jų darbai ir rašiniai pasiro
dė spaudoje, jos pateikė savo knygas, 
protokolus ir t.t. Kartą autorius nusi
skundė, kad pelės susisuko lizdą tarp 
protokolų, laikomų sandėliuke, bet knyga 
nenukentėjo.

Man visai nesuprantama, kodėl Regi
na Skėrys ir Irena Luscombe rašo, kad aš 
nebendravau su a.a. A. Skėriu. Kai Irena 
ištekėjo, ir mūsų visa šeima išvyko į Euro
pą 7 mėnesiams atostogų, Irena gyveno 
mano name ir prižiūrėjo du butus. Čia jai

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

If you still have no plans for the summer, this might be the 
option for you I

We would like to inform you about the annual Intensive 
Lithuanian Language and Culture Summer Course/Erasmus 
Intensive Language Course (EILC) at Vytautas Magnus

Mažeikiuose ir įsteigė dvylikos vietų 
laikinosios globos įstaigą bei vaikams 
dienos centrą, kur maitinami nepasi
turinčių šeimų vaikai, galintys čia užsiimti 
įvairia veikla, ruošti pamokas. Taipogi 
geradarės I.E. Nicolaisen rūpesčiu, Ma
žeikiuose parūpinta 10 darbo vietų. Ji yra 
didelio kirpyklos tinklo “Nikita” Nor
vegijoje savininkė. Dalį savo pelno skiria 
labdarai. □ 

gyvenant gimė pirmoji durelė Neringa. 
Būk tai parinko tą vardą todėl, kadangi mes 
buvom apsistoję “Neringos” viešbutyje.

Dar kartą nuoširdus ačiū Irenai ir jos 
vyrui Rige už sąžiningai atliktas pareigas. 
Susitikau Irenos vyrą parduotuvėje, pasi
kalbėjome. Nieko neužsiminė apie pada
rytą moralinę skriaudą, kadangi jos ne
buvo ir nėra.

Rašote: “knygą atspausdino spec, 
spausdinimo mašina”. Tai buvo labai se
nas rotatorius, kurį vietos lietuvių reika
lams paliko kun. dr. P. Bačinskas, apleis
damas Gcclongą. Nenuostabu, kad knygos 
kokybė nelabai gera, nes popierius blogas 
ir aparatas iškleręs. Čia ne autoriaus kal
tė, bet tuometinės Apylinkės Valdybos, kad 
nepasirūpino spaustuve su lietuviškomis 
raidėmis, kaip kad buvo leidžiami Aus
tralijos Lietuvių Metraščiai. 1982 metais 
visi lietuviai jau buvo patogiai įsikūrę, tik 
reikėjo pravesti gerą vajų, o pinigų knygos 
pagražinimui Geelongo lietuviai būtų 
suaukoję.

Knygoje įrašyta: “visas šios Kronikos 
teises autorius pasilaiko”. Tai yra visiškai 
suprantamas dalykas, nes knygą kiti galė
tų atspausdinti ir pradėti bizniauti.

Gerb. Redaktore, aš galvoju, kad laik
raščio skaitytojai susidarys tikrą vaizdą, 
kad “velnias” nebuvo toks baisus kaip jį 
nupiešė. Tik dabar turiu bėdos: žmonės, 
sužinoję apie knygą, nori nusipirkti, o aš 
turiu tik vieną egzempliorių ir nepaleisiu 
jo iš rankų.

Su aukšta pagarba.
Juozas Gailius

Veikalai apie bažnytinį meną
(ELTA). Tarptautinės muziejų dienos 

proga Lietuvos dailės muziejus pristatė 
vertingiausių bažnytinės auksakalystės 
kolekcijų katalogą. Tai - reprezentacinio 
knygų rinkinio “Lietuvos sakralinė dailė” 
ketvirtojo tomo pirmoji knyga “Auksa
kalystė. Kolekcijos”.

