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Išpuikę jauni 
Lietuvos 

diplomatai
Karjeros sie

kiantys jauni Lie
tuvos diplomatai 
yra gerokai išpui
kę. Jie net atsisa
ko vykti j nepasi
turinčias, o ypač 

nestabilias valstybes. Jeigu sutinka ten vyk
ti, tai tik išsiderėję išskirtinas privilegijas 
tolimesnei karjerai ir net aukštesnį rangą.

Socialdemokratai ne kartą yra susilau
kę kritikos, kad ambasadoriais skiria sa
viškius, ypač į demokratines Vakarų vals
tybes. Turtingosios valstybės yra stipriau
sias magnetas diplomatams, nors darbas 
ten kur kas sudėtingesnis, reikalaujantis 
ypatingų diplomatijos, finansinių ir teisi
nių sugebėjimų. Atrodo, jog natūralu, kad 
diplomatams reikia daug patirties, kurią 
galima įgyti ilgametėje tarnyboje. Tuomet 
valstybė gautų maksimalią naudą.

Lietuvos vyriausybėms dažnai keičian
tis, tokia padėtis išvedė iš kantrybės ne 
vieną Užsienio reikalų ministerijos vado
vybę, kuri jau skundžiasi Seimui, kad rei
kia griežtinti Diplomatinės tarnybos įsta
tymą. Užsienio reikalų ministerijos vals
tybės sekretorius Algimantas Rimkūnas 
pareiškė: “Jie ieško tokių vietų, kur dar
bas būtų lengvesnis, šalis būtų patraukles
nė ekonomiškai, saugesnė”.

Jau nuspręsta padidinti diplomatų al
gas ambasadose Baltarusijoje ir Gruzijoje, 
atlygį žadama kelti Azerbaidžane. Ukrai
noje, Rusijoje. Be to, žadama skirti daugiau 
pinigų patalpoms nuomoti.

Karaliaučiaus gubernatorius
Lietuvoje

Vasario 22 d. Lietuvos Prezidentas Val
das Adamkus priėmė Rusijos Federacijos 

Kaliningrado srities gubernatorių Georgij 
V. Boos ir jį lydinčią delegaciją. Svečiai at
vyko į Lietuvos surengtas Karaliaučiaus 
(Kaliningrado) srities dienas. Gubernato
rius papasakojo, kaip pristatomi srities 
kultūros ir ekonomikos projektai bei daly
kiniai susitikimai.

Lietuvos Prezidentas išreiškė viltį, kad 
po šio apsilankymo bus žengiamas naujas 
žingsnis plėtojant Lietuvos ir Kaliningrado 
srities ekonominį bendradarbiavimą. Per 
eilę metų Lietuvos statybininkaiyra page
rinę Karaliaučiaus srities žmonių gyveni
mo būklę. Lietuvos miestai padovanojo ir 
pastatė Karaliaučiuje skverą. Lietuvos 
verslas prisidėjo ir prisideda prie ekono
minio srities augimo. Prezidentas pabrėžė, 
kad reikėtų mažinti biurokratines kliūtis 
verslo plėtrai ir įmonių steigimui-tai pa
kels ekonomiką.

Lietuva, kaip srities kaimynė, ieškos 
optimalaus sprendimo, kad Šengeno zonos 
plėtra nesukeltų kliūčių srities žmonėms 
keliauti ir pervežti prekes per Lietuvą. Bcn- 
dradarbiaujant galima išspręsti daugelį 
problemų, - sakė V. Adamkus.

Gubernatoriaus Georgij Boos nuomo
ne, Lietuva ir Kaliningrado sritis galėtų 
sutelkti pastangas, padedančias apsaugoti 
Kuršių Neriją.

Prezidentas paragino greičiau pradėti 
sienos demarkavimo darbus ir kurti geres
nę aplinką regijoniniam bendradarbiavimui 
Lietuvos karių sėkmė Afganistane

Lietuva vadovauja Afganistano Goto 
provincijos atkūrimui. Viena iš pagrindi
nių karių užduočių - padėti Afganistano 
valdžiai plėšt i įtaką provincijoje, užtikrin
ti saugumą ir sudaryti tinkamas sąlygas 
provincijai atkurti. Iki šiol nė vienas Lietu
vos karys nėra žuvęs ar buvęs sužeistas. Tuo 
tarpu galingiausių valstybių kariai nėra 
saugūs ir žūva. Atrodo, jog atsakymas yra

Nukelta į 2 psL

Savivaldybių rinkimų rezultatai
Sekmadienį, vasario 25 d.,vyko vietinės 

valdžios rinkimai varžytis dėl 1560 vietų 
šešiose dešimtyse Lietuvos savivaldybių. 
Geriausiai sekėsi Tėvynės sąjungai, kuri 
vienijo konservatorius, politinius kalinius 
ir tremtinius bei krikščioniškuosius de
mokratus. Preliminariais duomenimis, 
konservatorius palaikė 182,909 rinkėjai. 
Galutinius rinkimų rezultatus Vyriausioji 
rinkimų komisija turi patvirtinti iki kovo 4 
dienos. Iš viso veikė 2.028 rinkimų apy
linkės.

Antroje vietoje yra Socialdemokratų 
partija (kuriai anksčiau vadovavo A. Bra
zauskas), sulaukusi 173,954 rinkėjų balsų. 
Trečioje vietoje yra Rolando Pakso partija 
“Tvarka ir teisingumas (liberalai demo
kratai)” su 136,759 balsų.

Už trejetuko liko Liberalų ir centro są
junga, kuri gavo 118,039 balsų, Lietuvos 
valstiečių liaudininkų sąjunga - 73,467. 
Darbo partija - 67,990, Naujoji sąjunga 
(socialliberalai) - 62.399, Lietuvos lenkų 
rinkimų akcija - 57,724, Lietuvos krikš
čionys demokratai - 54,078,1 detuvos Res
publikos liberalų sąjūdis - 49,561, Pilie
tinės demokratijos partija - 19,772, Lie

Grjžo iš Irako
Alinantis karštis, tykantys pavojai ir 

begalinis ilgesys - jau praeityje. Pusmetį 
tarptautinėje misijoje Irake ištarnavę ka
riai sugrįžo gimtinėn. Kariai neslėpė - 
karo zonoje nebuvo lengva, o kai kurie tik 
per stebuklą išvengė tragiškos lemties. 
Motorizuotosios pėstininkų brigados 
(MPB) „Geležinis vilkas“ Karaliaus Min
daugo motorizuotajame pėstininkų bata
lione (KM MPB) skambėjo sveikinimo 
kalbos, liejosi padėkos žodžiai ir žvangėto
jo medaliai. Iškilmės buvo skirtos j Lietu
vą iš tarptautinės taikos misijos Irake 
grįžusioms LITCON-8 būrio kariams.

Vienintelė būryje moteris - grandinė 
Daiva Rakauskaitė, pusmetį Irake besi
rūpinusi lietuvių karių sveikata, džiaugėsi, 
kad visus saviškius jai pavyko parvežti 
sveikus ir gyvus. Patys kariai pripažino, kad 
misija iš tikrųjų buvo pilna pavojų, bet 
joje sunkiausia buvę ištverti ne tai, o na
muose likusių artimųjų ilgesį.

Misijos dalyviai už pavyzdingą tarny
bą, pasiaukojimą ir asmeninį indėlį j tai
kos įtvirtinimo operaciją buvo apdova
noti Lietuvos Respublikos krašto apsau
gos sistemos medaliu „Už tarptautines 
operacijas“, jiems įteiktos padalinių vadų 
padėkos. Ypač pasižymėjusieji misijoje

Skraido vis daugiau
Šių metų sausio mėnesį į Lietuvos oro 

uostus atvyko ir iš jų išvyko 141,600 ke
leivių, tai net trečdaliu daugiau nei tuo pa
čiu 2006 m. laikotarpiu, praneša Statisti
kos departamentas. Daugiausia keleivių 
atvyko iš ir išvyko į Jungtinę Karalystę 
(26,600 arba 18.8%), Vokietiją (20,400 
arba 14.4%), toliau seka Danija ir Airija. 

