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Prelatas E. Putrimas Sydnėjuje

Šių metų kovo mėnesį Australijoje lankėsi ir didžiųjų miestų lietuvių bendruomenes 
lankė iš Kanados atvykęs prelatas Edmundas Putrimas. Nuotraukoje - po šv. Mišių prie 
St. Joachim’s bažnyčios, Lidcombe. Pirmoje eilėje iš kairės: Danutė Ankienė, Renata 
Migienė, Juta Šliterienė. Antroje eilėje iš kairės: Alis Migus, Teodoras Rotcas, prel. 
Edmundas Putrimas ir Viktoras Sliteris. Plačiau apie viešnagę Australijoje skaitykite 
prel. Edmundo Putrimo įspūdžius “M.R” psl. 3.

Vincas 
Bakaitis Lietuvos |vySūi| apžvalga

Griuvo LR Vyriausybė
Jau kelias savaites plačiai spėliojant, 

kad gali neišsilaikyti dabartinė LR Vyriau
sybė, birželio 1 dienos rytą Premjeras 
Algirdas Brazauskas Prezidentui Valdui 
Adamkui įteikė savo ir visos Vyriausybės 
atsistatydinimo pareiškimus.

Prezidentas Valdas Adamkus pasirašė 
dekretą, kuriuo finansų ministrui social
demokratui Zigmantui Balčyčiui pavedė 
laikinai eiti Ministro Pirmininko pareigas. 
Šios pareigos Z. Balčyčiui pavestos iki kol 
bus sudaryta nauja Vyriausybė.

Kitu dekretu Prezidentas Valdas Adam
kus priėmė Algirdo Brazausko Vyriausy
bės atsistatydinimą.

Lietuvos Respublikos Konstitucija 
skelbia, jog po Vyriausybės atsistatydini
mo ir pavedus jai laikinai toliau eiti pa
reigas, Prezidentas ne vėliau kaip per 15 
dienų turi pateikti Seimui svarstyti Prem
jero kandidatūrą. Seimui pritarus jis skiria 
Premjerą ir paveda jam sudaryti Vyriausybę 
bei tvirtina jos sudėtį.

Ministras Pirmininkas ne vėliau kaip 
per 15 dienų nuo jo paskyrimo pristato 
Seimui savo sudarytą ir Prezidento patvir
tintą Vyriausybę ir pateikia svarstyti jos 
programą. Nauja Vyriausybė gauna įga
liojimus veikti, kai Seimas posėdyje da
lyvaujančių Seimo narių balsų dauguma 
pritaria jos programai.

Jeigu Seimas per 30 dienų nuo patei
kimo nepriima sprendimo dėl naujos 
Vyriausybės programos arba nuo Vyriau
sybės programos pirmojo pateikimo per 
60 dienų du kartus iš eilės nepritaria 
Vyriausybės programai, Prezidentas gali 
skelbti pirmalaikius Seimo rinkimus.

Nuotraukoje kairėje - Zigmantas Balčytis 
- laikinai einantis LR Ministro Pirmininko 
pareigas.

Keisti Seimą 
- beprasmiška

Daugiau nei 
pusė Lietuvos 
gyventoji, ne
įžvelgia pirma
laikių Seimo rin
kimų būtinybės. 
Už neeilinį par
lamento perrin

kimų pasisako trečdalis apklaustųjų.
Tyrimų grupės RAIT šių metų gegužės 

4-8 dienomis atliktos reprezentatyvios 
apklausos duomenys rodo, kad 53% Lie
tuvos gyventoji) nemano, jog pirmalaikiai 
Seimo rinkimai yra reikalingi.

Kiek daugiau nei trečdalis respondentų 
- 32% - įsitikinę, kad pirmalaikiai parla
mento rinkimai yra reikalingi. Labiausiai 
taip manyti linkę jauniausio (15-34 metų) 
ir vyresnio (45-64 metų) amžiaus res
pondentai, įgiję žemesnį išsilavinimų 
(pagrindinį ir bendrąjį vidurinį).

15% apklaustųjų, ar reikalingi pirma
laikiai Seimo rinkimai, teigė nežinantys 
arba neatsakė į šį klausimą.

Apie pirmalaikių Seimo rinkimų bū
tinybę tarp politikų iki šiol garsiausiai yra 
prabilęs opozicijos lyderis, Tėvynės są
jungos pirmininkas Andrius Kubilius. 
“Neeiliniai rinkimai gali būti vienintelis 
būdas sustabdyti kompromitaciją, kokią 
dabar stebime, ir tai vienintelis būdas.
kurį galime būti priversti įgyvendinti”, - 
pabrėžė jis.

Lietuvos socialdemokratų partijos 
vienas lyderių. Seimo vicepirmininkas 
Česlovas Juršėnas konservatorių poziciją 
vertino skeptiškai. Jo teigimu, pirmalaikiai 
rinkimai Seimo sudėties nepakeistų.

Pagal Konstitucijąpirmalaikiai Seimo 

rinkimai gali būti rengiami Seimo nu
tarimu, priimtu ne mažiau kaip trijų penk
tadalių visų parlamentarų balsų dauguma.

Pirmalaikius Seimo rinkimus gali pa
skelbti ir prezidentas: 1) jeigu Seimas per 
30 dienų nuo pateikimo nepriėmė spren
dimo dėl naujos Vyriausybės programos 
arba nuo Vyriausybės programos pirmojo 
pateikimo per 60 dienų dukart iš eilės jai 
nepritarė; 2) Vyriausybės siūlymu, jei 
Seimas pareiškia tiesioginį nepasitikėjimą 
ministrų kabinetu.

J. Olekas: Darbo partija žengė 
žingsnį į priekį

Darbo partija (DP), laikinai sustabdy- 
dama Viktor Uspaskich’o įgaliojimus 
partijos pirmininko poste, žengė žingsnį į 
priekį, mano Seimo socialdemokratų frak
cijos seniūnas Juozas Olekas.

“Manau, kad tai yra žingsnis į priekį 
palyginti su tuo, kas buvo, manau, kad tai 
palengvins darbą koalicijo je ir derybas su 
Pilietinės demokratijos frakcija dėl galimo 
jų prisijungimo prie valdančiosios koali
cijos”, - sakė J.Olekas.

Praėjusią savaitę socialdemokratų par
tijos prezidiumas ragino “darbiečius” pri
imti ryžtingus sprendimus.

Paklaustas, ar DP sprendimas dėl V. 
Uspaskicho įgaliojimų sustabdymo, kol jis 
grįš į Lietuvą, atitinka socialdemokratų 
raginimą, J.Olekas teigė, jog “iš dalies”. 
“Atsikvėpsime ir žiūrėsime, ar užtenka 
tokio žingsnio, žiūrėsime, kaip jie patys 
(“darbiečiai” - BNS) reaguos į tai. Galėtų 
būti tų įgaliojimų suspendavimas be apri
bojimų arba bent jau iki kol teisėsauga 
baigs tyrimus”, - sakė jis.

Valstiečių liaudininkų frakcijos Seime 
seniūnė Aldona Staponkienė teigė, jog

Nukelta į 2 psl.

Planuojamos koalicijos
Atsistačius A. Brazausko Vyriausybei, 

nei viena politinė grupuotė neturi aiškios 
daugumos Seime. Dabar dviem bran
duoliais yra laikomi A. Brazausko social
demokratai ir A. Kubiliaus vadovaujama 
Tėvynės sąjunga.

Prie A. Brazausko socialdemokratų 
jungiasi K. Prunskienės valstiečiai liaudi
ninkai ir turbūt prisidės V. Muntiano Pi
lietinės demokratijos partija.

A. Kubiliaus Tėvynės sąjunga bendram

Kaip galvoja piliečiai?
Jeigu dabar vyktų Seimo rinkimai, 

daugiausiai rinkėjų pasirinktų Brazaus
ko socialdemokratų partiją - už ją bal
suoti) 13% rinkimų teisę turinčių pilie
čių. Uspaskich’o Darbo partiją paremtų 
12.5%, Paulausko Naująją sąjungą (so
cialliberalus) - 12%. Kubiliaus Tėvynės 
sąjunga pagal populiarumą yra ketvirta 
(12%), už Prunskienės Valstiečių liau
dininkų sąjungą balsuotų 6% rinkėjų. 2% 
apklausos dalyvių paremtų naują politinę 
jėgą - Muntiano Pilietinės demokratijos 
partiją. Ketvirtadalis rinkėjų nėra apsi

Padėties vertinimas
(ELTA). Gegužės mėnesį daugiau nei 

pusė - 56% - Lietuvos gyventojų, da
lyvavusių “Baltijos tyrimų” viešosios nuo
monės apklausoje, atsakė, kad reikalai 
Lietuvoje iš esmės krypsta į blogąją puse.

Mažesnė dalis - 43% - respondentų 
teigė, kad, jų nuomone, reikalai Lietuvoje 
pastaruoju metu gerėja.

Per mėnesį nuo balandžio apklausos 
gyventojų vertinimai šiuo klausimu ir to
liau blogėjo - 4% padaugėjo teigiančių, 

darbui jungiasi su P. Auštrevičiaus libe
ralais. Tačiau ir ši grupuotė turėtų daug 
mažiau nei pusę Seimo narių.

V. Uspaskich’o Darbo partija šiuo metu 
laikosi neutraliai, nes nesutaria nei su A. 
Brazausko socialdemokratais ir yra ypač 
priešiškai nusiteikusi Tėvynės sąjungos 
atžvilgiu.

Gan neutraliai dar laikosi ir A. Paulaus
ko socialliberalai, tačiau jiems artimesni 
yra A. Brazausko socialdemokratai.

sprendę, už kurią partiją balsuotų arba jie 
apsisprendę nedalyvauti rinkimuose. Taip 
rodo Eltos bei “Baltijos tyrimų” rengta 
vėliausia apklausa.

Pagal tą pačią apklausą, gegužės mėne
sį palankiausiai Lietuvos gyventojai verti
no Prezidentą Valdą Adamkų. Apie jį 
palankiai atsiliepė 76% apklaustųjų.

Labiausiai nepasitikima Seimu (juo 
nepasitiki 73% apklaustųjų), Vyriausybe 
(64%), teismais (59 %). Muitinėmis nepa
sitiki 57% apklaustųjų, policija - 57% ir 
prokuratūra -51%apklaustųjų. ELTA 

kad Lietuvoje reikalai blogėja.
Prieš metus - 2005 metų geguže - op

timistų buvo daugiau. Tuo metu 50% gy
ventojų pade tį šalyje vertino teigiamai-7% 
daugiau neidabar. 47% respondentų teigė, 
kad reikalai blogėjo. Kad reikalai Lietuvoje 
pastaruoju metu gerėja mano tik 15-29 metų 
jaunimas bei tie, kurių šeimos mėnesio 
pajamos yra didžiausios - per 2000 litų.