Didžiulės išliekamosios vertės knygų 
rinkinio “Lietuvos sakralinė dailė” pir
mieji trys tomai jau išleisti 2003-2004 m. 
Šie leidiniai - tai albumai, katalogai, 
studijos, kuriose ištyrinėti, aprašyti ir 
reprodukuoti visi tapybos, skulptūros, 
grafikos, liaudies meno ir bažnytinės 
tekstilės kūriniai, eksponuoti tęstinėje 
parodoje “Krikščionybė Lietuvos mene”.

Ketvirtasis tomas skiriamas liturginės 
paskirties auksakalystės vertybėms ir

Lituanistinio švietimo seminare - 
16 šalių atstovai

Gegužės 24 d. Vilniuje prasidėjo Tau
tinių mažumų ir išeivijos departamento 
(TMID) prie Lietuvos Respublikos Vy
riausybės rengiamas tradicinis kasmeti
nis seminaras užsienio lituanistinių mo
kyklų vadovams ir mokytojams “Lituanis
tinis švietimas užsienyje”.

Tris dienas truksiantis seminaras skir
tas naujai įsteigtų užsienio lituanistinių 
mokyklų vadovams ir mokytojams. Jie bus 
supažindinti su naujausiais lietuvių kal
bos mokymo metodais dvikalbėje ugdy
mo aplinkoje, nuotolinio mokymo gali
mybėmis, pasidalins darbo patirtimi, aptars 
aktualius šsvietimo ir kitus klausimus.

Seminare dalyvauja daugiau nei 25 
lituanistinių ugdymo įstaigų atstovai iš 
Airijos, Argentinos, Austrijos, Baltarusijos, 
Belgijos, Danijos, Didžiosios Britanijos, 
Ispanijos, Italijos, JAV, Norvegijos, Pran
cūzijos, Rusijos, Švedijos, Šveicarijos ir 
Vokietijos.

„Lituanistinės mokyklos yra viena svar
biausių grandžių ugdant jaunąją užsienio 
lietuvių kartą. Jose suteikiamos lietuvių 
kalbos ir kitos žinios, ugdomi busimieji lie

500-ąjį jubiliejų švenčiantys Zarasai žada 
turiningą vasaros programą

Klasikinės muzikos koncertu „Gies
mė Zarasams”, kino vakarais - susitikimais 
su vedančiaisiais Lietuvos kino atstovais, 
gimtojo miesto ateities perspektyvoms 
skirtu simpoziumu bei unikaliu 14-uoju 
peterburkas armonikas populiarinančiu 
liaudies muzikantų festivaliu „Šėlos mu
zikantai”, penktadienį (gegužės 26 dieną) 
Zarasuose prasidės visą vasarą truksianti 
šventinė pograma,skirta 500-ajammiesto 
jubiliejui.

Zarasų vardas kildinamas iš 1506 m., 
kai su pirmosios bažnyčios atsiradimu 
buvo įvardintas šios gyvenvietės įsikūri
mas. Organizatorių teigimu, taip įspūdin
gai miesto jubiliejus bus švenčiamas pir
mąjį kartą,juk 500 metų -ypatingadata.

„Rengiant jubiliejui skirtą programą, 
buvo sutelktos visas krašto gyventojų kū
rybinės ir organizacinės pajėgos, kad ge
gužės, liepos ir rugpjūčio mėnesių sa
vaitgaliai mūsų kraštiečiams ir svečiams 
neprailgtų. Parengta įvairialypė kultūri
nė, taip pat sportinė programa, įtiksianti 
įvairiam skoniui - nuo Poezijos pavasa
rio, skirto zarasiškio poeto Pauliaus Šir
vio vardo premijos laureatų eilėms, cho
rinės bei instrumentinės muzikos koncer
tų, - iki vandens motociklų čempionato, 
lazerių šou ar šventinių fejerverkiĮ bei nau
jų kultūrinių projektų.