/MPskaitytoJų ir korespondentų dėmesiui!
Dėl techninių priežasčių “Mūsų Pastogės” ir Klubo “Dainava” telefonai bei 

internetinis ryšys (ir e-mail) neveikė vasario 27 - kovo 2 dienomis. Red.

tuvos rusų sąjunga-11,971, Lietuvos cen
tro partija-11,634.

Didžiuosiuose Lietuvos miestuose dau
giausia vietų gauti tikisi socialdemokratai, 
konservatoriai ir (Pakso) liberaldemo- 
kratai. Vilniuje, kur ir buvo tikimasi at
kaklios kovos, priekyje - nušalintojo pre
zidento Rolando Pakso vadovaujami li- 
bcraldemokratai. Po jų - konservatoriai ir 
Liberalų ir centro sąjunga.

Antrojo Lietuvos miesto - Kauno - sa
vivaldybėje dominuos konservatoriai, so
cialdemokratai ir liberalai demokratai. 
Klaipėdoje - tvirčiausios Liberalų ir cen
tro sąjungos, konservatorių ir Liberalų 
sąjūdžio pozicijos. Savivaldybių tarybų 
nariai renkami pagal proporcinę sistemą 
ketverių meti) kadencijai.

Apskritai, balsavime dalyvavo 37.4 % 
rinkimų teisę turinčių Lietuvos piliečių. 
Toks pat žemas aktyvumas buvo tik 1997- 
aisiais. Tačiau pasak sociologo Vlado 
Gaidžio, savivaldybių tarybų rinkimai 
nėra tokie dramatiški kaip Prezidento ar 
Seimo, todėl paprastai juose dalyvauja 
palyginti mažiau rinkėjų. Taip yra dauge
lyje demokratinių valstybių. LGITIC 

užsitarnavo ir medalius.
LITCON-8 būriui vadovavęs vyresny

sis leitenantas Nerijus Parfionovas i su-, 
tiktuves susirinkusiems kariams, jų arti
miesiems ir renginio svečiams parodė fil
muotą medžiagą iš Irako, pristatė buvu
sias karių tarnybos sąlygas Saibos logisti- 
nėje bazėje netoli Basros. Būrio vadas pa
sakojo, kad batalionas (mūsų kariai tarnavo 
Danijos batalione, Didžiosios Britanijos 
vadovaujamoje tarptautinėje brigadoje) 
buvo išsidėstęs 3,000 kvadratinių kilomet
rų rajone, iš kurio vienintelis pagrindinis 
susisiekimo kelias driekėsi nuo Bagdado 
iki Kuveito. Situacija mūsų kariams ne
buvo labai palanki, tačiau santykiai su 
vietiniais gyventojais buvo neblogi.

Būrio vado pavaduotojas puskarinin
kis Rolandas Tamašauskas, pirmąkart da
lyvavęs misijoje, neslėpė, kad joje karių 
tykojo įvairūs pavojai. Kariškis prisiminė, 
kaip kolegos buvo patekę j pasalą, kaip 
vietiniai snaiperiai apšaudė karius, kaip 
tik per plauką tarnybos draugai neužva
žiavo ant sprogmens.

Nors kariai nenoriai kalbėjo apie fi
nansinį atlygį už dalyvavimą misijoje, kai 
kurie prisipažino per mėnesį uždirbę apie 
7,000 litų. (Pagal Lietuvos spaudą)

Palyginti su 2006 metų sausio mė
nesiu, 81.8% daugiau keleivių atvyko iš ir 
išvyko į Vokietiją ir į Airiją.

Per šių metų sausio mėnesį oro uostuose 
nusileido ir pakilo 3100 Lietuvos ir už
sienio aviakompanijų lėktuvų. Tai beveik 
ketvirčiu daugiau nei tuo pačiu 2006 me
tų laikotarpiu. ELTA, LGITIC
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poS‘ Trumpai iš visur
♦ Vasario 25 d. 
Rytų Timoro su
kilusių karių ly
deris majoras Al
fredo Reinado už
puolė keletą pa
sienio policijos 
būstų ir pagrobė 
daug modernių 
ginklų ir amunici
jos. Iki šiol Rytų

Timoro vyriausybė vedė derybas su majo
ru Reinado, bandydama įtikinti jį nusi
ginkluoti ir pasikliauti teismo procesu. Da
bar R. Timoro prezidentas Xanana Gus- 
mao kreipėsi į Australijos karinį kontin
gentą, prašydamas nuginkluoti sukilėlius ir 
suimti majorą Reinado.
Australų brigados generolas Mal Rerden 
savo žinioje turi 800 australų ir 120 nau- 
jazelandiečių karių. Kovo 2 d. į Dili atvyko 
dar apie 100 australų specialios paskirties 
(SAS) karių. Kovo 4 d. anksti ryte australai 
puolė sukilėlių įtvirtinimus, užimdami jų būs
tinę po 90 minučių kautynių. Žuvo 4 suki
lėliai, bet Alfredo Reinado pabėgo į kalnus.
♦ Vasario 26 d. Jungtinių Tautų Tarptau
tinis Teismas Hagoje paskelbė savo spren
dimą Bosnijos Serbijai prieš 14 metų iškel
toje byloje dėl 1995 metais Srebrenicoje 
nužudytų 8000 Bosnijos musulmonų. Teis
mas pripažino, kad Srebrcnicos žudynės 
buvo genocidas ir kad Serbija nepanau
dojo savo aiškios įtakos Bosnijos serbams 
šį genocidą sutrukdyti. Tačiau, teismo nuo
mone, pati Serbijos valstybė nėra kalta 
dėl žudynių. Nebuvę įrodyta, kad Serbijos 
valstybės institucijos teikė pagalbą Bos
nijos serbams žinodamos, kad šių inten
cija yra genocido vykdymas.
♦ Vasario 27 d. Tarptautinio Kriminalinio 
Teismo prokurorai formaliai apkaltino bu
vusį Sudano vidaus reikalų ministrą Ahmcd

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
paprastas: reikia padėti, duoti ir nežemin
ti vietinių žmonių orumo. Lietuvos ištek
liai yra riboti, atstumai milžiniški. Kol kas 
Goro provincijoje susiduriama su elektros 
ir kūrenamų medžiagų problema žiemos 
metu, pastatų ir laikinų patikrinimo punktų 
apšildymu.

Lietuvos vadovaujamos Afganistano 
Goro provincijos atkūrimo grupės (PAG 
4) kariai perdavė Afganistano nacionalinei 
policijai 180 šiltų apklotų prasčiausiai 
aprūpintiems apskričių policijos centrams 
ir naujam Goro provincijos papildomam 
policijos daliniui. Siekiant užtikrinti pro
fesionalų policijos rengimą, policininkams 
nuolat rengiami profesiniai kursai ir 
mokymai.

Provincijos atkūrimo grupėje veikian
tys kariai ir civiliai policijos pareigūnai 
nuolat remia vietos policiją. Pernai gruodį 
policijai buvo padovanota 150 žieminių 
uniformų, 300 porų žieminių batų. Kelių 
nebuvimas provincijoje riboja vietinės po
licijos mobilumą. Kelis kartus PAG ini
ciatyva buvo dovanotos transporto priemo
nės - motociklai.

Jau ankstesni Lietuvos PAG daliniai 
padėjo įrengti ligoninės patalpas ir tech
nologiją, PAG dalinių daktarai darė ir 
padėjo vietiniams gydytojams ir chirurgams 
sudėtingose operacijose. Lietuvos PAG 
daliniai padėjo įrengti smulkias elektrines, 
kad vietos įstaigos turėtų tinkamą apšvie
timą ir galėtų naudoti elektroninę įrangą.