Visos kitos gyventojų grupės mano, kad 
reikalai šalyje krypsta į blogąją pusę.
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raS Trumpai iš visur Apdovanoti laureatai

♦ Dvi JAV kari
nės komisijos ti
ria 24 irakiečių 
civilių žuvimo 
aplinkybes. Jie 
žuvo pernai lap
kričio 19 d. Ha- 
ditha mieste, 240 
km į šiaurės va
karus nuo Bagda
do. Įtariama, kad 

jie buvo grupės amerikiečių marinų (jūros 
pėstininkų) išžudyti, keršijant už ką tik 
žuvusį savo grupės karį, nužudytą spro
gus pakelėje paslėptai bombai.
♦ Popiežius Benediktas XVI apsilankė 
savo pirmtako Jono Pauliaus II tėvynėje 
Lenkijoje. Gegužės 28 d. jis aplankė 
Auschwitz ir Birkenau buvusias nacių 
koncentracijos stovyklas, lydimas Lenki
jos prezidento Lech Kaczynski
♦ Gegužės 28 d. 43 metų amžiaus aus
trale alpinistė Sue Fear sėkmingai įkopė į 
Manaslu kalno viršūnę Nepale. Ji žuvo 
sekančią dieną, besileisdama žemyn, įkri
tusi į gilų plyšį ledyne. Kitas australas 
alpinistas, 50 metų amžiaus Lincoln Hali, 
beveik stebuklingai išsigelbėjo. Jis buvo 
paliktas kaip žuvęs netoli Everesto kalno 
viršūnės. Tik sekančią dieną kiti alpinis
tai, grįždami įkopę į Everesto kalną, pa
stebėjo gyvybės pėdsakus ir nugabeno jį į 
kalnų stovyklavietę.
♦ Gegužės 29 d. australų kariai po de
rybų Rytų Timore nuginklavo apie 130 
sukilėlių policininkų ir karių, bet jie ne
pajėgė sustabdyti plėšikaujančių minių 
Dili mieste ir namų padegimų.
♦ Gegužės 30 d. Rytų Timoro preziden
tas Xanana Gusmao paskelbė, kad jis peri
ma visišką atsakomybę ir kontrolę krašto 
gynybos ir saugumo srityse iš Vyriausybės. 
Min. pirmininkas Mari Alkatiri paliekamas

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
V.Uspaskich’o laikinas susispendavimas 
“gal kiek pašviesins Darbo partijos foną, 
tačiau esmingaisituacijos nepakeis”. Ji taip 
pat abejojo, ar toks “darbiečių” manevras 
gali stabilizuoti padėtį valdančiojoje koali
cijoje. “Manau, kad Darbo partija turi 
pasakyti daug daugiau ir aiškiau koalicijai 
apie tai, kas vyksta šiuo metu ir apie tuos 
teisėsaugos tyrimus. Nes dabar jau tai 
pasidarė ne vien Viktor Uspaskich’o 
problema, jis vienas tų pinigų neskirstė, jei 
jie buvo dalinami. Jei taip buvo, tai buvo 
partijos vadovaujančių organų sprendi
mai”, - sakė A.Staponkienė.

Pilietinės demokratijos frakcija kol kas 
neskuba vertinti Darbo partijos sprendimo 
ir laikinos jos pirmininko kaitos.

“Pilietininkai” savo poziciją žada pa
skelbti greitu laiku. Praėjusią savaitę “pilie
tininkai” pareiškė stabdantys derybas dėl 
prisijungimo prie koalicijos paaiškėjus, jog 
teisėsauga atlieka tyrimus, ar didžiausią 
frakciją Seime turinčios DP vadovai ne
gaudavo kyšių - vadinamosios “duoklės” - 
už verslininkams padėtą gauti Europos 
Sąjungos paramą, ar į šios partijos kasas per 
ofšorines įmones neplaukė ir abejotinos 
kilmės pinigai iš Rusijos.

Šiuo metu su vizitu Taline viešintis 
Seimo pirmininkas “pilietininkų” vadovas 
Viktoras Muntianas sakė kol kas neskubąs 
vertinti “darbiečių” sprendimo dėl V.Us
paskich’o įgaliojimų suspendavimo, nes 
laukiąs aiškumo. Jis stebėjosi Darbo 
partijos sprendimu, VUspaskich’o įgalioji
mus partijos vadovo poste sustabdyti iki 
kol jis iš Rusijos grįš įLictuvą. 

da, ELTA,BNS,LGITLCir “Benuudinai".
Musų Pastogė Nr. 22, 2006.06.07, psl. 2

pareigose, bet sumažintomis teisėmis. 
Australų kariams vadovaująs brigados 
generolas Michael Slater pabrėžė, kad jo 
karių pirmas uždavinys yra nuginkluoti 
Rytų Timoro policiją, karius ir civilius, o 
ne saugoti maisto tiekėjus, ar rungtis su 
plėšikaujančioms minioms. Šiems uždavi
niams reikalingi ne kariai, o policininkai
♦ Birželio 1 d. Rytų Timoro prezidento 
Xanana Gusmao reikalavimu, iš pareigų 
atsistatydino vidaus reikalų ministras Ro- 
gerio Lobato ir gynybos ministras Roque 
Rodrigues. Užsienio reikalų ministras Jose 
Ramos Horta laikinai perėmė ir gynybos 
ministeriją, buvęs vidaus reikalų ministro 
pavaduotojas Alcino Barris pasidarė mi
nistru.
♦ Birželio 3 d. Juodkalnijos parlamentas 
oficialiai paskelbė Juodkalniją (Monte
negro) nepriklausoma valstybe, pasiremiant 
gegužės 21 d. referendumo rezultatais. 
Nutraukta 1918 metais pradėta partnerys
tė su Serbija.
♦ Birželio 3 d. Jogjakartos apylinkes vėl 
sukrėtė stipresnis žemės drebėjimas, iš
gąsdinęs žmones. Pirmojo žemės drebėjimo, 
įvykusio gegužės 27 d., aukų skaičius viršija 
6230 žuvusiais ir 100,000 sužeistais. Smar
kiai apgriauta Prambanan hindu šventovių 
grupė, statyta IX - X šimtmečiuose.
♦ Birželio pradžioje Kanados policija
suėmė 17 asmenų, jų tarpe 5 nepilname
čius, apkaltinus juos ruošiant teroristinius 
išpuolius. Suimtieji yra Kanados piliečiai, 
kilę iš Afganistano ir iš Pakistano. Bir
želio 3 d. teismui buvo pristatyti kaltės 
įrodymai - sprogmenų užtaisai, amoni- 
jaus nitrato maišai. Kaltinamieji buvo 
sutelkę tris tonas nitrato bombų gamy
bai. Žiniasklaidos nuomone, jie ruošėsi 
pulti Toronto mieste Kanados saugumo 
tarnybos būstinę bei parlamento rūmus 
Otavoje. □

Lietuvaitei - pirmoji premija
Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų 

mokyklos Baleto skyriaus dešimtokė 
Kristina Gudžiūnaitė, neseniai pelniusi 
Australijoje aktyviai veikiančios Lietuvos 
baleto bičiulių draugijos (“Friends of 
Lithuanian Ballet”) įsteigtą “Jaunųjų baleto 
vilčių” premiją, į Lietuvą parvežė dar vieną 
Šiaurės šalių ir Baltijos valstybių jaunųjų 
baleto artistų konkurso, kasmet vykstančio 
Švedijoje, apdovanojimą - pirmąją premi
ją ir žiūrovų simpatijų prizą.

Konkurse šokusi techniškai sudėtingas 
Peterllertclbaleto “Tuščias atsargumas” 
bei Joseph Bayer baleto “Lėlių fėja” va
riacijas, jaunoji šokėja, kurios mokytoja - 
Beatričė Tomaševieienė, konkurso vertin
tojus sužavėjo artistiškumu, nuotaika ir 
temperamentu.

Jau senokai Lietuvos baletą ir M. K. 
Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyrių 
remianti Australijoje įsikūrusi Lietuvos 
baleto bičiulių draugija (“Friends of 
Lithuanian Ballet”) “Jaunųjų baleto vilčių” 
premijomis apdovanojo ir šių metų Baleto 
skyriaus absolventus - Simoną Paciuko- 
nytę ir Emilijų Miliauską.
Ligų nežinanti senolė valgo viską

(EITA). Klaipėdos valdžia pagerbė 
ilgaamžę klaipėdietę Joaną Šileikienę, 
švenčiančią 106-ąjį gimtadieni. Sveikata 
trykštanti senolė sako nežinanti, kas yra 
ligos. Paprašyta atskleisti ilgaamžiškumo 
paslaptį, močiutė atsakė: “Valgau viską, 
tačiau po truputį. Nebėra apetito - net barš
čių nebenoriu. O torto tai daug suvalgy- 
čiau”.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau

Vilniaus universiteto salėje gegužės 28 
d. iškilmingai paskelbti Nacionalinės 
pažangos premijos laureatai.

Ceremonijos metu įteiktos trys 70,000 
litų vertės pažangos premijos (Mokslo 
pažangos, Partnerystės pažangos ir 
Kultūros pažangos) bei apdovanojimo 
skulptūrėlės.

Mokslo pažangos premija įteikta pro
fesoriams Algimantui Marcinkevičiui, 
Vytautui Jonui Sirvydžiui ir Giedriui 
Uždaviniui už kardiochirurguos įvedimą 
į medicinos praktiką. Šią premiją už karš
tų elektronų ir plazmos puslaidininkiuo
se tyrimus taip pat pretendavo gauti prof. 
Juras Požėla bei Zigmas Zinkevičius už 
lituanistikos darbus. Mokslo pažangos 
premijai skiriama už mokslo ir Lietuvos 
intelektualinio potencialo vystymą.

Filmas apie G.Washington - gamintas Lietuvoje
Amerikoje garsus „History Channel“ 

TV kanalas sukūrė dokumentinį filmą 
apie pirmojo JAV prezidento George 
Washington’o jaunystę ir kovas dėl Ame
rikos nepriklausomybės nuo D. Britanijos.

Dokumentiniame filme iki menkiau
sių smulkmenų rekonstruojami svarbiau
si istoriniai mūšiai, ypač nepriklausomy
bę lėmęs Yorktown‘o mūšis 1781 m.

Šie istoriniai mūšiai buvo atkurti Lie
tuvoje. Lietuviai ne tik filmavosi masinėse 
scenose, bet ir sukūrė atskirus vaidmenis.

Pasak Lietuvos kino studijos, filmas 
„Washington the Warrior“ Lietuvoje buvo 
filmuojamas 5 savaites, praėjusių metų 
spalį ir lapkritį.

Lietuvos kino studija pagamino 200 to 
laikotarpio britų ir amerikiečių unifor
mų. Patrankas mūšiams išnuomojo Kauno 
karo muziejaus, o kareiviai buvo apgink
luoti Indijoje pirktomis XVIII amžiaus 
britų ir prancūzų šautuvų kopijomis.

Filmuojama buvo Vilniaus senamies
tyje, botanikos sode, Nemenčinės miš

Vidutinis atlyginimas padidėjo 13.2%
Vidutinis mėnesio ikimokestinis dar

bo užmokestis Lietuvos ūkyje (be indi
vidualių įmonių) pirmąjį 2006 m. ketvirtį 
sudarė 1,437 litus ir, palyginti su pirmuoju 
praėjusių metų ketvirčiu, padidėjo 13.2 %.

Valstybės sektoriuje ikimokestinis dar
bo užmokestis išaugo 12.1% iki 1501 lito, 
o privačiame sektoriuje -14.4% - iki 1395 
lito, - pranešė Statistikos departamentas.

Vidutinio mėnesio darbo užmokesčio 
iki mokesčių didėjimui, anot statistikų, 
įtakos turėjo nuo pernai liepos iki 550 litų

Airijoje sučiupta lietuvių gauja
Kaip praneša “Lietuvos rytas” 

(2006.05.30), Airijoje sulaikyta lietuvių 
gauja, grobusi žmones ir prievartavusi jų 
turtą. Dažniausiai šių nusikaltėlių auko
mis tapdavo irgi lietuviai.

Septynių asmenų grupuotės sulaikymo 
operacija truko savaitę. Jau aišku, kad jie 
buvo pagrobę mažiausiai penkis žmones.

Nusikaltėliai aukų ieškodavo internete. 
Suradę skelbimą apie parduodamą au
tomobilį, jie paskambindavo pardavėjui ir 
paprašydavo leisti apžiūrėti prekę. Į su
sitikimo vietą atvykę ginkluoti vyrai pa
grobdavo mašiną kartu sujos savininku.

Neretai grobikai iškratę auką rasdavo 
ir jo buto ar namo raktus, tad nesunkiai ten 
patekę pagrobdavo ir daugiau turto.

Dar prieš savaitę už vieną pagrobtą 
lietuvį reketininkai reikalavo 5,000 eurų 
(apie 17,000 litų) išpirkos.

Airių policija surengė didelę operaci
ją, kurioje dalyvavo detektyvai iš penkių 
Airijos vietovių bei nacionalinio krimi
nalinių tyrimų biuro darbuotojai.

Reketininkai buvo sulaikyti savaitgalį.