Pavasario pabaigoje startuojančio, tris 
vasaros savaitgalius aprėpsiančioje ju
biliejinėje šventės programoje - garsiosios 

kitiems bažnytiniams metalo kūriniams. 
Pirmoje knygoje publikuojamos istoriš
kai susiformavusios auksakalystės kūri
nių kolekcijos, saugomos įvairiose Lietu
vos bažnyčiose ir-ki toste’ ihstiWCijOSse. 
Antrąją tomo knygą sudarys padieniai 
liturginiai indai ir kiti reikmenys iš visų 
Lietuvos vyskupijų.

Knygoje aprašyta per 36 auksakalys
tės vertybių. Svarbiausios kolekcijos - 
Vilniaus katedros lobynas, Trakų, Rokiškio 
bažnyčių, Kauno arkikatedros rinkiniai, 
Vilniaus Šv. Jono ir Šv. Kotrynos bažny
čių kolekcijos, Raudondvario bažnyčios 
rinkinys, Kauno kurijos insignijų rinkinys, 
Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo baž
nyčios kolekcija, Vilniaus Bernardinų 
bažnyčios vertybės ir kitos. □ 

tuvių bendruomenių atstovai, kurių dalis, 
tikimės, grįš į Tėvynę. Savo ruožtu mūsų vals
tybė remia bendruomenių iniciatyvas ir tei
kia visokeriopą pagalbą”, - sakė TMID 
generalinis direktorius Antanas Pet
rauskas.

Departamentas kasmet aprūpina ben
druomenes tautine atributika, metodinė
mis ir mokymo priemonėmis, vadovėliais, 
literatūra, periodiniais leidiniais, rengia 
seminarus.

Lituanistines ugdymo įstaigas steigia 
užsienio lietuvių bendruomenės ar orga
nizacijos, jose mokoma lietuvių kalbos, 
istorijos, etnokultūros, ugdomas pilietiš
kumas. Šiuo metu 25 valstybėse veikia 150 
lituanistinio ugdymo įstaigų (daugiausia - 
28 ir 21 Rusijos Federacijos Kaliningrado 
srityje ir JAV), kuriose mokosi 5675 moks
leiviai. Giedrius Šniukas

TMID Užsienio lietuvių skyriaus 
Migracijos politikos ir informacijos 

poskyrio vedėjas 
Tek: (+ 370 5) 2709822, 

mob.: +370 61216193, e-mail:
giedrius.sniukas@tmid, www.tmid.lt

„Sadūnų” kaimo kapelos pasirodymai, 
jaunimo asociacijų organizuotas improvi
zuotas automobilių paradas, vandens 
sporto šventė ant Zarasaičio ežero. O Za
raso ežero 40 hektanj ploto saloje vyks 
populiarus kūrybinis konkursas vandens 
tema „Undinėlių daina”, skirtas modernaus 
šokio ir populiariosios muzikos žanruose 
dirbantiems jauniesiems kūrėjams. Net 
septynių ežerų skalaujamame Zarasų 
mieste visą vasarą šurmuliuos Lietuvos bei 
užsienio modernaus šokio ir populiariosios 
muzikos grupės. Šiais metais pakviesti - 
modernaus šokio grupė „Aura”, sportinių 
šokių kolektyvas „Žuvėdra“, Andrius 
Mamontovas su grupe, bei duetas iš Latvi
jos „Walters & Kazha“ su grupe, ."

Rugpjūtį, šventės metu bus atidengta 
dekoratyvinė skulptūra, skirta Zarasų 500 
- ajam jubiliejui, įteiktos šio krašto Garbės 
piliečio regalijos. Šventę Sėlių aikštėje vai
nikuos istorinis vaidinimas Zaraso ežero 
saloje „Sėliai -Zarasų dvasia” bei „Žolinės 
festivalis”.

Renginio organizatoriai - Zarasų 
miesto savivaldybė Vykdantysis prodiuseris 
-VŠĮ „Šou imperija“.

Kontaktinė informaciją: i'.luų
Romualdas Trinioms (informacijos 

koordinatorius). Tek: 838537159
Daiva Šukštulienė (kultūros koordi

natorė). Tel: 8 385 37183
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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 dienų, 
2 vąl. po pietų Latvių Namuose, 32 Parnell Street, Strathticld.