Kariai į Iraką nebenori
Formuojant tarptautinių misijų kon

tingentą anksčiau buvo taikomas savano
riškumo principas. Grįžę kariai galėjo už-

'psl. 2

Haroun dėl Sudano Darfur srities žudynių. 
Šiuo metu A. Haroun yra Sudano humani
tarinių reikalų ministras. Teismas apkaltino 
ir pagalbinių karinių pajėgų viršininką Ali 
Kushayb, kuris asmeniškai vadovavo už
puldinėjimams ir žudynėms Darfur srityje. 
Sudano vyriausybė pareiškė, kad ji nepri
pažįsta Tarpatautinio Kriminalinio Teismo 
autoriteto.
♦ Kovo 1 d. NSW valstijos policija su
ėmė 5 asmenis, įveltus j narkotikų preky
bą ir slaptų ginklų įvežimą iš užsienio. 
Wollongong priemiestyje kratos metu ras
ti 10 milijonų dolerių banknotais, auksinis 
revolveris su auksinėmis kulkomis, daug 
kitų šaunamų ginklų.
♦ Kovo 1 d. Izraelio turizmo ministrė 
Esterina Tartman buvo priversta atsista
tydinti praėjus vos 4 dienoms po jos pa
skyrimo. Ji yra kraštutiniai nacionalis
tinės Yisrael Beitcnu partijos lyderė. Vos 
paskirta ministre, ji reikalavo atimti Iz
raelio pilietybę iš arabų, kurie formaliai 
nepareikš, kad pripažįsta Izraelio teisę 
turėti nacionalistinę valstybę. Ministrė 
turėjo atsistatydinti paaiškėjus, kad ji 
melavo, kad turi įsigijusi akademinius 
laipsnius dviejuose Izraelio prestižiniuo
se universitetuose.
♦ Kovo 2 d. JAV teismas galiausiai for
maliai apkaltino Guantanamo Bay kalė
jime daug metų kalinamą australą David 
Hicks. Jis kaltinamas “teikęs esminę pa
galbą teroristams”, už ką jam gręsia kalė
jimo iki gyvos galvos bausmė. JAV teismas 
atsisakė jį kaltinti dėl “bandymo nužudyti” 
dėl įrodymų nepatikimumo.
♦ Kovo 3 d. St. Petersburg pagrindinėje 
gatvėje, Nevskio prospekte, rusų policija 
grūmėsi su minia, demonstruojančia prieš 
Rusijos prezidento Vladimis Putin ir jo vy
riausybės bandymus slopinti demokratiją 
Rusijoje. Suimta virš lOOžmonių. □ 

dirbti gerą atlyginimą ir savo šeimai suteikti 
geresnes gyvenimo sąlygas. Paskutiniu 
metu Irakas pasidarė nepaprastai piktas ir 
grėsmingas svetimiems kariams. Toli nuo 
namų tarnaujančių karių šeimos ir jų gi
minės išgyvena didesnę įtampą negu pats 
karys Irake, tokiai tarnybai paruoštas.

Savo nuomonę DELFI apklausoje 
pareiškė beveik 12 000 skaitytojų. Iš jų 
daugiau nei 8,700 arba 74% teigė neprita
riantys karių siuntimui į šią valstybę. Ma
žiau nei penktadalis tvirtino tokiai misijai 
pritariantys, kas dešimtas neturėjo nuo
monės šiuo klausimu.

Lietuvos kariuomenės vadas generolas 
Valdas Tutkus pareiškė: “Lietuvai tapus 
NATO nare, pasikeitė ir Lietuvos kariuome
nės statusas - būdami karinio - politinio 
Aljanso nare, Lietuva tapo atsakinga ne tik 
už savo, bet ir už kitų aljanso šalių - partnerių 
saugumą. Tapome didelės kolektyvinės gy
nybos sistemos dalimi”.

Didž. Britanijai paskelbus apie savo 
pajėgų Pietų Irake mažinimą, o Danijai - 
apie kontingento, kuriame tarnauja Lie
tuvos kariai, visišką išvedimą iki vasaros 
pabaigos, Lietuvos gynygos ministras J. 
Oleka pareiškė, kad svarstoma galimybė 
nebesiųsti pamainos rugpjūčio mėnesį 
misiją baigiančiam būriui “LITCOM - 9”. 
Irake liks tik mokymo misijoje ir štabuose 
tarnaujantys kariai. Ministro nuomone, 
būtina kariuomenės išteklius sutelkti j 
Lietuvos prisiimtų didelių įsipareigojimų 
NATO misijoje Afganistane vykdymą.

Prezidentas Valdas Adamkus, grįžęs iš 
JAV, šį pareiškimą sukritikavo.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS, LGITIC ir “Bemardiiwi".

Pasaulio laimės atlase
Išklausius pačių lietuvių, jie yra tarp 

nelaimingiausių pasaulyje. Iš 178 valstybių 
piliečių Lietuva pagal žmonių laimingumo 
jauseną yra tik 155 vietoje. Tai paaiškėjo po 
Leicester universiteto (tarti: Lester, Didž. 
Britanija) atlikto tarptautinio tyrimo.

Per 80,000 žmonių visame pasaulyje 
apklausę britų mokslininkai apibendrino, 
kad pirma laimės sąlyga - gera sveikata. 
Toliau viso pasaulio piliečiai nurodo tur
tą, o trečiuoju numeriu - išmintį.

Tyrimą atlikęs Adrian White, Leicester 
universiteto mokslininkas, socialinės psi
chologijos specialistas, pirmą kartą isto
rijoje sudarė pasaulio laimės žemėlapį, 
būtent kur gyvenantys žmonės jaučiasi 
laimingiausi ir kurių šalių piliečiai save 
vertina kaip didžiausius bėdžius.

Mūsų kaimynai latviai - tokie pat kaip 
ir mes: nelaimingi, pesimistai. Latvija yra 
vos viena pozicija aukščiau nei Lietuva. 
Estija nuo mūsų atsiplėšusi ne tiek jau 
daug -139 vietoje. Bet britų mokslininkai 
Estiją išskyrė kitokia - šiek tiek tamsesne 
oranžine spalva.

Už Lietuvą nelaimingesni iš kaimyni
nių šalių tik Rusijos (167 vieta), Ukrainos 
(170 vieta) ir Baltarusijos gyventojai (174 
vieta). Nelaimingiausiai besijaučiančių 
žmonių kraštai driekiasi į Rytus nuo Lie
tuvos. Prastą gerovės jauseną išsakė taip 
pat kai kurių skurdžių Afrikos valstybėlių 
gyventojai.

Britų mokslininkams taip pat buvo ne
tikėta, kad gana prasta savijauta išsiskyrė 
sparčiai besivystančių Azijos šalių gyven
tojai. Tarkime, Kinija yra 82 vietoje, o 
Japonija -90 vietoje..

Londone - naujas
Vyriausybė patvirtino Lietuvos amba

sados Jungtinėje Karalystėje pastatų 
Londone įsigijimo programą. Šiam tiks
lui nutarta 2007 metais skirti 39 mln. litų 
valstybės vardu pasiskolintų lėšų, 21 mln. 
litų iš Privatizavimo fondo lėšų ir 1 mln. 
litų iš valstybės numatytų specialių lėšų 
2007 metams.