Partnerystės pažangos premiją, kuri 
skiriama už indėlį į gyvenimo kokybės 
gerinimą ir šalies konkurencingumo di
dinimą, pasidalins du šalies biotechnolo
gijos lyderiai: Vladas Algirdas Bumelis ir 
Eugenijus Arvydas Janulaitis.

Kultūros pažangos premija įteikta 
skulptoriui Gintarui Karosui už muziejaus 
po atviru dangumi Europos parko su
kūrimą. Šiai premijai, kuri skiriama už 
pasaulinės patirties ir savo talento sklaidą, 
ugdant Lietuvos ateities kartas visose 
kultūros apraiškos formose, taip pat buvo 
nominuoti profesoriai Alfredas Bumb- 
lauskas ir Edvardas Gudavičius už istori
nės sąmonės ir pilietinės visuomenės for
mavimą bei docentė Dalia Emilija Dily
tė - Staškevičienė už Antikos kultūros 
sklaidą šalyje. ELTA, TMID 

kuose, Kairėnuose, Rumšiškėse ir kitose 
filmų kūrėjų iš užsienio pamėgtose Lietu
vos vietose.

Masinėse scenose kartu su iš Kanados 
atvykusiais indėnais nuolat filmavosi iki 
100 lietuvių. Filme gausu scenų su žir
gais, kurių metu aktoriai patys atliko 
triukus, kritimus.

Lietuvių buvo ir tarp G. Washington’o 
bendražygių: svarbius karininkų vaidme
nis sukūrė aktoriai Aleksas Kazanavičius, 
Dahus Mertinas, Vytautas Rumšas (vyres
nysis), Giedrius Arbačiauskas, Mykolas 
Dorofėjus. Pagrindinį filmo vaidmenį kūrė 
du aktoriai. Jaunąjį G. Washington’ą su
vaidino Shea Patrick, o vyresnįjį - Jackson 
Bolt.

Lietuvoje filmą kūrusi kompanija 
„Cosgrove Meurer Productions“ rado pui
kių vietų istoriniams mūšiams filmuoti, o 
tais atvejais, kai prireikdavo ypatingo 
kraštovaizdžio autentiškumo, buvo pasi
telkiami kompiuteriu pagaminti vaizdai.

(“Omni”)

padidinta minimali mėnesio alga, iki 3.28 
lito padidėjęs minimalus valandinis atlygis 
bei padidintas darbo užmokestis sveikatos 
priežiūros bei socialiniams darbuotojams.

Vidutinis mėnesio darbo užmokestis 
atskaičius mokesčius šalies ūkyje (be 
individualių įmonių) pirmąjį 2006 m. ket
virtį sudarė 1019 lito -11.7% daugiau nei 
pernai tuo pat metu.

Valstybės sektoriuje atlyginimas „į 
rankas“ siekė 1060 litų - 10.8% daugiau, 
privačiame sektoriuje - 993 litus. □

Policija šturmavo septynių vyrų nuomoja
mą namą Pietų Dubline.

Įtariamieji apklausti, sprendimas apie 
jų suėmimą bus priimtas netrukus.

Lietuvos ambasadorė Airijoje Izolda 
Bričkovskienė „Lietuvos rytui” sakė, kad 
nukentėjusiųjų giminės kreipėsi ir į am
basadą. Ambasada susisiekė su to rajono, 
iš kur yra nukentėjusieji, policija, taip pat 
informavo Lietuvos institucijas. Ambasa
dorė teigė iki šiol neturėjusi informacijos 
apie tokio grėsmingo masto reketą tarp 
lietuvių.

Prieš kurį laiką Airijos policijos parei
gūnai prieš nusikaltėlius iš Lietuvos yra 
vykdžiusi plataus masto operaciją kitame 
miestelyje. Ten konfliktavo dvi grupuotės
- kauniečiai ir žemaičiai.

Buvo apmokestintas kone kiekvienas 
atvykėlis iš Lietuvos, ypač nemokantis 
angliškai.Visi jie turėjo mokėjo už vadi
namąją apsaugą. Taip tęsėsi tol, kol neap
sikentęs vienas lietuvis pasiskundė policijai

Airijoje šiuo metu gyvena apie 150,000
- 200,000 atvykėlių iš Lietuvos. □
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Bendruomenės baruose________
Sielovados rūpesčiai Australijoje ir

Prel. Edmundas 
Putrimas

Pirmąsias tris kovo 
savaites buvau Australi
joje vesti rekolekcijų. 
Lankiausi Adelaidėje, 
Canberroje, Sydnėjuje, 
Geelonge ir Melbourne. 
Sakoma, kad Australijoje 
lietuvių ir lietuvių kil
mės gyventojų yra apie 
17,000, daugiausia - 
pokario emigracijos. 
Naujųjų imigrantų, pa
lyginus su Europa ir 
Šiaurės Amerika, yra ma
žai Rekolekcijose Melbourne, Sydnėjuje, 
Adelaidėje dalyvavo maždaug po 100 
tikinčiųjų, Gelonge ir Canberroje - apie 
30-50. Man taip pat buvo svarbu susipa
žinti su tenykščia lietuvių bendruomeni
ne ir katalikiška veikla.

Sydnėjaus miestas
Sydnėjaus lietuvių apylinkė turėjo 

ilgametį dvasios vadovą mons. Petrą 
Butkų, kuris mirė prieš keletą metų. Šia
me telkinyje yra jaučiama dvasinė spraga. 
Tik dabar neseniai atvyko lietuvių kilmės 
kunigas, kuris sutiko būti lietuvių kape
lionu. Jis gimęs Lenkijoje, dirbo Papua - 
New Guinea misijose ir dabar gyvena 
Sydnėjaus užmiestyje, sutiko Mišias at
našauti lietuviams. Bet pamokslus tegali 
sakyti angliškai.

Sydnėjaus Lietuvių Namai buvo par
duoti prieš keletą metų ir dabar nupirk
tos naujos patalpos lietuviškai veiklai. Jos 
yra mažesnės, bet geriau suplanuotos ir 
arti traukinio stoties, lengvai pricinamoj 
vietoj. Patalpų oficialus atidarymas turėtų 
įvykti šių metų rugsėjo arba spalio mė
nesį. Esu labai sužavėtas kaip racionaliai 
ir protingai Lietuvių Namų Valdyba 
planavo ateičiai, neaukodami lėšų re
montuoti seną pastatą, kuris tik iš dalies 
tiko bendruomenės poreikiams. Valdyba 
vietoj to gera kaina pardavė tą pastatą, ir 
stato labiau tinkamas patalpas. Dalį lėšų 
paliko fonde, kuris remia lietuvišką veiklą.

Canberra - Adelaide - Geelong
Tas pats įvyko Canberroje. Lietuvių 

bendniomenė laiku pardavė savo Lietuvių 
Namus, įsigijo mažesnes patalpas, ir dabar 
turi fondą paremti jų veiklai. Čia visiems 
yra geras pavyzdys, kaip reikėtų planuoti 
patalpas bendruomenės labui.

Adelaidėje yra vienintelė bendruome
nė, turinti savo parapiją - Šv. Kazimiero. 
Jos klebonas yra kun. Jonas Petraitis, MIC. 
Parapijos patalpos yra labai geroje, cen
trinėje vietoje, gražiai prižiūrimos, turi ir 
savo kultūros centrą. Adelaidės lietuviai turi

Nuotraukoje - prelatas Edmundas Putrimas su Geelongo lietuviais.

Ispanijoje

Prelatas Edmundas Putrimas su kukabaromis.

ir savo Lietuvių Namus, kuriuose sek
madieniais būna pietūs. Vietiniai lietuviai 
abejoja dėl tų Namų ateities, nes juose veikla 
gerokai sumažėjusi.

Geelonge buvo ir yra mažas lietuvių 
telkinys. Po šv. Mišių susirinkome pietų 
Lietuvių Klube. Jų Lietuvių Namai sude
gė prieš porą metų. Jie buvo išnuomoti 
keliom dienom policijai, užsidegė, nes bu
vo perkrauti elektros laidai. Sudegė visas 
pastatas, ir laimė, kad niekas nenukentėjo. 
Gaila, kad žuvo bendruomenės turtas - 
dokumentai ir archyvas. Geelongo miestas 
konpensavo jiems - davė patalpas Klubui 
nemokamai.

Mclbournas
Melbourne lietuvių bendniomenė yra 

labai veikli, visur stengiamasi įtraukti 
jaunimą - valdybose, organizacijose. 
Jaunimo Sąjunga čia ypač aktyvi. Taip pat 
yra labai graži katalikiška misija. Ka
pelionas yra Vilniaus arkivyskupijos kun. 
Algis Šimkus. Man buvo malonu matyti, 
kaip kun. Algis yra įsijungęs į visokerio
pą veiklą, atsiliepdamas į tos bendniome- 
nės poreikius. Esu paskyręs kun. Algį 
koordinuoti Melbourne - Adelaidės - 
Sydnėjaus ir Geelongo lietuvių jaunimo 
organizaciją dalyvauti Pasaulio Jaunimo 
Dienose 2008 m. liepos mėn. Sydnėjuje ir 
priimti lietuvišką jaunimą iš Lietuvos bei 
išeivijos. Manoma, kad tose Pasaulio 
Jaunimo Dienose dalyvaus 500,000 - 
800,000 jaunuolių. Atvyks Šv. Tėvas, ir 
manau, kad PJD, kaip ir visuose kraštuo
se, turės labai didelę įtaką vietinės Kata
likų Bažnyčios atnaujinimui.

Pokaryje imigravo Australijon apie 
10,000 lietuvių. Jie ir jų palikuonys su
daro daugumą lietuviškuose telkiniuose. 
Gaila, kad Lietuva nėra įsteigusi jokių 
diplomatinių tarnybų, tad didelis darbas 
tenka garbės konsulams Sydnėjuje, Ade
laidėje ir Melbourne.

Pabaigai - Ispanijoje
Iš Australijos vykau Ispanijon, kur bu

vo visai kitokie rūpesčiai.

Naujienos
Šį tą rašau iš mūsų padangės.
Motinos Dienos minėjimas vyko kar

tu su latviais ir estais Vokiečių Klube, 
Glenorchy. Salė, talpinanti virš 80 žmo
nių, buvo pilna, nuotaika gera.

Su paskaita ir eilėraščiu motinas svei
kino ALĘ Hobąrto Apylinkės Valdybos 
pirmininkė Rožė Vaičiulevičius. Gėles 
motinoms įteikė Rožės dukros Elzytė ir 
Nijolė.

Meninėje programos dalyje latvių ben- 
druomenės Hobarte pirmininkė Ieva 
Saulis, pritariant plokštelių muzikai ir 
publikai, dainavo latviškas bei angliškas 
dainas, o Nijolė pagrojo smuiku ir pašoko 
linksmą šokį.

Sekė vaišės, loterija ir pabendravimas 
su svečiais.

Trėmimų minėjimą Hobarte šiais me
tais ruošia latviai (2007 m. ruoš lietuviai). 
Jis įvyks sekmadienį, birželio 11 dieną, 10 
vai. ryto St. Peter’s Lutheran bažnyčioje, 207 
Davey Street. Mašinoms pasistatyti daug 
vietos yra už Globe Hotel.

Po pamaldų vaišinsimės arbata. Ren
gėjai prašo prisidėti maistu.

Visus prašome gausiai dalyvauti.
Ligoniai. Sulaukusios garbaus amžiaus, 

Michalina Petraitienė ir Antanina Mi- 
linkevičienė apgyvendintos slaugos na
muose, Glenorchy priemiestyje. Jas lanko
šeimos nariai. Hobart

Nuotraukoje - prelatas Edmundas Putrimas su Adelaidės lietuviais.