Komitetas kviečia lietuvius ir lietuviškas organizacijas kuo skaitlingiau 
dalyvauti minėjime.

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.

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.

XXIV Australuos Lietuvių Dienos 
ir Sporto Šventė Geelonge 2006 

Meno Paroda
Kviečiami visi menininkai, kurie nori parodyti savo 

darbus Meno Parodoje. Paveikslai turi būti įrėminti, pa
ruošti pakabinimui ir ne didesni kaip 80 cm x 70 cm.

Meno Parodos organizatoriai nepardavinės Jūsų darbų,
tačiau suinteresuoti pirkėjai tai galės padaryti asmeniškai.

Mes mielai tarpininkausime, todėl prašome įkainuoti paveikslus, skirtus pardavi
mui Kitu atveju, prašome pažymėti (NFS), kad neparduodama.

Paveikslai turi būti pristatyti į West Geelong Town Hall, 155 Pakington Street 
Parodų Salę ne vėliau kaip gruodžio 26 dieną, antradienį, nuo 930 vai. ryto 
iki 12.00 vai. (vidurdienio).

Meno Paroda bus atidaryta kasdien nuo gruodžio 27 dienos, trečiadienio, iki gruodžio 
29 dienos, penktadienio, nuo 10 vai. ryto iki 16 vai. vakaro.

Pasibaigus Meno Parodai, paveikslus prašome atsiimti gruodžio 30 dieną, šeštadienį, 
nuo 10 vai. ryto iki 12 vai. (vidurdienio).

Meno Parodai formas galima gauti per website www.geelonglithuanians.com
Arba skambinti tel: (03)52619730 ar rašyti adresu:
Mrs Susan Saundcrs-Kisielis, 1204 Horshoe Bend Road, Torquay, Vic3228

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
laikinos raštinės adresas:

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

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

Gedulo ir Vilties Diena Canberroje
Gedulo diena Canberroje bus paminėta kartu su latviais ir estais sekma

dienį, birželio 11 dieną, 3 vai. p.p. Lenkų Klube, David Street, Tiirner.
Paskaitą skaitys Estijos Respublikos Garbės generalinė konsule dr. Malle 

Tohver-Tinnl.
Seks trumpa meninė dalis, kurią išpildys estų choras “Loke” iš Sydnėjaus. 

Po to - pabendravimas prie užkandžių.
Taip pat šia proga nuol2.30 vai ik'i 'l30 vai p. p. Astrid Bowler skambins 

varpais Carrilon, prie Kings Avenue tilto.
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Sydnėjaus Apylinkės lietuvių dėmesiui
Šiuo pranešama, kad ryšium su mano viešnage Lietuvoje, birželio 13 d. - liepos 30 d., 

visais bendruomenės reikalais, prašoma kreiptis į Apylinkės Valdybos vicepirmininką I 
Arvydą Rupšį, tol: 9894 8658, arba adresu: 19 Talinga Pl., Cherrybrook, NSW2126.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pirm. Teodoras Rotcas

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

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

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.

Aukos “Musų Pastogei”
J. Gailius
A. Mikalauskas
Mrs. I. Dambrauskienė
Mrs. A Jaras
J. Pranckūnas
F. Borumas
Mrs. S. Sagatys

VIC $ 50 00
NSW $ 5 00
NSW $ 5 00
NSW $ 5 00
NSW $ 5 00
ACT $ 35 00
QLD $ 35 00

A Vitkūnas
V. ir R. Mataičiai
A. Arlauskas
J. Paškevičius

SA $ 15 00
NSW $ 40 00
NSW $ 5 00
TAS $ 20 00

Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
“Mūsų Pastogės” administracija

“Mūsų 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, MP redaktorė

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

^Junsdictionr.......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
2$?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: yvvvw.users.bigpond.com/inpastoge
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 S65.

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.
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