Dabartinis ambasados pastatas įsigytas 
1995 metais. Lietuvos piliečių skaičius 
Jungtinėje Karalystėje nuolatos didėja, to
dėl esamose patalpose sunku tinkamai 
užtikrinti Lietuvos ir užsienyje gyvenančių 
jos piliečių interesų gynimą ir atstovavi
mą. Pastatas neatitinka diplomatinėms 
atstovybėms funkciniu ir saugumo požiū
riu keliamų reikalavimų, jame praktiš
kai neįmanoma sudaryti tinkamų darbo

Kaunas: istorija, praeitis, dabartis
Kaunas: istorija, praeitis, dabartis. - 

Kaunas: Šviesa, 2006. -168 p.
Šis albumas skiriamas Kauno istorijai 

nuo seniausių miesto kūrimosi laikų, jo 
kultūrai, žymiems tarpukario Lietuvos 
istorijos įvykiams, vykusiems laikinojoje 
sostinėje, ir vėlesniems miesto gyvavimo 
laikotarpiams apžvelgti.

Skaitytojas supažindinamas su miesto 
ir jo prieigų archeologiniais tyrimais, 
tvirtove ir karine įgula, Kaunu nepriklau
somoje Lietuvoje, prezidentais, rezidavu
siais tarpukario prezidentūroje, taip pat 
pateikiama duomenų apie žymius kultū
ros, meno, literatūros veikėjus, gyvenusius 
ir kūrusius Kaune, pristatomi lankomiausi 
Kauno muziejai, visai Lietuvai žinomi 
teatrai, aktoriai, režisieriai. Didelis dė
mesys leidinyje skiriamas Kauno bažny
čioms, Pažaislio architektūriniam ansamb
liui, tradiciniams miesto kultūros rengi
niams. Šalia pramonės istorijos, pateikia
ma informacijos apie Kauno parkus, 
natūralistinės tematikos muziejus, žymius 
sportininkus, garsinusius pasaulyje ne tik

- lietuviai nelaimingi!
Mokslininkai atkreipia dėmesį, kad 

didelių valstybių gyventojams būdingesnis 
pesimizmas ir prasta savijauta, išskyras 
gyvenančiuosius JAV. Apskritai senas de
mokratijos tradicijas puoselėjančių kraštų 
piliečiai yra laimingesni. Britai pagal sub
jektyvios gerovės jauseną yra 41 vietoje. 
Patys laimingiausi - Europos šiauriečiai. 
Pasirodo, mažai saulės neturi įtakos žmo
nių jausenai. Danai, švedai, islandai, suo
miai, norvegai - vieni laimingiausių pa
saulio gyventojų. Iš Europos valstybių sa
ve laimingais dar vadina šveicarai, austrai, 
liuksemburgiečiai. Laime taip pat spindu
liuoja nuostabios gamtos šalių - Bahamų, 
Kanados, Butano, Brunėjaus gyventojai.

(Jonė Kučinskaitė, “Veidas”))

Lentelėje optimistai:
1. Danija
2. Šveicarija
3. Austrija
4. Islandija
5. Bahamos
6. Suomija
7. Švedija...
10. Kanada

Lentelėje pesimistai:
99. Lenkija
139. Estija
154. Latvija
155. Lietuva 
167. Rusija 
170. Baltarusija 
174. Ukraina
176. Kongo Respublika
177. Zimbabvė 

pastatas ambasadai 
sąlygų.

1995 metais, kai buvo perkamas pa
statas, ambasadoje dirbo tik 6 darbuotojai, 
šiuo metu joje dirba jau 20 darbuotojų ir 
jų skaičius ateityje didės. Pastato trūku
mai ypač išryškėjo Lietuvai tapus Europos 
Sąjungos nare, kai itin išaugo ambasadoje 
apsilankančių Lietuvos piliečių skaičius.

Šiuo metu yra pasiūlytas ambasadai 
tinkamas pastatas, kuriame galėtų įsikurti 
ne tik ambasada su atskirtu konsuliniu 
skyriumi, bet būtų galima sudaryti sąlygas 
lietuvių bendruomenės veiklai, turizmo 
informacinei veiklai vykdyti, taip pat ir 
patalpos gynybos bei komercijos attache 
biurams. Senasis pastatas būtų parduotas, 
o gautos lėšos grąžintos (valstybės biudžetą.

ELTA, LGITIC

miesto, bet ir Lietuvos vardą. Šalia teksto 
skaitytojas ras unikalių istorinių fotogra
fijų, žemėlapių, kartoschemų.

Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose 
Kaunas minimas 1361-aisiais, Kryžiuočių 
ordinui ruošiantis pulti Kauno pilį.

Per tuos daugiau nei 600 metų Kaunas 
plėtėsi, keitėsi jo ribos, gausėjo urbaniza
cijos ženklų, formavosi savitas miesto ar
chitektūrinis vaizdas, augo bendruomenė 
su savo mentalitetu ir papročiais, kūrėsi 
mokslo institucijos, miesto infrastruktūra.

Nepriklausomybės metais Kaunas, kaip 
laikinoji sostinė, atliko išskirtinį vaid
menį Lietuvos valstybingumo istorijoje: 
čia rezidavo pirmieji valstybės preziden
tai, dirbo ministerijos, veikė centriniai 
Lietuvos bankai, kūrėsi pirmosios lietu
viškos aukštojo mokslo institucijos.

Šiam nepaprastam miestui, jo drama
tiškai istorijai, jo šviesuoliams ir naujosios 
Lietuvos pagrindus dėjusiam tarpukario 
elitui, išblaškytam karo ir pražuvusiam 
per okupacijas, ir skiriama ši knyga.

Leidėjai
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Bendruomenės baruose
Turime kuo didžiuotis
Vasario 16-osios minėjimas Geelonge

Nepriklausomybė - tarsi duona kas-
dieninė, kurios pasigendi tik jos netekęs. 
Jau pripratome prie minties, kad mūsų 
gimtinėje sklando laisvės dvasia ir šalis 
žengia demokratijos vystymosi keliu, kad 
savo tėvynės ilgesį galime numalšinti ka
da panorėję jų aplankydami. Bet Vasario 
16-oji, o dabar ir Kovo 11-oji kasmet mums 
primena, kokia didelė laisvės kaina ir kad 
tik stiprios dvasios tauta gali išlikti per 
amžių negandas, išlikti net tada, kai visi 
aplinkui tuo nebetiki.

Neveltui “Dievo dovana” Vasario 16- 
ąją ir Kovo 11-ąją pavadino kunigas Al
girdas Šimkus Šv.Petro ir Povilo bažny
čioje per šv. Mišias, kuriomis prasidėjo 
Geelongo lietuvių bendruomenės šįmeti- 
nis Lietuvos valstybės atkūrimo dienos 
paminėjimas. Nors neišvengiamai retėja 
senosios išeivijos kartos gretos, buvo 
džiugu matyti, kad tradiciškai j bažnyčią 
įnešamas Lietuvos, Australijos ir Skautų 
vėliavas laiko tvirtos jaunųjų mūsų atžalų

Paskaitą skaito Algirdas Šimkus OAM.

Nuotraukojc - dainuoja sekstetas “Aidai”.

Nuoširdžiai sveikiname mielus

ir
v 

e£eoną 6ilus 
auksinių vestuvių proga. Linkime jiems dar 

dauggražių ir saulėtų dienų.
Julija ir Eglė Klupšai

Sveikiname ^Igirtig Šimkų f apdovanotą 
Order oi Australia Medai (OAM) ir drauge džiaugiamės tokiu 
garbingu jo darbų lietuvybės labui įvertinimu.

Melbourno Socialinės Globos 
Draugijos Valdyba ir narės

Padėka
Sydnėjaus Lietuvių Klubo “Dainava” Valdybtt dėkoja p. John Aitrumas 

(jnr.) už Klubui padovanotą savo kūrybos Vilniaus vaizdų paveikslą, kurį netru
kus eksponuosime Klube.