Buvau pietinėje Ispanijos dalyje, 
Almerijos provincijoje, kur gyvena apie 
15,000 lietuvių, naujai atvykusių per pra
ėjusius penkerius metus. Dauguma jų - 
žemės ūkio darbininkai ir statybininkai. 
Jie įsteigė Almerijos Lietuvių Bendruo
menę, kurios pirmininkė yra Marina 
Ruibienė, turinti labai veiklią Valdybą. 
Yra sekmadieninė lituanistinė mokykla, 
ruošiamasi įsteigti tautinių šokių grupę, 
sporto klubas rengia sporto šventes. Ten 
vykau tartis su Almerijos vyskupija, kad 
priimtų iš Lietuvos kunigą aptarnauti tos 
apylinkės lietuvius. Buvau suorganiza
vęs kovo mėn. pradžioj, kad kun. Gedi
minas Numgaudis, OFM, su savo koman
da vestų Gavėnios rekolekcijas-pirmas 
toje vietovėje. Bekalbant su Almerijos 
vyskupijos atstovais, paaiškėjo, kad jie nė
ra įpratę, kad pas juos dirbtų kunigas iš 
užsienio, ir jiems yra sunku suprasti, kodėl 
pas juos turėtų veikti lietuviška sielovada.

Jie mano, kad imigrantas, atvykęs į tą 
šalį, turi iš karto integruotis. Aš su tuo 
nesutinku, nes integracija yra procesas ir 
kai imigrantai kreipia daugiausia dėme
sio į darbą ir nepritampa prie aplinkos 
dėl kalbos ir požiūrių, tikėjimas būna 
visiškai atmestas. Tokį argumentą patei
kiau vietiniams Bažnyčios atstovams. Vis 
dėlto Lietuvoje jau yra paskirtas kunigas,

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

Motinos Dienos minėjime Nįjolė Wilson 
pagrojo smuiku. Aldonos Nunez nuotr.

Vladas Mikelaitis, sergantis kaulų vė
žiu, iš Royal ligoninės perkeltas į slaugos 
namus, esančius New Town. Jį lanko dūk-, 
ros ir žmona.

Juozas Paškevičius

kuris vyks į Almeriją baigus pasiruošimo 
darbus.

Sustojau Madride, susitikti su Ispanijos 
LB pirmininke Loreta Paulauskaite, kuri 
tikrai moka paremti bei padėti besikurian
čioms bendruomenėms ir labai padeda 
lietuviams Madride. Ji- tikra idealiste.

Ispanijoje yra 50,000 - 70,000 lietuvių, 
visi yra naujai atvykę. Tai yra jų pirmoji 
banga, nes Ispanijos ekonomika ne per 
seniausiai sustiprėjo - įstojus į ES, kaip ir 
Airijoje bei Portugalijoje, kur dabar irgi 
yra lietuvių telkiniai.

Daugelis bendruomenių prašo kunigo, 
bet, deja, nėra užtektinai tinkamų kunigų 
Lietuvoje, kurie galėtų aptarnauti visas 
užsienio lietuvių parapijas, bendruome
nes ir misijas. Užsienyje pašaukimų nėra, 
o jeiyra, tai-įstoja į vie tinę seminariją.

Lietuvoje, kai seni kunigai miršta arba 
išeina į pensijas, jaunesni turi aptarnauti net 
keletą parapijų. Kunigas turi svarbią va
dovavimo pareigą bendruomenėje, nes 
kunigystei yra būdingas neutralaus va
dovavimo vaidmuo. Tai yra vienas iš di
džiausių iššūkių šiose mano pareigose - 
rasti kunigus įvairiems telkiniams ir jei jo 
nerandama - išspręsti, kas galėtų atlikti tą 
sielovados darbą.

(“Tėviškės Žiburiai”
2006.04.25)
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Lietuviai pasaulyje____________
Įsivaizduokite Kolumbiją be Mockaus

Retas lietuvis nėra girdėjęs apie neįprastą lietuvių kilmės asmenybę Antaną Moc
kų, kuris ypatingai išgarsėja Pietų Amerikos valstybėje Kolumbijoje. Šių metų gegužės 
28 dienos rinkimuosejis kandidatavo į Kolumbijos Prezidento postą. Apie jį rašo kolumbietė 
teisininkė IMancy Galea no Echei/erri, kuri dirba Europos Parlamento 
kanceliarijoje. Red.

Nėra žmogaus Kolumbijoje, kuris 
nepažinotų Antano Mockaus arba nebūtų 
apie jį girdėjęs. Didelėje teritorijoje, kurio
je gyvena 45 milijonai įvairių tautybių 
gyventojų - indėnų, afroamerikiečių, mu
latų, ispanų palikuonių - šis lietuvių tau
tybės kohimbietis, gimęs Bogotoje 1952 
metais, užima ypatingą vietą Kolumbijos 
visuomenėje, ir ne tik demografine prasme.

Mano pirmas prisiminimas apie Antaną 
Mockų yra asmeninis. Viena mano gerai 
išauklėta draugė buvo platoniškai jį įsi
mylėjusi, ir man atrodo, kad šis jausmas 
buvo apėmęs ir kitas šalies merginas: jos 
visos buvo susižavėjusios Mockaus 
asmenybe. Tačiau jų romantiškos viltys 
buvo pasmerktos žlugti tą dieną, kai buvo 
paskelbta, jog Mockus ruošiasi susituok
ti... cirko palapinėje, pilnoje tigrų.

Tačiau Mockaus originalumas tęsiasi 
gerokai už cirko palapinių ribų ir “vienin
telės išrinktosios” širdies: Mockus yra ais
tringas ir įvairiapusiškas mokytojas, norin
tis pavergti kolumbiečių širdis mokslu bei 
siekiu visus darbus daryti teisingai. Šis 
ekscentriškumas ir originalumas yra tik 
vienas jo asmenybės įdomiųjų bruožų tarp 
visų sunkiai įsivaizduojamų gabumų, 
kuriuos jis panaudoja konfliktiškoje Ko
lumbijoje mokydamas, jog gyvybė yra pati 
aukščiausia vertybė, o dirbti yra įmanoma

Australai rado pamainą Brazauskui
„Beje, tas plikas storulis, be

protiškai šokęs lietuvhj pasiro
dymo metu - tai Lietuvos minis
tras pirmininkas,“ — šitaip an
tradienį (gegužės 23 - RB) buvo 
pranešta per Australijos televi
zijos Dešimtąjį kanalą.

Lietuvos Garbės generalinis 
konsulas Sydnėjuje Viktoras 
Šliteris užtikrino, kad diplomati
nė nota dėl to nebus siunčiama.

Antradieniais 21 vai. 30 min. 
iš Melbourno po .visą Ž aliąjį že
myną transliuojamos laidos
„Rove Live“ vedėjas Rove McManus jau 
kelerius metus iš eilės pripažįstamas ge
riausiu šalyje televizijos laidos šeiminin
ku. „Loggy“ apdovanojimams už jį balsuo
jantiems televizijos žiūrovams patinka 
žaismingai aštrus laidos tonas, kai kalbama 
apie šalies reikalus, politinius veikėjus, 
politinio korektiškumo nesąmones. Patin
ka ir tas, kad joje dažnai vieši pasaulinio 
garso atlikėjai.

Tačiau „LT United“ narį Arnoldą Lu
košių Lietuvos Vyriausybės vadovu „pa
skyrė” ne jis, o nuolatinis jo laidos dalyvis, 
taip pat labai populiarus kengūrų žemėje 
komikas Peter Helliar. Jis nepamiršo nu
sistebėti, kad Lietuvai atstovavusią grupę 
„LT United“ sudarė šios šalies žvaigždės 
(jis nė vienos pavardės neminėjo).

Nepiktai pajuokiančioje šių metų Eu- 
rovizijos konkurso apžvalgoje jis pra
dėjo (nepavykusiu) bandymu išsiaiškinti, 
kodėl dauguma atlikėjų vilkėjo baltais 
rūbais. Po to pabrėžė choreografijos svar
bą šiame renginyje - Lukošiaus šokis jam 
pasirodė vertas dar kartą parodyti Aus
tralijos televizijos žiūrovams. Kaip ir visos 
grupės pasirodymas, ne vien todėl, kad jų 
drabužiai nebuvo balti (lietuviai vilkėjo 
juodais kostiumais), bet ir kaip pavyzdį,
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Antanas Mockus.
nors ir sunkiai, tačiau sąžiningai.

Kolumbijoje Antaną Mockų žmonės 
pradėjo pažinti po to, kai jis paskaitos metu 
siekdamas sutramdyti grupę Valstybinio 
universiteto studentų, kurie elgėsi nepa
garbiai ir neleido jam kalbėti, parodė savo 
nuogą užpakalį.

Dėl kontraversiškos reputacijos Moc
kus turėjo atsistatydinti iš dekano pareigų 
universitete, kurį jis baigė, įgydamas filo- 

Arnoldas Lukošius Eurovizijoje.

kad dainų konkurse galima dalyvauti ir 
netgi užimti aukštą (šeštą) vietą dainos 
netgi neturint, o tik skanduojant „Mes 
nugalėtojai“.

Abu laidos vedėjai (stiliumi artimu lie
tuviškai skanduote! „Gėda pelėda“) pa
mėgdžiodami lietuvius kelis kartus pakar
tojo „We are the winners“, o paskui griež
tai pranešė, kad „nugalėtojai nenugalėjo“. 
Visgi dar kelis kartus laidos būvyje šeštą 
vietą Eurovizijoje pelniusi skanduote, te
gul ir pašaipiai, buvo pakartota.

Rita Baltušytė

P.S. Praėjusį šeštadienį žinia apie Aus
tralijoje „įvykdytus“ Lietuvos Vyriausybės 
pakeitimus buvo paskelbta „Lietuvos ry
te“ ir info.lt bei delfi.lt interneto naujienų 
agentūrose. Delfyje ji beveik visą dieną 
išbuvo pirmuoju pranešimu ir susilaukė 
daugiau kaip 450 komentarų. Daugelis 
grubumu garsėjančių Delfi’o komentato
rių australus koliojo, kad jie drįsta juoktis 
iš šeštą vietą Eurovizijoje užėmusios lie
tuvių grupės, kai kurie sakė, kad Lukošius 
tikrai būtų geresnis už Brazauską, ir net 
eilinių ministrų portfelius „išdalino“ ki
tiems „LT United“ nariams. Nemažaikas 
džiaugėsi, kad iš viso tokioje tolimoje ša
lyje apie Lietuvą kalbama. R.B. 

sofo ir matematiko išsilavinimą ir kur po 
to dirbo profesoriumi bei mokslininku.

Kolumbijos gyventojai Antaną Mockų 
laiko žmogumi su antipolitinėmis idėjo
mis. Priežastis, kodėl žmonės šiandien ti
ki Antanu, yra ta, jog niekas neabejoja jo 
sąžiningumu šalyje, liūdnai pagarsėjusioje 
korupcija ir smurtu.

Šios Antano Mockaus savybės padėjo 
jam nugalėti 1995 m. vykusiuose Bogotos 
(Kolumbijos sostinė) mero rinkimuose, 
kurie po to imti vadinti neturinčiais prece
dento istoriniais rinkimais. Tos pačios sa
vybės nulėmė ir tai, jog Antanas Mockus 
dar kartą buvo perrinktas Bogotos meru 
2001 m., skirdamas labai mažai pinigų sa
vo rinkiminei kampanijai.

Kolumbijos gyventojai Antaną Mockų 
apibūdina kaip šiltą, nuoširdų, inteligen
tišką, bet tuo pačiu rimtą ir kūrybingą 
žmogų, nevengiantį drąsių poelgių. Jis pa
deda piliečiams ginti jų teises, ir tai daro 
remdamasis trimis pagrindiniais dalykais: 
drąsa, orumu, pagarba įstatymams. Savo 
drąsą jis pademonstravo mesdamas tvirtą 
iššūkį Kolumbijos FARC smurtinės gru
puotės partizanams, kai jie grasindami 
visiems šalies merams mirtimi, jei šie ne
paklus reikalavimui atsistatydinti, siekė 
palaužti demokratinius procesus šalyje.