“Dainavos” Valdyba

rankos.
Po šv. Mišių šventė tęsėsi Lietuvių 

Namuose, į kuriuos susirinko gausus bū
rys tėvynainių ir svečių. Geelongo ben
druomenės garbės nariui Vytautui Bin- 
dokui perskaičius pirmosios Lietuvos 
Valstybės Tarybos 1918 m. Vasario 16 d. 
pasirašytą Nepriklausomybės Aktą, buvo 
įneštos Lietuvos, Australijos bei Skautų 
Sąjungos vėliavos, sugiedotas Lietuvos 
Himnas ir tylos minute pagerbti žuvusieji 
už tėvynės laisvę. Po to AL Fondo pirmi
ninkas, kurio nuopelnai neseniai įvertinti 
OAM medaliu, Algirdas Šimkus perskaitė 
pranešimą, kuriame pažymėjo 1918 m. 
Vasario 16-osios Akto, kaip politinės Lie
tuvos vaistytas atkūrimo programos, svar
bą ir išskirtinumą. Daug dėmesio prane
šime skirta tuometiniams signatarams, 
pažymint jų idėjinę brandą ir politinę kul
tūrą, kurios neretai pritrūksta dabarti
niams Lietuvos politikams. Pranešėjas 
pasidalino savo samprotavimais apie 
Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios švenčių 
ypatumus ir skirtumus.

Geelongiškius savo apsilankymu pa
gerbęs Lietuvos Garbės generalinis kon
sulas Melbourne Andrius Žilinskas pa
sveikino susirinkusius šventės proga ir 
priminė visų mūsų priedermę - visomis 
išgalėmis saugoti sunkiai iškovotą Lietu
vos valstybės laisvę ir nepriklausomybę, 
puoselėti ir turtinti gimtojo krašto tauti
nes tradicijas ir kultūrą.

Kaip tų žodžių išsipildymas skambė
jo lietuviškų dainų posmai, atliekami 
Geelongo lietuvių bendruomenės skambia-

Nuotraukoje - ratelius suka jaunieji “Gegutės” šokėjėliai.

balsės Stasės Lipšienės, dainininkų seks
teto “Aidai” (vadovas Romas Zenkevičius) 
ir choro “Viltis” (dirigentė Aldona Sca- 
no). O kai choras užtraukė “Žemėj Lietu
vos ąžuolai žaliuos”, sulingavo pritardama 
visa užstalė, net svečiai, nemokantys lie
tuviškai, tarp kurių buvo ir Diversitat 
instituto atstovė Miriam Bilander.

Geelongiškių lietuvių bendruomenė 
turi ateitį, lai patvirtino jaunųjų “Gegutės” 
šokėjėlių sukiniai (vadovė Regina Bindo- 
kienė), iš kurių mažiausiajai trejų metukų 
Sofijai Starinskaitci ši Vasario 16-oji ma
tyt atmintyje išliks visam gyvenimui kaip 
pirmas pasirodymas scenoje, apsirėdžius 
tautiniu lietuvaitės kostiumu.

Nepriklausomybės Šventė Naujojoje Zelandijoje
Nepriklausomybės atgavimo dienos 

paminėjimas Auckland’e prasidėjo vasario 
16 dieną, 7 vai. lyto, kada Lietuvos trispal
vė vėl buvo iškelta virš miesto tilto šalia
N. Zelandijos vėliavos. Kadangi diena bu
vo saulėta ir vėjuota, mūsų trispalvė ple
vėsavo įspūdingai.

Sekmadienio popietę, vasario 18 dieną, 
apie 35 žmonių susirinko p. Petraškienės 
sodyboje paminėti svarbiausią mūsų tau
tos dieną.

LR Garbės konsulas Naujojoje Zelandi
joje Jurgis Pečiulaitis savo kalboje pra
nešė, kad dabaryra sudarytas Auckland’o 
Lietuvių Bendruomenės Komitetas, kurį 
sudaro sekantys asmenys:

Jurgis Cibulskis - pimininkas,
Dalia Kubiliūlė-sekretorė.

Nuotraukoje - po Vasario 16-osios minėjimo Auckland’e.

Mūsų 'Zljtogė'iNrfl.tŽOOl.OSiOIZ.vfšly' S

Kokia šventė be šampano ir gardžių 
užkandžių! Tuo pasirūpino nenuilstanti 
šeimininkė Genutė Valaitienė su savo 
moterų komanda. Šventės dalyviai dė
kingi ne tik joms, bet ir visiems, šventę 
parėmusiems.

Kaip sakė istorikas prof. Alfredas 
Bumblauskas, mūsų istorija pavėlavo, - 
kurti valstybingumą pavėlavome kokį 
tūkstantį metų. Tačiau net pavėlavę suge
bėjome sukurti tokią valstybę, kurią kiek
vienas vakarietis pavadintų sava. Ir svar
biausia, kad mes tai padarėme visiškai 
atšiauriomis sąlygomis. Štai kuo iš tiesų 
turime didžiuotis.

Jurgis Tauragiškis

Liukas Vitrinas - iždininkas.
Nariai - Jurgis Pečiulaitis, p. E.Petraš- 
kienė ir Jne Kaukas.
Garbės konsulas toliau informavo ir

apie susitikimą su 37 Vilniaus universi
teto darbuotojais, kuris įvyks kovo 18 die
ną. Svečių kelionių tikslas - susipažinti su 
Naujosios Zelandijos statybomis.

Reikėjo stebėtis, kad minėjime buvo 
net keli lietuvių kilmės asmenys, gimę 
vasario 16 dieną. Jurgis Pečiulaitis juos 
viešai pasveikino su gimimo dienti.

Dalia Kubiliūtė perskaitė iš Lietuvos 
valdžios gautą sveikinimą. Prie iškeltos 
vėliavos buvo sugiedotas himnas.

Po užkandžių ir pokalbių išsiskirstė
me namo.

Minvydas Palubinskas
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Lietuva iš arti
Grįžkit į Tėvynę, grįžkit pas savus!

Algimantas Zolubas, Lietuva

Leiskit į Tėvynę, leiskit pas savus, 
Ten pradžiugs krūtinė, atgaivins jausmus. 
Svetima padangė nemaloni, ne;
Tėviškėlę brangią vis regiu sapne.
Taip dainavo tremtiniai, kai kelias (Tė

vynę buvo užtvertas, o tėvynė pavergta. Da
bar ir keliai atverti, Tėvynė laisva. Tačiau...

Po nepriklausomybės atkūrimo, greta 
neskaitlingų išvykstančių iš Lietuvos ki
tataučių, iš Lietuvos į užsienius, daugiau
siai į Vakarus, išvyko daugybė lietuvių. 
Išvykusiųjų skaičius nėra fiksuotas, ta
čiau spėjama, kad jis artėja prie pusės 
milijono. Išvykimo motyvai įvairūs, tačiau 
dažniausiai vardijami bėgimas nuo be
darbystės, nuo socialinio saugumo stokos, 
siekimas kokybiškesnio išsilavinimo, 
uždarbio verslo startui ar kitokiam tikslui.

Pažymėtina, kad išvykusieji nėra de
gradavę ar fiziškai paliegę piliečiai. Daug 
išvykusiųjų turi specialųjį ar aukštąjį išsi
lavinimą, sukaupę savo srityje patirtį, 
pasiekę nemažų laimėjimų. Ir negalima tų 
emigrantų kategoriškai kaltinti savo tau
tos ir jos valstybės išdavyste, patriotizmo 
stoka, kaip susisiekiančiuose induose ne
kaltiname vandens, kad jis siekia vienodo 
lygio. Žinoma, savai valstybei emigrantai 
daro akivaizdžią skriaudą, tačiau tai da
roma dėl didžiulio socialinio kontrasto, 
dėl patiriamos skriaudos iš valstybės pu
sės, dažnai - iš skurdo, iš nevilties. Ne
atmestinas ir ne paskutinėje vietoje yra 
didelės dalies išvykstančiųjų lietuvybės ir 
patriotizmo stygius.

Netenka abejoti, kad Lietuvoje tiek

“Mažeikių nafta”: kaip ten yra ir buvo?
Audrius Bačiulis

Tęsinys iš nr.8.
Spalio mėnesį suimamas “Jukos” vado

vas Michail Chodorkovski, po metų, 2004- 
ųjų rugsėjį, areštuojamos “Jukos” sąskaitos. 
Tampa aišku, jog anksčiau ar vėliau Krem
liaus puolama kompanija bus priversta 
parduoti “Mažeikių naftos” akcijas , kad 
atsiskaitytų su kreditoriais. Be to, “Jukos”, 
iš kurios už simbolinius pinigus perima
mos naftos verslovės, praranda galimybę 
garantuoti naftos tiekimą į Lietuvą.

2005-ųjų vasarį “Mažeikių nafta” vėl, 
kaip ir 1999-aisiais, kai Rusija vykdė naftos 
tiekimo blokadą, lieka be žaliavos. Netru
kus net kelios Rusijos naftos kompanijos 
pareiškia norą ją įsigyti. Pirmoji, kaip ir 
galima buvo tikėtis, savo pretenzijas į ga
myklą Mažeikiuose pareiškia “LUKoil”. 
Prasideda trečioji “Mažeikių naftos” par
davimo istorija.

Pasirodo “PKN Orlen”
Pirmos žinios, kad Lenkijos koncernas 

“PKN Orlen” gali būti suinteresuotas įsi
gyti “Mažeikių naftos” akcijas, pasirodo 
2005-ųjų birželio mėnesį, netrukus po to, 
kai tuometinis socialdemokratų Premje
ras Algirdas Brazauskas pareiškia, jog 
Lietuva pasirengusiparduoti turimas įmo
nės akcijas, jei gautų už jas gerą kainą. Tuo 
metu “PKN Orlen”, tik ką įsigijęs Čekijos 
naftos koncerną “Unipetrol”, valdantis di
delį degalinių tinklą Vokietijoje, bet stoko
jantis perdirbimo pajėgumų, ypač- gami
nančių aukščiausios kokybės degalus, dai
rėsi jo reikalavimus atitinkančios įmonės.

“Mažeikių nafta” domino “PKN Or
len”, nes jau kuris laikas buvo viena di
desnių degalų tiekėjų į Lenkijos rinką bei 
gamino vokiečių reikalavimus atitinkantį 
benziną. Be to, Lenkijoje tuomet labai 
rimtai buvo galvojama apie bendro Vidurio 
Europos naftos koncerno, galinčio atsispir-
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ekonominė, tiek politinė padėtis keisis 
gera kryptimi (jau keičiasi), kad pamažu 
artėsime prie vakarietiškos buities, kad 
mūsų demokratinis valdymas valysis nuo 
ydų ir grimasų, kad rasis vietos visiems, 
kas nėra praradęs šeštojo -Tėvynės jaus
mo. Lietuvių tauta nuo amžių pasižymėjo 
darbštumu ir sėslumu. Totalitarinės į de
mokratinę sistemų kaitoje sėslumas tarsi 
susipriešino su darbštumu, nes pastarajam 
neliko vietos prasmingai reikštis, todėl 
sėslumą teko pažeisti. Šis pažeidimas 
ateityje natūraliai prašysis taisomas, ta
čiau tam bus reikalinga paskata, postūmis.

Lietuvio šeštasis - Tėvynės - jausmas 
yra itin gilus, todėl lietuvis yra neatspariau
sias nostalgijai, Tėvynės ilgesio ligai; net 
mirties akivaizdoje lietuvis siekia, kad jo 
palaikai būtų pargabenti į Tėvynę. Iš par- 
vykstančiųjų tenka išgirsti, kad vakariečiai 
yra „šiaudadūšiai“, kad bendravimas, nors 
išoriniai saldus, tačiau šaltas. Taigi „Svetima 
padangė nemaloni, ne...“ Tačiau ir šiais 
atvejais bus reikalinga paskata, postūmis.

Netoli laikas, kada galėsime paskelbti 
misiją „Grįžkit į Tėvynę, grįžkit pas sa
vus!“ Tai bus tautinio atgimimo misija, pa
sieksianti lietuvius visose pasvietėse, su
rinksianti juos j šeimą prie Tėvynės stalo.

Kaip skelbia DELFI, vasario men. 1 d. 
visus bendraminčius, skatinančius lietu
vius grįžti į Tėvynę, atvedė į Steigiamąjj 
lietuvių, gyvenusių Amerikoje, visuomeni
nės organizacijos (LGAVO) „Sugrįžus“ 
susirinkimą. Asociacijos misija - vienyti 
Amerikoje gyvenusius lietuvius, grįžu- 
siems padėti iš naujo integruotis į visuo
menę, išgyventi adaptacijos procesus.

ti Rusijos naftos tiekėjų diktatui, sukūri
mą. Manyta kurti tokį koncerną susijun
giant trims didžiausioms Vidurio Europos 
bendrovėms - Lenkijos “PKN Orlen”, Ven
grijos MOL ir Austrijos OMV. Tačiau kaip 
tik tuo metu, kai iki koncerno sukūrimo, 
atrodė, teliko vienas žingsnis, Lenkiją su
drebino vadinamasis Orlengeitas - ko
rupcijos skandalas, kuriame figūravo 
“LUKoil”, buvę KGB karininkai (savo 
apsilankymu “pagerbę” ir Lietuvą) ir Varšu
vos politikos grietinėlė. Šis skandalas, kurį 
Lenkijoje daugelis apžvalgininkų vertino 
kaip Rusijos provokaciją, turėjusią užkirs
ti kelią Vidurio Europos naftos koncerno 
įkūrimui, savo tikslą iš dalies pasiekė. Pir
ma, buvo atšauktas “PKN Orlen”, MOL ir 
OMV susiliejimas, o po to, kai Vengrijos 
koncernas padidino savo kapitalizaciją, jau 
ir lenkai nebenorėjo jungtis su vengrais 
mažesnio partnerio teisėmis.

Tačiau jeigu “PKN Orlen” būtų pavykę 
įsigyti “Mažeikių naftą” - vienintelę ir mo
derniausią gamyklą regione, lenkų irvengnj 
koncernų pajėgumai būtų susilyginę. Tito- 
met vėl atsirastų galimybė kalbėti ar apie 
“superkoncemo” įkūrimą, ar apie lygiaver
tę partnerystę. Todėl 2005 m. rugsėjo vidu
tyje “PKN Orlen” atstovai jau oficialiai at
vyko į Vilnių ir prisistatė tuometiniamūkio 
ministrui Kęstučiui Daukšiui, informuo
dami apie savo planus dalyvauti konkurse 
dėl “Mažeikių naftos" akcijų pirkimo.

A.Brazauskas nenorėjo lenkų
Dabar, kai valstybės iždas pasipildė 2.2 

mlrd. litų, gautų iš Lenkijos bendrovės, tik 
juokas ima klausantis ekspremjero Algir
do Brazausko, liaupsinančio socialde
mokratų Vyriausybės nuopelnus parduo
dant “Mažeikių naftos” akcijas “PKN 
Orlen”. Užtenka pasiskaityti pernykščius 
ir šių metų pradžios spaudos pranešimus ir 
galima aiškiai pamatyti, jog A.Brazausko 
Vyriausybė darė viską, kad į Mažeikius 
ateitų kas nori, tik ne Lenkijos bendrovė. 