Antanas Mockus atstovauja ir šalies 
intelektualus, ir paprastus žmones, moteris 
ir vyrus, namų šeimininkes, tiesiog pilie
čius bei supranta problemas, su kuriomis 
jie susiduria. Jis siekia pakeisti įsišakni
jusius visuomenėje blogus socialinius el

Arise, the new Baltic state of East Anglia
Į Angliją ir ypač į Airiją atvykstant vis daugiau emigrantų iš Rytų Europos kraštų, 

tenykštėje spaudoje pasigirsta nemažai komentarų, atgarsių ir pan. apie šią naują 
etninę bangą ir jos ekonominį prisitaikymą bei įsikūrimą. Spausdiname žurnalistinį 
reportažą, kurį talpino didysis britų laikraštis “The Sunday Times”. Red.

Maurice Chittenden 
and Ed Habershon

It will be a lonely Christmas for Stefa
nija Kudresova, a widowed pensioner, in 
Lithuanian village of Pikeliai. Her son 
Vytas, 45, is working 1,000 miles away in 
Norfolk.

So are many of villagers. The 
population of Pikeliai has dwindled by 
half to 500 people, mostly the elderly or 
the very young, since Lithuania joined the 
European Union on May Day last year.

East Anglia, on the other hand, has 
become Britain’s very own Baltic state. It 
now has 80,000 migrant workers, nearly 
two thirds of them from Estonia, Latvia 
and Lithuania. A new study shows the 
migrants will contribute 360 million 
pounds to the regional economy in the 
curent financial year.

But the mass exodus to the West is 
leaving the real Baltic state - denuded of 
young people - with an uncertain future. 
The population of Estonia is 14% lower 
than it was in 1990. Latvia has witnessed a 
13% fall and Lithuania 6.7% during this 
period.

The loss is even greater in Pikeliai. Last 
week its streets were deserted. At least a 
dozen of its pretty wooden houses stood 
abandoned and shuttered.

As a funeral procession beat a march 
down the main street without a car to 
bother it, Kudresova, in her mid-sixties, 
said: “When my son left to work in England 
I was crying. Now I am happy for him.

“Young people here have only two 
options - to leave or to drown in alcohol. 
There is no job here and no future for this 
village.”

Her son arrived in Britain three months 
ago in his battered car with his wife Irena, 
48, and their daughter Sigita, 21. Vytas’s 
stepdaughter, Kristina, 28, had flown on 

gesio modelius, pavyzdžiui, vyrų elgesio 
modelį, paprasčiausiai pasitelkdamas 
puikų humoro jausmą, organizuodamas 
diskusijas ir keitimąsi idėjomis, sukur
damas ypatingą piliečių kultūrinę prog
ramą, kuri visų pirma pasireiškia pilie
tiškumo ugdymu. Kartą Antanas Mockus 
netgi apsivilko supermeno drabužius, siek
damas “pažadinti” tobulą pilietį, kuris tu
rėtų būti įsikūnijęs kiekviename žmoguje.

Šiuo metu Antanas Mockus antrą kar
tą kandidatuoja rinkimuose į Kolumbijos 
prezidentus. Kovo mėnesį vykusiuose 
parlamento rinkimuose Kolumbijos žmo
nės išreiškė savo palankumą, bet tai buvo 
palankumas vienos ar kitos politinės par
tijos pozicijai, o ne atskirų kandidatų veik
lai. Galime pasakyti Antanui: nenustok 
bandyti, nes eini teisingu keliu!

Sakoma, jog norint sužinoti, ar tam 
tikras žmogus yra būtinas grupei ar vi
suomenei, reikia tiesiog įsivaizduoti, kaip 
viskas vyktų be to žmogaus. O ar galime 
įsivaizduoti Kolumbiją be Antano Moc
kaus? Vienareikšmiškai galima pasakyti, 
jog Kolumbijos be Mockaus įsivaizduoti 
tiesiog neįmanoma, nes jis yra svarbi atsva
ra visuomenei, pristatydamas tobulo pilie
čio modelį, pasisakydamas prieš korup
ciją ir smurtą, siekdamas įgyvendinti netur
tingų ir sąžiningų žmonių viltis.

Antanas Mockus parodė žmonėms 
teisingą kelią, kuriuo reikia eiti, nors ir sun
kiai dirbant, tačiau visą gyvenimą gerbiant 
įstatymą, kaip svarbiausią vertybę.

“Europos laiku”, Nr. 4, sutrumpinta.

ahead.
The family joined an agency that 

specialises in migrant workers. The two 
girls work for an office agency while Vytas 
and his wife work at the Banham chicken 
factory at Attleborough, Norfolk.

They work eight hours a day on the 
production line packaging frozen chicken 
and earning the minimum wage of 5.05 
pounds an hour. Even after paying the rent 
for their flat in Great Yarmouth 35 miles 
away they earn 100 pounds a week each, 
equivalent to the monthly wage in Lithuania

“We arc earning good money here”, 
said Vytas. “I like taking photographs at 
the weekend. That is my way to relax

“I plan to stay here for about five years. 
The people back home are now either very 
old orvery young, but sometimes I dream 
of it again becoming the village I once 
knew.”

Clive Beecham, managing director of 
Kinnerton, said: “Ithink they are fantastic 
workforce and that is largely because they 
are over here for one reason and that is to 
work”.

Norfolk boasts almost full employment 
and before the east Europeans arrived the 
factory used to bus workers in from Corby 
in Northamptonshire, 50 miles away. Of 
its 570-strong workforce now, 100 are 
Lithuanians, 70 are Latvians and 37 are 
Poles.

Lithuania estimates that more than 
100,000, or 3 % of its population, have gone 
abroad to work since it joined the EU.

In Pikeliai, Stefanija Kudresova packs 
a big parcel with traditional Lithuanian 
food such as gingerbread and poppy seed 
cake, hoping it will reach her son for New 
Year’s Eve.

“Vytas still has a house here. He wants 
to earn more money and to come back here 
to repair the house for the living. At least 
that is what I hope”, she said. □
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Prisiminimai iš kelionių Kambodijoje
Ona Maksvyticnė

Tęsinys iš “M.P.” nr. 19
“Good day, welcome”, - šaukia viens už 

kito.
Koks malonus jausmas matyti be

sišypsančius jaunus veidus. Geraldine Cox 
-pagyvenusi, stambaus sudėjimo mote
ris, raudoni plaukai, susukti į kuodą, per
smeigtą baltu “chopstick”, besišypsantis 
veidas, kuriame slepiasi užsispyrimas pa
siekti pasirinktą tikslą gyvenime. Ji ap
rodė berniukų ir mergaičių bendrabučius, 
studijų kambarį su komputeriais, valgo
mąjį, virtuvę. Visur svarui bet patalpos la
bai ankštos. Dar trūksta pinigų užbaigi
mui naujo pastato, kuriame bus bendra
butis. Tuomet senieji pastatai duos dau
giau vietos valgomajam ir auditorijai.

Vienas didesnis kambarys naudojamas 
kaip muzikos ir šokių studija. Čia vyksta 
šokių repeticijos. Profesionalai mokytojai 
aukoja savo laiką paruošdami vaikų šo
kius, orkestrą ir chorą. Ši grupė gastrolia
vo Australijoje. Be to, dažnai pasirodo 
oficialiuose valdžios priėmimuose. Gražu 
buvo žiūrėti, kaip tie mažučiai pipiriukai 
šoka tradicinius Khmer šokius. Jie šoko 
kur kas geriau, negu, kaip teko vėliau 
pastebėti, profesionalai. Įteikėm jiems 
atvežtą piniginę dovaną iš Isoldos Pože- 
laitės-Davis AM, Jurgio Janavičiaus ir 
mudviejų su Jolanta.

Grįždamos į viešbutį užsukom į Java 
kavine pabendrauti su Phnom Penh elitu - 
žmonėmis, kurie dalyvavo meno parodos 
atidaryme. Buvo malonu praleisti keletą 
valandų meninkų ratelyje. Grįždamos at
gal j viešbutį susidūrėme su maža proble
ma. Pasirodo vakarais nėra tuk tuk. Stovim. 
Pasisiūlo pavežti. Sakau - mes dvi.

“Okay.” Koks viešbutis?
“J Hotel”. Jolanta sėdasi užpakalyje vai

ruotojo, aš užjos pusiau ant sėdynės, pu
siau pakibusi ore. Įsikimbu j Jolantą ir -

Iš Redakcijos pašto
Gerbiama p. Redaktore,

Rašau prieš išvykdama su dukra Ka
rde į Lietuvą, kur dalyvausiu “Poezijos 
pavasario 2006” renginiuose (š.m. gegužės 
mėnesio paskutinę savaitę), o kiek vėliau 
- ir kituose kultūriniuose renginiuose, 
kuriems nestinga įvairovės. Lietuva ypač 
turtinga klasikinės muzikos koncertais - 
festivaliais.

Norėčiau pranešti skaitytojams, kad 
Algimanto Mackaus Knygų leidimo 
Fondas (JAV), kurio ilgametis vedė jas yra 
Gintautas Vėžys, ruošiasi išleisti mano 
poezijos 5-ąjį rinkinį jau šių metų rudenį. 
Knygos pavadinimas bus “Edvinas Gra- 
žiaveidis keliauja į Marsą.”

Kai dalį savo rankraščių nusiunčiau 
Rimvydui Šilbajoriui (JAV), savo praėju
sių metų spalio 29 dienos laiške man jis 
pasisakė palankiai.

Cituoju: “Gavau Jūsų eilėraščius. Įdo
mus ciklas. Sveikinu su atspausdinimu 
Litmenyje.” Rimvydas Šilbajoris žadėjo 
ištrauką atspausdinti ir “Metmenyse.”

Toliau jis rašo: “Malonu, kad tęsiat 
savo kūrybinį darbą. Linkiu tolimesnės 
sėkmės.”

Sekančiame savo laiške, R. Šilbajoris 
rašo: “Labai įdomus, savotiškas vieno 
įžymaus lietuvio atsiekimų epas, tikrai 
vertas tautos ir jos kultūros dėmesio (2005. 
11.17).”

Šią mano poezijos knygą ruoš spau
dai V. O. Virkau-kitasžymus “Metmenų” 
bendradarbis, kuriam nestinga lietuviško 
entuziazmo.

Pagarbiai
Aldona Veščiūnaitė - Janavičius 

skriejam. Jaučiu - kuprinė smunka, bet 
bijau taisytis. Žinoma, mūsų draugas 
pasiklydo. Klausia, kokioje gatvėje vieš
butis. Abi močiutės iš baimės ir atmintį 
prarado. Reikia sustot ir ieškot adreso. 
Stabtelim prie kampo, susirandu kortelę, 
bet sunku prie mėnulio šviesos ir dar be 
akinių įskaityti. Paduodu vairuotojui. Kokia 
laimė! Pasirodo, viešbutis yra sekančioje 
gatvėje. Sustojus prie viešbučio, aš tiesiog 
nuslystu, o Jolanta gražiai nulipa su vai
ruotojo pagalba. Įėję papasakojam, kaip 
mes grįžom. Visi gerai pasijuokėm. Vė
liau, mums išeinant iš viešbučio vis pa
klausdavo, kokį transportą madam šian
dien naudos.

Siem Reap ir Angkor Wat
Kol mudvi atsisveikinom su viešbučio 

patarnautojais, suvėlavom. Setą (tuk tuk 
vairuotojas) jau laukė sakydamas, nesvar
bu, dar yra laiko. Kelias pilnas mašinų ir 
motociklų. Visi skuba į darbą. Mes va
žiuojam šaligatviais, nes nėra vietos ant 
kelio, net kertam kiaurai per gatvių val
gyklas išbaidydami vištas, šunis ir net 
valgančiuosius. Toks važiavimas yra pri
imtinas. Gal ir yra kokių taisyklių, kaip 
pavyzdžiui raudonos ar žalios šviesos, bet 
tai nieko nereiškia, ypač pėsčiųjų perėji
mai visai ignoruojami. Oro uostą pasie
kėm rekordiniu laiku!