Pagrindiniai asociacijos tikslai: skatinti 
lietuvius iš užsienio sugrįžti į Lietuvą, 
dalintis naudinga patirtimi, rengti kul
tūrinius, visuomeninius ir savišvietos pro
jektus, dalyvauti bendruose projektuose 
su kitomis organizacijomis, Lietuvos 
valstybinėmis institucijomis bei užsienio 
organizacijomis, skatinti verslą bei inves
ticijas į Lietuvą, ugdyti visuomenės vers
lumą ir tautiškumą, perteikiant Vakaruo
se įgytą patirtį. Taigi gera girdėti, kad mi
sijos užuomazgą jau turime. Naujai įkur
ta Asociacija vienija 38 narius. Jos veiklą 
koordinuoja visuotinis narių susirinkimas 
bei jo išrinkta 7 narių valdyba. Valdybos 
pirmininkas - Vilniaus Biotechnologijos 
instituto biotermodinamikos ir vaistų ty
rimo laboratorijos vadovas, instituto tary
bos narys dr. Daumantas Matulis.

Dabartinės ryšių priemonės leidžia 
surasti tautiečius ir kalbėtis su jais per 
spaudą, radiją, televiziją, telefonais, laiš
kais. Išvykusieji nėra praradę kontakto su 
giminėmis, pažįstamais Lietuvoje. Jei grįž
tamuoju ryšiu išvykusieji bus skatinami, 
jei čia Lietuvoje jiems bus pasiūlyta ge

Lietuva dar korupcijos pelkėje
Pagal naujausią Teisės instituto tyrimą, 

Lietuvoje su reikalavimu duoti kyšį yra 
susidūrę 11.5% gyventojų. Tai reiškia, kad 
šis reiškinys Lietuvoje yra šešis kartus ga- 
jesnis už Europos Sąjungos vidurkį. Teisės 
institutas skelbia, jogkas penktas gyvento
jas pasirengęs duoti kyšį.

Dažniausiai kyšio reikalauja policijos 
pareigūnai. Anot tyrimo, bent kas trečias 
pareigūnas užsimena apie šį atsakomybės 
išvengimo būdą. Tačiau mažiau nei 3% 
žmonių apie tokį reikalavimą pranešė po
licijos vadovams. Anot Teisės instituto, dau
giausia korupcijos - sveikatos apsaugos

Štai tik kai kurie iš to laikotarpio pra
nešimų: “Mažeikių naftos” akcijų parda
vimą organizuojančio JAV investicijų 
banko “Lehmann Brothers” teigimu, “PKN 
Orlen” pateiktas pasiūlymas yra labai įdo
mus ir suteikia pagrindą deryboms, tačiau 
kliūtis pradėti derybas yra Lietuvos Vy
riausybės pozicija”; “Lietuvos Vyriausybė 
skeptiškai vertina “PKN Orlen” galimybes 
užtikrinti žaliavos tiekimą į “Mažeikių 
naftą”; “Nors koncernui “Jukos” daugiau
siai už “Mažeikių naftos” akcijas siūlė Len
kijos koncernas “PKN Orlen” - apie 4.3 
mlrd. litų. Vyriausybė netgi nenori girdėti, 
kad lenkai įžengtų į bendrovę “Mažeikių 
nafta”; “A.Brazauskas dar kartą pakartojo, 
jog Lenkijos koncernas “PKN Orlen” ne
turi jokių garantijų, kad “Mažeikių nafta” 
gali būti aprūpinta žaliava, todėl jis yra 
abejotinas pirkėjas”.

O kai 2006 metų kovo 29-ąją pasirodė 
pranešimų, kad “PKN Orien” jau sutarė su 
“Jukos” dėl akcijų paketo pardavimo, A. 
Brazauskas apkaltino “Jukos” nesąžinin
gu elgesiu ir pagrasino “Mažeikių naftos” 
nacionalizavimu.

Nekyla abejonių: jeigu Vyriausybei būtų 
pavykę įgyvendinti savo pradinį planą - 
pirma perpirkti iš “Jukos” jos turimas ak
cijas, o paskui jas parduoti pačių pasi
rinktam pirkėjui, šiandieną “Mažeikių 
naftoje” matytume arba kurį nors iš didžių
jų Rusijos koncernų, arba geriausiu atveju 
kazachų “Kazmunaigaz”. O į biudžetą 
patekusių pinigų kiekis būtų gerokai ma
žesnis. Tad galima drąsiai teigti: už san
dorio, sudaryto neseniai, sėkmę pir
miausia turime būti dėkingi “Jukos”, ku
rios nuostata buvo aiški nuo pat pradžių - 
parduoti “Mažeikių naftos” akcijas tam, 
kas pasiūlys didžiausią kainą. Taip pat - 
Lenkijos vadovams broliams Lech’ui bei 
Jaroslaw’ui Kaczynski’ams, lemiamu 
momentu ryžtingai įsikišusiems į derybų 
eigą ir davusiems sandorio garantijas 
Lietuvos Prezidentui Vadui Adamkui bei 
Premjemi A.Brazauskui. 

ranoriška pagalba (tiek valstybės, tiek 
įvairių organizacijų bei atskirų asmenų ir 
iškilių asmenybių), neabejojame, kad tau
tiečių susigrąžinimo misija bus sėkminga.

Tautiečių susigrąžinimo misijai bus 
reikalinga lietuvių tautos lietuviška talka 
Ši talka nepareikalaus didelių resursų 
(vėliau jie atsipirks šimteriopai), jos vai
sius turėtų gimti iš tvirtos patriotinės nuo
statos, iš tautiečių bendravimo, iš parodyto 
dėmesio pasiklydusiems ar atstumtiems 
lietuviams, iš noro padėti Lietuvai. Kita 
vertus, talka tautiečių susigrąžinimo misijai 
turės tautinį patriotinį poveikį Lietuvoje 
gyvenantiems tautiečiams.

Didis Lietuvos patriotas šveicaras 
Juozas Eretas-Jakaitis, 1973 metais už
sienyje išleido studiją „Užmirštieji baltai“, 
ją skyrė: „Mano Baltijos draugams, - tiems 
kurie Tėvynėje be laisvės ir tiems, kurie 
laisvėje be Tėvynės“. Šiandien Tėvynėje 
laisvė. Mūsų priedermė sugrąžinti Tėvynę 
tiems, kurie laikinai dėl įvairių priežasčių 
jos yra netekę. Istorinio likimo bendrystės 
su tautiečiais dvasia įpareigoja mus, gy
venančius Tėvynėje, jiems Tėvynę grąžinti.

sistemoje. Net 53.3% gyventojų mano, kad 
norint sulaukti pagalbos iš gydytojų ar 
medicinos seselių reikia duoti kyšį. Bet 
kitose srityse „tikėjimas kyšio reikalin
gumu“ sudaro apie 20%. Pasak „Trans
parency International” (TI) Lietuvos sky
riaus atstovės, šis Teisės instituto tyrimas 
užčiuopė tuos pat dalykus, kaip ir TI 
skelbiamas korupcijos žemėlapis. „Išskir
tos tos pačios aktualios ir problemiš- 
kiausios sritys - policija ir medicina. Tik 
mūsų indekse kelių policija yra atskirta ir 
joje padėtis dar prastesnė: apie 61% kelių 
policininkų yra prievartavę kyšio”, - sakė ji.

Strateginis pirkinys
Broliai Kaczynski’ai nuo pat pradžių 

neslėpė padarysiantys viską, kad užtikrin
tų Lenkijos (o kartu ir Vidurio,b,ęi Rytų 
Europos) energetinę nepriklausomybę nuo 
Rusijos. Lenkija, beje, šiandien yra 
vienintelė regiono valstybė, neįsileidusi į 
savo energetikos rinką Rusijos bendrovių. 
Siekiant įgyvendinti šį planą, Lenkijai 
būtinai reikėjo perimti “Mažeikių naftos” 
valdymą. Priešingu atveju, jeigu Mažei
kiuose būtų įsiviešpatavusi “LUKoil” ar 
kita Rusijos kompanija, “PKN Orlen” 
likimas būtų buvęs nulemtas - užliejusios 
Lenkijos rinką pigiais “Mažeikių naftoje” 
pagamintais degalais, rusiškos bendrovės 
anksčiau ar vėliau būti; privariusios “PKN 
Orien” prie bankroto. O po to - perėmu
sios Lenkijos naftos pramonę.