Lėktuvas pilnas. Su mumis skrido kaž
kokia prancūzų delegacija. Išlipus Šiem 
Reap, juos pasitiko uniformuoti asmenys. 
Sakom, gal tai mus sutinka, bet kur tau. Tik 
išėjus apspito vairuotojai, siūlydami vi
sokiomis kainomis nuvežti į viešbutį. 
Negalim praeiti. Net policininkas turėjo 
įsiterpti. Paėmėm taksi, nes jo kaina buvo 
lygiai kaip tuk tuk - US $1. Pusiaukely 
vairuotojas sako, kad mes turėsim jam 
sumokėti US $5.

“Jokiu būdu, sutarėm vieną dolerį. Mes 
tiek ir mokam, kitaip išlipsim ir ieškosim 
tuk tuk”.

Mielas Australijos lietuvi,
97-uosius metus einantis vienintelis 

užsienio lietuvių dienraštis „Draugas” sie
kia atsinaujinti ir pritraukti kuo įvairesnį 
skaitytojų ratą. Įgyvendindami savo tiks
lus. neseniai parengėme naują dienraščio 
interneto svetainę - mvw.draugas.org - 
kurioje publikuojami straipsniai politinė
mis, kultūrinėmis, religinėmis bei kitomis 
temomis.

Atnaujintoje svetainėje taip pat rasite 
trumpą dienraščio istoriją, kontaktinę 
informaciją bei informaciją apie leidėjus 
ir darbuotojus.

Šiuo metu „Drauge” gausėja bendra
darbių iš Lietuvos. Dienraštyje nuolat 
spausdinami režisieriaus Vytauto V. Lands
bergio, Seimo opozicijos vadovo Vytauto 
Kubiliaus, kompozitoriaus Anatolijaus 
Lapinsko, poeto bei fotografo Ričardo 
Šileikos bei kitų autorių straipsniai. Ta
čiau norėtume sulaukti daugiau informa
cijų apie lietuvių bendruomenes kitose 
šalyse.

Kviečiame siųsti savo straipsnius, 
pastabas, nuomones bei pasiūlymus dėl 
galimo bendradarbiavimo. Ir, žinoma, 
kviečiame skaityti ir prenumeruoti „Drau
gą” - prisidėkime visi prie lietuvybės 
puoselėjimo.

Pagarbiai,
Monika Bončkutė

Pasaulio lietuvių dienraščio 
„Draugas“ korespondentė 

4545 W. 63“' St., Chicago, II60616 
E-mail: mbonckute@draugas.org 
Interneto svetainė: www.draugas.org 
Tel.: 773-585-9500, fax: 773-585-8284

Angkor Wat šventykloje.
Vairuotojas nusiramino ir paklausė 

koks viešbutis?
“Mes jo neturim. Jei žinot kokį už US 

$20 su pusryčiais, gal galėtumėt į jį 
nuvežti”.

Sutarta. Kelias į miestą palyginus ge
ras, matosi naujų pastatų, gražūs didžiu
liai viešbučiai. Pravažiuojam karaliaus 
rezidenciją. Kelias eina paupiu, graži 
mcdžiiĮ alėja. Pervažiavus per tiltą įsu
kant j negrįstą gatvę. I r štai krūmokšniuo
se mūsų viešbutis. Vairuotojas sako, kad jis 
LIS $20 dienai.

“Aršu pusryčiais?”
“Ne”.
Aš nelipu iš mašinos.
“Važiuokim kitur”.
Jis nueina, pasikalba su vedėju, grįžta 

sakydamas: “gerai, gausit pusryčius”.
Tik vėliau išsikalbėjus sužinojom, kad 

jis yra savininkas, turi taksi irsti šeima gy
vena apačioj. Išnuomoja du aukštus. Jo 
ūkvedys dirba 24 valandas per dieną, sep

Ko Lietuvoje bijo dabar išvykusieji?
Daugiau nei 40% apklaustų emigra

vusių lietuvių nuo grįžimo į Lietuvą su
laiko nepakankamos socialinės garanti
jos - sveikatos, senatvės draudimas.

Trečdalis emigravusių lietuvių bijo di
delio nusikalstamumo Lietuvoje. Du treč
dalius apklaustų emigrantų į Lietuvą grįž
ti motyvuoja didesnis atlyginimas, leng
viau nei užsienyje prieinama kvalifikuota 
medicininė pagalba bei sava kultūra.

Apklausa atlikta kovo mėnesį inter
netu apklausus 326 užsienyje gyvenančius 
lietuvius iš devyniolikos šalių. Daugiausiai 
atsakymų gauta iš Didžiosios Britanijos, 
JAV, Airijos.

Kaip papildomus faktorius, skatinan
čius grįžti į tėvynę, apklausos dalyviai taip 
pat nurodė karjerą, šeimą, socialines ga
rantijas, geresnes darbo sąlygas, nuosavą 
būstą, mažesnius pajamų bei socialinio 
draudimo mokesčius.

Maždaugpusė apklaustų lietuvių teigė, 
kad per mėnesį svetur uždirba 4,000-7,000. 

tynias dienas į savaitę. Gauna vieną dieną 
per metus atostogų, miega prieangyje ant 
hamako. Jo alga - US $30 per mėnesį! 
Paklausus, kodėl neina kitur, sako: “Jei tu
rėčiau tūkstantį dolerių, pasimokęs gau
čiau darbą dideliame viešbutyje, bet kaip 
tai padaryti, jei reikia išlaikyti šeimą”.

Palikusi Jolantą, kuri norėjo pailsėti po 
kelionės, išėjau pasidairyti. Pakelyje pa
mačiau viešbutį Enjoy Villa. Jo savininkas 
australas su vietine partnere. Jis jau pen- 
keri metai gyvena Sien Reap. Labai pa
tenkintas, nenori grįžti į Adelaidę. Galiu 
suprasti - aš irgi norėčiau čia gyventi.

Šiandien pradedam savo odisėją į 
Angkor Wat.

Išsinuomuojam tuk tuk visai dienai už 
LIS $8. Kelias gražus, iš abiejų pusių 
džiunglės. Privažiavus Angkor National 
Park, jei nori pabūti daugiau negu vieną 
dieną, perki pasą su savo nuotrauka. Kaina 
US $60 (vietiniams veltui) visai savaitei.

Tęsinys kitame “MJ!” numeryje

litų atskaičius pajamų ir sveikatos drau
dimo mokesčius.

Tyrimu nustatyta, kad trečdalis ap
klaustųjų jau yra apsisprendę grįžti į 
Lietuvą, iš jų yra beveik 70% yra jaunimas 
iki trisdešimties metų. 61.5% ketinančių 
grįžti yra kvalifikuoti darbuotojai, o šiek 
tiek daugiau nei penktadalis iš ketinan
čių grjžti šiuo metu dirba nekvalifikuo
tus darbus. Į Lietuvą grįžę lietuviai norė
tų uždirbti nuo 3,000 iki 5,000 litų per 
mėnesį.

Daugiau nei pusė planuojančių grįžti 
turi aukštąjį išsilavinimą. Jiems yra svar
bi galimybė Lietuvoje įsigyti nuosavą būs
tą ir dirbti pagal specialybę, aukštos kva
lifikacijos reikalaujantį darbą.

Beveik ketvirtadalis respondentų 
apskritai neketina grįžti dirbti j gimtinę, iš 
jų dauguma užsienyje gyvena ilgiau nei 
trejus metus.

(Pagal DELFI)
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Sportas Europos “bodybuilding” čempionate lietuvėės

Baltijos galiūnų čempionate pirmavo lietuviai
Mažeikiuose gegu

žės 28 d. įvyko pirmasis 
Baltijos galiūnų koman
dų čempionatas. Į var
žybas atvyko keturios 
komandos: dvi iš Lie
tuvos ir po vieną iš Lat
vijos bei Estijos. Lietu
vos pirmąją komandą 
sudarė praėjusių metų 
pasaulio čempionai: 
Žydrūnas Savickas, Sau
lius Brusokas, Vidas Ble- 
kaitis ir Vilius Petraus
kas.

Komandos rungėsi 
septyniose rungtyse: 
neštuvų nešime, svarme
nų metime aukštyn, rąs
to kėlime, automobilių laikyme, pritū
pimuose su svoriu, gladiatorių kovose ir 
estafetėje.

Varžybose dominavo pirmoji Lietuvos 
komanda. Ji tik vienoje - automobilių 
laikymo rungtyje, buvo trečia, o visas ki
tas rungtis užtikrintai laimėjo ir patvir
tino savo, kaip stipriausios pasaulio ga
liūnų komandos vardą.

Stipriausio pasaulio žmogaus ir Lie
tuvos galiūnų federacijos viceprezidento

Tarp prizininkų - trys Lietuvos lengvaatlečiai
Trys Lietuvos lengvaatlečiai gegužės 27 

d. tapo prizininkais tarptautinėse varžy
bose Europoje.

Antrą vietą Norvegijoje vykusiame 
tradiciniame “Floro lengvosios atletikos

zje 2006” užėmė Rolandas Sta- 
nors 110 m barjerinio bėgimo 
joje jis sugaišo net 18.10 sekundės

Lietuvos okupacija ir Antrasis 
pasaulinis karas

Doc. dr. Arvydas Anusauskas 
(Lietuvos gyventojų rezistencijos ir 

genocido centras)

Tęsinys iš “M.R” Nr. 21.
Sovietų Sąjungoje 1934 m taip pat bu

vo parengtas “įsiveržimo operacijos pa
grindų” projektas. Teritorija buvo prak
tiškai derinta Baltarusijos ir Pavolgio ka
rinėse apygardose.

1939 m. rugpjūčio 13 d. Leningrado 
karinėje apygardoje buvo suformuotas 
Novgorodo armijos junginys, rugsėjo 14 d. 
reorganizuotas į 8-ąją armiją - 100,000 
karių ir su dar vienu korpusu - iš viso 
135,000 karių išstatyta prieš Estiją. Ka
linino apygardoje mobilizuota 7-oji ar
mija - 160,000 karių buvo perduota Le
ningrado karinei apskričiai ir telkiama 
Latvijos pasienyje. Direktyva Nr. 043 
rugsėjo 26 d. įsakyta iki rugsėjo 29 d. 
susitelkti pasienyje. Karių užduotis - užim
ti Taliną, Tartu. Jei Latvija suteiktų karinę 
pagalbą - 7-ajai armijai sparčiu žygiu 
užimti Rygą. Karinis jūrų laivynas turėjo 
neleisti Estijos laivynui pasitraukti j 
Suomiją ir Švediją. Papildomai prieš Lie
tuvą buvo sutelkta 3-ioji armija su 194,000 
karių ir 1,078 tankais. Rugsėjo 27 d. 
Ribbentropui Stalinas Maskvoje pareiš
kė, kad Estijoje “laikinai” bus palikta 
egzistavusi valdžios sistema. Jei Latvija 
atsisakys sudaryti paktą tokiomis pat 
sąlygomis kaip Estija - tuomet sovietinė
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Stipriausias pasaulio žmogus - Žydrūnas Savickas.

Žydrūno Savicko teigimu, Lietuvos ga
liūnams šios varžybos buvo tik viena iš 
repeticijų prieš pasaulio galiūnų koman
dų čempionatą, įvyksiantį rugpjūčio 1-3 d. 
Ukrainoje.

“Apginti iškovotą titulą visada yra 
sunkiau nei iškovoti, tačiau būtent prieš 
pasaulio čempionatą tikimės pasiekti 
optimalią sportinę formą ir dar kartą 
įrodyti, kad lietuviai yra stipriausia tauta 
pasaulyje“, - sakė Ž.Savickas. □

Trečiąsias vietas tą pačią dieną užėmė 
ieties metikai Tomas Intas ir Indrė Jakn- 
baitytė.

Ten pat Norvegijoje Tintas nuskraidi
no ietį 77.01 m ir 2.4 m pralaimėjo antroje 
vietoje likusiam švedui Magnus Arvidsson.

I.Jakubaitytė Vokietijoje vykusiose 
“Anhalt 2006” tarptautinėse varžybose 
geriausiu trečiuoju bandymu ietį nuskrai
dino 56.04 m ir tik 54 cm pralaimėjo antrą 
vietą užėmusiai lenkei Urszula Jasinska.

armija per trumpą laiką susidoros su 
Latvija. Vertindamas Baltijos šalių pozici
jas Stalinas pasakė, kad “dabar iš jų pusės 
nenumatoma jokių išpuolių, nes visos jos 
gerokai išgąsdintos”. Kaip tik tuo metu 
Baltijos šalių pasienyje Sovietų Sąjunga 
buvo sutelkusi 437,235 karių su 3,052 
tankais ir 3,635 artilerijos pabūklais. Anot 
nišų istoriko Meltiuchov’o, “susitarimas 
su Vokietija apie įtakos sferų pasidalini
mą ir karas Europoje tapo tomis būtino
mis sąlygomis, kuriomis sovietinė vado
vybė galėjo pakankamai laisvai veikti 
Pabaltijo atžvilgiu. Anot to paties auto
riaus, nuostata, kad Baltijos valstybėms ki
ta realia alternatyva buvo Vokietijos 
okupacija yra “sugalvota ir prieštarauja 
realiems faktams”. Su tuo sunku nesutikti. 
Realia alternatyva savitarpio pagalbos 
sutartims galėjo būti tik jų okupacija su 
Raudonosios armijos pagalba. Po sutar
čių sudarymo Baltijos valstybėse Sovietų 
Sąjunga jau turėjo 66,946 karių, 1,065 
tankus, 1,630 pabūklų, 526 lėktuvus.

Plėtojantis diplomatiniam konfliktui 
1940 m. gegužės-birželio mėn. prasidėjo 
tiesioginiai kariniai pasirengimai. 1940 m. 
birželio 4-7 d. trijų karinių apygardų ka
riuomenė buvo “mokymų” pretekstu (ir 
kurgi girdėtas toks pretekstas - ogi iš 
Vokietijos 1941 m. dezinformacinės kom
panijos arsenalo) telkiama pasienyje. 
Baltijos šalyse dislokuotos kariuomenės 
vadas Loktionovas birželio 8 d. gavo įsa
kymą pasirengti karo veiksmams. Lietuvos

Gegužės 27-28 dieno
mis Viterbo mieste (Itali
ja) vykusiame Europos 
“bodybuilding” ir fitness’o 
čempionate medalius iš
kovojo Lietuvos atstovės 
Alina Čepurnienė (žiūr. 
nuotr. dešinėje) ir Živilė 
Raudonienė.

Vilniaus “Olympia” 
klubo atstovė Alina Čepur
nienė buvo nepralenkiama 
tarp kultūrisčių svorio ka
tegorijoje iki 57 kilogramų. 
37-crių metų vilnietė pra
tęsė savo pergalių seriją -
pernai ji tapo pasaulio ir Europos 
kultūrisčių veteranių čempione.

Kauno “Olimpo” klubo atstovė Živilė 
Raudonienė kūno fitness’o rungtyje (168 
cm) iškovojo sidabro medalį. Europos 
2003 m. čempionei ir 2005 bei 2003 m.

Dar viena Virgilijaus Aleknos pergalė
Gegužės 28 d. Oregono valstijoje (JAV) 

vykusiose “Prefontaine Classic Grand 
Prix” lengvaatlečių varžybose eilinę 
pergalę iškovojo olimpinis ir pasaulio 
čempionas disko metikas Virgilijus Alek
na (žiūr. nuotr. dešinėje). Geriausiu -penk
tuoju - bandymu Virgilijus Alekna diską 
nusviedė 67.97 m. Lietuvos disko metikas 
pirmavo nuo pat varžybų (67.14 m) 
pradžios..

Antrąją bei trečiąją vietas varžybose 
užėmė JAV atstovai Jarred Rome(65.72 m) 
bei Ian Waltz (65.27 m).

teritorijoje jau buvo beveik 19,000 Rau
donosios armijos karių - N. Vilnioje, Aly
tuje, Prienuose ir Gaižiūnuose. Jie turėjo 
išlaikyti tiltus per Nemuną ir Nerį, laukti 
pagrindinių pajėgų, paremti 5 km piečiau 
Gaižiūnų išsilaipinsiančią 214-tąją oro 
desanto brigadą - beveik 1000 desan
tininkų.

Tą pačią dieną Lydoje Baltarusijos 
karinės apygardos vadai buvo informuoti 
apie galimus veiksmus prieš Lietuvą. 1940 
m. birželio 10 d. anapus rytinės Lietuvos 
sienos Sovietų Sąjunga sutelkė kariuome
nę. Kovinėje parengtyje įsakymo laukė 11- 
oji ir 3-ioji armijos: 221,260 karių, 1,513 
tankų, 245 šarvuočiai, 1,140 karo lėktuvų 
ir 2,946 minosvaidžiai bei patrankos. 
Visame Baltijos šalių pasienyje ir jose 
pačiose buvo sutelkta 435,000 karių su 
3,000 tankų, 8,000 pabūklų, 2,061 lėktuvas.

Ten pat birželio 11d. pasitarimo metu 
gen. Pavlovas išdėstė puolimo planą. Tuo 
metu prie rytinės Lietuvos sienos išdėsty
tos sovietų kariuomenės divizijos ir pul
kai gavo puolimo užduotis. Pasienio ruo
že nuo Druskininkų iki Ašmenos karinėje 
parengtyje laukė 11-osios armijos kava
lerijos korpusas, šešios divizijos ir trys tan
kų brigados. Nuo Ašmenos iki Daugpilio 
buvo dislokuota 3-sios armijos kavaleri
jos korpusas, penkios šaulių divizijos, dvi 
tankų brigados. Gavę įsakymą pulti, sovie
tų lėktuvai turėjo sunaikinti Lietuvos oro 
pajėgas aerodromuose, o desantas - užimti 
perkėlas per Nemuną ties Alytumi ir 
Kaunu. Lietuvos kariuomenei turėjo būti 
atkirsti pasitraukimo į Vokietiją keliai, o 
Lietuvos okupacijai duotas 3 - 4 dienų 
terminas. Puolimo laikas - birželio 15-oji, 
9 valanda ryto.

Prieš tai, birželio 13 d., Kremliuje su
sirinko aukščiausia karinė politinė va
dovybė - Stalinas, Molotovas, maršalas 
Timošenko, maršalas Šapošnikovas, gen. 
Žukovas ir kt.

Lietuvos kariuomenė, atitraukta nuo 
Lietuvos valstybės sienų, stovėjo karinėse

laimėjo medalius

pasaulio vicečcmpionei 24-erių metetų Ž. 
Raudonienei kelią link antro žemnyno 
čempionės titulo užtvėrė dukart pasaaulio 
čempionė slovake Lenka Chalupkovaa.

Čempionate dalyvavo 127 atletai i iš 27 
šalių. □ 

įgulose šalies vidurio rajonuose. Tlio tžarpu 
Raudonosios armijos radijo stotys lauukė 
perduodamo signalo operacijos pradžižiai. 
Birželio 13 d. prie Gaižiūnų buvo išmmesti 
7 desantininkai, turėję pasirengti diddelio 
desanto priėmimui. NVD rengėsi 50,0,000 - 
70,000 karo beleisvių priėmimuiui, o 
karinėse ligoninėse laukta apie 30,0,000 
sužeistųjų. Kai susitiko generolai GtMogų , 
stotyje, Pavlovas su Vitkausku birželiio 17 
d., Joniškyje - Pavlovas su Udentynštu ir 
Narvoje - Mereckovas su Laidoneritu, - 
Baltijos šalių okupacija jau buvo prasiidė- 
jusi. Raudonoji armija taikaus žengimo 
sąlygomis netekusi 58 karių (15 nusižuudė, 
15 nuskendo ir 28 žuvo) ir su 158 sužžeis- 
taisiais pabaigė invazijos procesą. Įdoomu 
tai, kad invazijoje dalyvavusi kariuonmenė 
buvo mažinama, t.y. išvedama iš okuppuo- 
tų valstybių teritorijos - 1940 m. tebbuvo 
173,000 karių ir iki pat karo su Vokidetija 
pradžios Baltijos valstybėse dislokuuota 
sovietinė kariuomenė nepasiekė tosjaėgos, 
kuri buvo sutelkta prieš Baltijos valsttybes 
- tankų, lėktuvų karo prieš Vokidetiją 
išvakarėse tebuvo vos pusė to kiekio,), ku
rio prieš metus prireikė okupacijai.

Prieš 7-10 metų Rusijos archyvuuose 
radus pakankamai faktinių duomenų a apie 
Baltijos valstybių karinio spaudirmo ir 
okupacijos procesą, Rusijos istoriografijo
je buvo prasidėjęs radikalaus naujo ver
tinimo procesas. Anot rusų istorikų ’ Vol
kovo ir Jemeljanovo, “nors šalių, kutrios 
buvo išsidėsčiusios įvairiose strategimėse 
ribose, suverenus statusas buvosaugonmas 
tarptautinės teisės, bet praktiškai Antrtrojo 
pasaulinio karo sąlygomis šie teisisiniai 
dalykai buvo ignoruojami visų svarbbiau- I 
šių karo dayvių, tarp jų ir Sovietų Sąjųjun- j 
gos”. Galima sakyti, kad Baltijos valslsty- ! 
bių okupacija buvo Antrojo pasauliniob ka- j 
ro metu vykusių politinių ir karinių į pa- j 
sirengimų dideliam karui ir paties kkaro 
dalis, bet tai nekeičia okupacijos esmnės ir 
nepaneigia neteisėtumo.

(Kardas”, 2005. N* 3)
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“Mažeikių naftos” zigzagai - apžvalga
Jau ilgai “Mažeikių naftos” įmonė buvo didysis atsikūrusios Lietuvos galvosūkis. 

Pačiai Lietuvai neturint naftos, reikėjo ieškoti patikimų bendradarbių kitur. Dabar, atrodo, 
šis klausimas išspręstas - nors ateities garantuoti negalima. Kad “M.P.” skaitytojams 
biitų lengviau orientuotis pastarojo meto zigzaguose, sutrumpintai spausdiname apžvalgą, 
tilpusią “Lietuvos ryte”, 2006.05.30. Red.

Trečią kartą per šešerius su puse metų 
• „Mažeikių nafta” keičia savininką. Kon

trolinį „Mažeikių naftos” akcijų paketą iš 
Kremliaus sunaikinto Rusijos koncerno 
Jukos” perka Lenkijos bendrovė „PKN 
Orlen”.

Su antrine Jukos” įmone „Yukos Inter
national” pasirašiusi sutartį dėl 53.7% 
„Mažeikių naftos” akcijų įsigijimo „PKN 
Orlen” iš Lietuvos ketina įsigyti ir 30.66 % 
Vyriausybei priklausančių Mažeikių 
įmonės akcijų.

Lietuva už jas gaus apie 2.3 mlrd. litų. 
Jau vien tai rodo, jog, palyginti su „Ma
žeikių naftos” pardavimu amerikiečių 
„Williams” kompanijai ir „Jukos” atėjimu, 
ši sutartis - tiesiog sėkmės istorija.

Tiesa, jei nebūtų ankstesnių sandorių, 
o Mažeikių įmonė būtų atitekusi, pavyz
džiui, „LUKoil”, nebūtų ir dabartinio.

Kita vertus, ir atkimšti pergalės šam
pano butelį - dar anksti. Netiktodėl.kad 
sandoriui dar turės pritarti Seimas, o 
Lenkijos koncernas privalės sulaukti 
Europos Komisijos leidimo.

Naftos įmonės darbas susijęs su Rusi
jos naftos verslovėmis, o šios įsiklauso į 
kiekvieną Kremliaus žodį, kuris dažnai 
nepaiso net ir ekonominių Rusijos intere
sų. Žodžiu, svarbiausias klausimas - ar 
Mažeikiai ir toliau gaus naftos?

Kita vertus, o ar kada nors tai buvo 
nesvarbu? Būti ramiems dėl Mažeikių 
monės nebuvo galima praėjusį, nebus 
>alima ir kitą dešimtmetį. Realiai vertinant, 
lai nepriklauso nuo to, kas jos savininkas.

Tačiau bent kiek ramiau atsikvėpti jau 
galima. „Mažeikių naftos” pardavimo 
sandoris pagaliau tapo skaidres ir aiškus - 
žinomas ir įmonės šeimininkas, ir suma, 
kurią gaus Lietuva.

Dar prieš kelias savaites „Mažeikių 
naftos” ateitis skendėjo migloje. Premjeras 
ABrazauskas vieną dieną paskelbdavo, 
kad ji atiteks Kazachstano „Kazmunaigaz” 
bendrovei, kitą dieną kalbėdavo, jog ge
riausias savininkas būtų Rusijos koncer
nas, o trečią skelbdavo, kad „Jukos” val
domas akcijas reikia nacionalizuoti. Len
kijos bendrovę A.Brazauskas apskritai il
gai vertino su atvira panieka.

Stebint tokią Premjero nuotaikų kaitą 
visiškai pagrįsti atrodė įtarimai, kad 
„Mažeikių naftos” pardavimą lems ne
aiškios povandeninės srovės, o ne valsty
bės interesai. Dabarvisa tai-jau praeityje.

Kaip turėtume vertinti Lenkijos ka
pitalo atėjimą į „Mažeikių naftą”?

Analitikai Vakaruose tokiais atvejais 
pirmiausia žvelgia į biržos skaičius, o jie 
- įspūdingi. Vakar „Mažeikių naftos” 
akcijos biržoje pabrango net 8.44%. Tai
gi per pirmą darbo dieną po to, kai buvo 
gauta žinia apie „PKN Orlcn” atėjimą, 
,Mažeikių naftos” vertė padidėjo kone 
iešimtadaliu.

Antra, „Mažeikiij nafta” atiteko Euro
pos Sąjungoje esančios Lenkijos valstybės 
kapitalui. Tai Lietuvos energetikos sek- 
oriui, kuriame jau yra labai daug Rusijos 
capitalo, tik į naudą. Tad atsargiai galima

JAV nuteistas lietuvis
JAV Krašto saugumo departamento 

imigracijos ir muitinės tarnyba pranešė, kad 
už fiktyvių vedybų organizavimą ir užsie
niečių kontrabandą dviems metams nu
teistas 28 metų lietuvis Remigijus Ado
maitis.

R.Adomaitis pripažintas Čikagoje ir 
kitur veikusios nusikalstamos organizaci

tikėtis, kad „PKN Orlen” atėjimas padidins 
ir Lietuvos patrauklumą kitų ES investuo
tojų akyse.

„PKN Orlen” planuoja į „Mažeikių 
naftą” per penkerius metus investuoti dar 
2.5 mlrd. litų. Lenkai svarsto galimybę 
statyti Lietuvoje polipropileno gamybos 
bloką. O juk jau ir „Mažeikių naftos” įsi
gijimas - didžiausia Lenkijos kapitalo 
investicija užsienyje per visą istoriją.

Reikia manyti, kad „PKN Orlen” 
atėjimas suteiks naują impulsą ir Lietuvos 
bei Lenkijos politinei partnerystei. Geri 
dvišaliai santykiai Lietuvai reikalingi kaip 
oras, juk be jų sunku tikėtis išspręsti stra
teginį valstybės tikslą - sujungti elektros 
tinklus su ES.

Tad, regis, kad „Mažeikių naftos” 
istorijoje yra tik viena nepatenkinta pusė 
- Rusija. Kremlius niekada neslėpė, jog jo 
tikslas - perimti į ištikimų jam bendro
vių rankas „Mažeikių naftos” kontrolę. 
Iškart po to, kai „PKN Orlen” susitarė su 
„Jukos”, net pasirodė pranešimų, kad Ru
sija stabdys naftos tiekimą Mažeikiams.

Naftos žaliavos tiekimo garantijos - 
vienintelis šešėlis, temdantis šimtmečio 
sandorį. Ar šešėlis grėsmingas?

Rusija turi galių apriboti naftos tieki
mą Mažeikių įmonei. Jei naftos barelis 
kainuotų 15 JAV dolerių, tikėtina, jog taip 
ir atsitiktų. Bet dabar barelio kaina sukasi 
apie 70 dolerių. Todėl toks galios demons
travimas net dabartinei Rusijos valdžiai 
būtų per didelė prabanga. Be to, dabar 
Rusijos tiekėjams tektų aiškintis su Len
kijos koncernu, kuris perdirba iki 15% 
Rusijos naftos, o jos vamzdynais į Vakaras 
plaukia dar daugiau žaliavos.

„Mes esame rimti Rusijos naftos pir
kėjai, ir aš manau, kad Rusijos gamintojai 
patenkinti pajamomis. Nematau priežas
čių, kodėl juos nustotų dominti galimybė 
mums parduoti žalią naftą”, - tvirtino 
„PKN Orlen” vadovas I.Chalupec.

Būtų gerai, kad sveikas protas trium
fuotų ne tiktai Rusijoje, bet ir Lietuvoje. 
Todėl klausimas, kur LR Vyriausybė pa
dės tuos 2.3 mlrd. litų, ne mažiau svarbus 
negu naftos tiekimo garantijos. □ 

jos vadeiva. Ši grupuotė verbavo JAV pilie
čius, kurie už 8 -10,000 dolerių sutikdavo 
fiktyviai vesti lietuvius, kad šie per apgau
lę gautų imigrantams priklausančias privi
legijas.

Kartais JAV piliečiai būdavo siunčiami 
į Lietuvą, kur vesdavo, o kartais jie vesdavo 
JAV nelegaliai gyvenančius lietuvius. □

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

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

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

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

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

Let the Vytautas Magnus University offer you the opportunity to spend wonderful 
summer weeks with us I

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

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

TMID fotokonkursas „Lietuviai pasaulyje”
Fotografijose užfiksuojame įsimintinas gyvenimo akimirkas, išsaugome brangius 

žmones ir vaizdus. Kadre sustabdę akimirką, rašome istoriją - savo, šeimos, miesto, 
šalies. Lietuviai yra išsibarstę po visą pasaulį, su Tėvyne juos sieja tapatybė, tradicijos.

Pasidalinkime vieni su kitais nuotaikomis ir jausmais, šventėmis ir kasdienybe!
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas (TMID) prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės kviečia dalyvauti fotografijų konkurse „Lietuviai pasaulyje”.
Konkurse gali dalyvauti kiekvienas užsienyje gyvenantis tautietis ar išeivijoje veikian

tis lietuvių susivienijimas. Temų ratas neribojamas: įamžintos gali būti ir krašto 
bendruomenės renginių, lituanistinių mokyklų veiklos ir asmeninio gyvenimo, buities, 
sporto akimirkos. Nuotraukos gali būti darytos ir dabar, ir prieš keliasdešimt metų.

Prie nuotraukos (pageidautina, ne mažesnės nei 10x15 cm) turi būti nurodytas jos 
autorius, gyvenamoji šalis, fotografijos data, 3-5 sakinių parašas (gali būti ir oficialiai 
rimtas, ir žaismingai šmaikštus).

Konkursas vyks nuo 2006 m. birželio 1 d. iki spalio 1 d. Visus darbus vertins komisija, 
konkurso nugalėtojai bus apdovanotivertingais prizais. Geriausios nuotraukos bus išleistos 
atskira leidiniu. Nuotraukas siųsti adresu:

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas
T. Kosciuškos g. 30
Fotokonkursui „Lietuviai pasaulyje”
Išsamesnės informacijos teiraukitės:

tek: (+370~5) 2709822, ei. paštas: giedrius.sniukas@tmid.lt

Veikalai Lietuvos tūkstantmečiui
(ELTA). Prezidentūros rūmuose buvo 

pristatytos tiesiogiai su Lietuvos tūkstant
mečio minėjimu susijusios dvi istorijos 
mokslo knygos - “Krikščionybės Lietuvo
je istorija” ir “1009 metai: Šv. Brunono 
Kverfurtiečio misija”.

“Krikščionybės Lietuvoje istorija” - tai 
jaunesniosios mokslininkų kartos atsto
vų parašyta pirmoji išsami ir sisteminga 
krikščionybės Lietuvoje istorija. Knyga 
prasideda pirmais balti) genčių susitiki
mais su krikščionybe pirmojo tūkstant
mečio pabaigoje ir baigiama 2000-aisiais 
metais, kai buvo pasirašytos Lietuvos 
Respublikos sutartys su Šventuoju Sostu.

Knygos autoriai (7 istorikai) iš naujo 
apmąsto krikščionybės kelią į Lietuvą ir 
Lietuvoje, aptaria skirtingų konfesijų pa
dėtį skirtingose epochose, atskleidžia 
bažnyčios santykius su valstybe. Tai knyga, 
kurioje atvirai pasakojama apie krikš
čionybės vargus ir laimėjimus, tikinčiųjų 

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvhj Fondą - aukos atleidžiamos nuo 
pajamų mokesčio (Tax deductible).

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 

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

Tbrint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui te .: (03) 9578 4319.

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

netobulumą ir šventumą, tikėjimo aistrą ir 
jo netektį.

Knygą “1009 metai: Šv. Brunono 
Kverfurtiečio misija” sudarė Inga Leona
vičiūtė, įvadinį straipsnį parašė profeso
rius Edvardas Gudavičius.

Šventojo Brunono Kverfurtiečio evan
gelizacijos misija suteikė progą viename 
iš vokiečių metraščių pirmą kartą pami
nėti Lietuvos vardą. 2009 metais bus mi
nimas šio įvykio tūkstančio metų jubilie
jus. Knygoje sutelkti mūsų dienas pasiekę 
šaltiniai, iš kurių aiškėja šv. Brunono mi
sijos tikslai, jo veikla baltų žemėse ir žū
ties aplinkybės.

Lietuvos tūkstantmečio minėjimo di
rekcija nuo 1997 metų kasmet organizuo
ja Lietuvos istorijos ir kultūros sričių lei
dinių parengimo bei išleidimo konkursus. 
Kasmet konkursui pateikiama iki 90 pa
siūlymų išleisti leidinių, nemaža dalis - 
naujausi Lietuvos istorijos tyrinėjimai.
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Gedulo ir Vilties Diena Sydnėjuje
Kaip ir kiekvienais metais, Sydnėjaus Baltų Komitetas ruošia Birželio 14- 

osios —1941 m. išvežtųjų minėjimą, 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.

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.

XXIV Australijos Lietuvių Dienos 
ir Sporto Šventė Geelonge 2006

Meno Paroda
Kviečiami visi menininkai, kurie nori parodyti s 

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

C* 

g
pa-

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 gautiper website www.geelonglithuanians.com
Arba skambinti tol: (03)52619730 ar rašyti adresu:
Mrs Susan Saunders-Kisielis, 1204 Horseshoe Bend Road, Torquay, Vic.3228

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

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

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

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

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

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

Laukiame Jūsų!

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

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

Jurisdiction:......New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras Šlitcris, 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

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
laikinos raštinės adresas:

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

E-mail: slc@lithuanianclub.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, Ihrner.
Paskaitą skaitys Estijos Respublikos Garbės generalinė konsule dr. Malle 

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

Po to - pabendravimas prie užkandžių.
Taip pat šia proga nuol2.30 vai. iki 1.30 vai. p. p. Astrid Bowler skam

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

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

visais bendruomenės reikalais prašoma kreiptis į Apylinkės Valdybos vicepirmininką ką 
Arvydą Rupšį, tel: 9894 8658, arba adresu: 19Talinga PL, Cherrybrook, NSW2126. 6.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pirmininkas Teodoras Rotcas as

“MuSl| 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@access.net.au

Prie Įėjimo i pastatą (dešinėje pusėje) yra skambutis.

“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:

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

Dalia Doniela, MP redaktorė

Mūsų Pastogė 
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tinklapis: wivw.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 (iškaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis. 
Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.

Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - S25. 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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