Tad “Mažeikių naftos” įsigijimas Len
kijai buvo ne tiek ekonominis, kiek stra
teginis žingsnis. Beje, visiškai sutampantis 
ir su Lietuvos valstybės interesais, tad šian
dieną juo visiškai pagrįstai džiaugiasi ir 
Prezidentas V.Adamkus, ir Premjeras 
Gediminas Kirkilas.

Tačiau nereikia manyti, kad Rusijos 
naftos bendrovės ir už jų stovintis Krem
lius, kuriems “Mažeikių nafta” vėl iš
sprūdo pro pirštus, sėdės rankas sudėję. 
Galima neabejoti, kad naftotiekio į 
Mažeikius remontas truks mažiausiai 
pusmetį, o gal net ilgiau. Tiesa, “PKN 
Orien” vadovybės atstovai tikina, kad jie 
tokiai situacijai yra iš anksto pasirengę ir 
netgi specialiai atlikę studiją, aiškinda
miesi galimybes pasirūpinti nafta per 
Būtingės terminalą. Dabar, kai naftos kai
nos viršija 70 JAV dolerių už barelį, tai 
visiškai apsimoka, nors, žinoma, pelnas yra 
mažesnis, nei gaunant Rusijos naftą 
vamzdynais.

Galima tikėtis ir kitokių išpuolių prieš 
“PKN Orien” bei jos valdomą lietuvišką 
gamyklą. Karas dėlVidurio ir Rytų Euro
pos energetinės nepriklausomybės dar ne
sibaigė, nors laimėtas labai svarbus mūšis.
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Bendruomenės baruose
“Gintaras” kviečia!

Kas “tikrieji” lietuviai ?
(Žodžis, tartas Canbcrroje Nepriklausomybės Šventės minėjime)

Kas nežino Melbourno“Gintaro”? Kas 
juo nesigėrėjo? O dabar pagalvojam- “Gin
tarui” 50 metų. Toks senas? Ne, toks jaunas!

“Gintaras” yra kaip mūsų Baltijos jū
ra. Tik stebėkit jos bangas. Atrodo, tokios 
švelnios, gležnos, kai atbėgdamos į krantą 
susigeria į baltą pajūrio smėlį. Susigeria, 
bet neišnyksta, nes kiekvieną kartą pa
beria smulkių gintarėlių, o tuojau ateina 
ir sekanti bangelė, ir dar sekanti, vis su 
naujom dovanom.

Kaip susirenkam tas Baltijos jūros 
dovanas, taip per metų metus rinkome ir 
mūsų “Gintaro” teikiamą džiaugsmą, kro
vėm jį savo širdyse ir atmintyse, didžia- 
vomės “Gintaru” prieš kitus, fotografa- 
vom, filmavom ir laukdavom sekančio ren
ginio, kad jį pamatytume. O “Gintaras” 
mums renginių nešykštėjo, savęs netau
sojo. Retas renginys, minėjimas, koncertas, 
vakaronė apsiėjo be “Gintaro”.

Garsėjo “Gintaras” ir kitų tautybių, 
įskaitant australus, tarpe, vis primindamas 
jiems Lietuvos vardą, visur keldamas su
sižavėjimą Lietuvos šokiais.

O kuo mes jiems atsidėkojam? Na, 
ateinam į jų koncertus, nueinam į tarptau
tinius renginius, kur jie dalyvauja. Kartais 
senoji karta sako: “Reikia juos palaikyti, 
paremti”. Bet ar mes juos remiame? Tai jie 
mus remia, suteikdami mums džiaugsmo 
ir dvasios stiprybės. Tai jie pritraukia ir 
suburia jaunimą, kad nepakriktų svetimų
jų tarpe.

“Gintarui” vadovavo ir vadovauja pasi
šventę žmonės. Prieš 50 metų darbą ir 
džiaugsmą su Parapijos Mokyklos moki
niais pradėjo M. Vcrbylienė ir D. Zdanavi- 
čienė, paskui tęsė H. Statkuvienė, kuri dir
bo 15 metų ir grupei davė “Gintaro” vardą, 
paskui neilgai buvo J. Jablonskis, R ir J. 
Sadauskai, V. Straukas ir rekordą sumušė

Nuotraukoje - jaunieji “Gintaro" šokėjai.

Iš Redakcijos pašto
Gerb. Redaktore, šulo. Kieno čia dėl to klausti: ar Sydnėjaus

Per mūsų tautines šventes nors trumpą Apylinkės Valdybos ar Garbės konsulo?
sveikinimo žodį taria ir mūsų garbės Sydnėjiškės
konsulai. Bet jau antri metai Sydnėjujc per (pavardės Redakcijai
minėjimus negirdime savo Garbės kon- žinomos)

Mirtys Australijoje ir JAV
Giminės iš Wollongongo praneša,kad 

šių metų vasario 19 dieną mirė Valentinas 
Jonušys, gimęs 1912 metų gegužės 27 
dieną Lietuvoje. Velionis palaidotas vasa
rio 22 dieną Rookwoodo kapinių lietuvių 
sekcijoje. Šv. Mišios už mirusįjį buvo atlai
kytos Wollongongo bažnyčioje.

Iš Amerikos gavau žinią, kad sausio 31 
dieną mirė dr. Alfonsas Kisielius. Pasaulio 

AR JAU SUMOKĖJAI “MŪSŲ PASTOGĖS”PRENUMERATĄ?

Dalia Antanaitienė, vadovavusi 28 metus. 
Dabar “Gintarui”vadovauja Nerija Žem- 
kalnytė. Jai padeda “nematomos rankos” - 
Henrikas Antanaitis, Rūta ir Rimas Skei
viai, Dona ir Dennis Gaylard ir Snieguolė 
Žemkalnienė.

Po “Gintaro” skraiste glaudžiasi ma
žieji “Gintarėliai”, moksleivių grupė “Ma
lūnėlis” ir vyriausieji “Šokdava” su savo at
skirais vadovais, bet glaudžiai bendra
darbiaudami ir metams bėgant vis papildy
dami vyresnės grupės eiles - banga po 
bangos, kaip mūsų Baltija, kuri niekada 
neišseks.

Ar atsiras bent vienas mūsų jaunimą 
mylintis žmogus, kuris be svarbių prie
žasčių atsisakys kartu su “Gintam” atšvęs
ti jo 50-tąjį gimtadienį? Kuris nenorės 
pasidžiaugti kartu su gintariečiais ir pa
linkėti jiems dar daug sėkmingų metų, 
puikių kelionių ir tos neišsemiamos ener
gijos, kuria jie mus visuomet stebina.

Gintariečiai ruošiasi savo šventei šešta
dienį, kovo 17 d., ne tam, kad pasirodytų, o 
kad pamylėtų mus, savo svečius, kviesda
mi mus ne tik j koncertą, bet ir į balių. 
Atsakykime ta pačia meile ir mes! Ateiki
me pasipuošę, šventiškai nusiteikę!

O nusileidžiant prie žemės ir praktiškų 
dalykų - šeimininkės turi žinoti, kiek bus 
svečių, kad po koncerto visus galėtų tin
kamai pavaišinti. Tad skubiai organizuo
kite draugus, užsisakykite stalus ir būkit 
pasiruošę nustabiam vakarui.

Koncertas prasidės 6 vai. Melbourno 
Liet. Namuose. Bilietus prašome užsisa- 
kytipasDonąGaylard tek: (03)59411402. 
Dona norėtų, kad būtų užmokėta ikikovo 
4 d., bet sutinka pratęsti iki kovo 11 d. (per 
Nepriklausomybės šventės minėjimą). 
Bilietai $40, vaikams $25.

“Gintaras” laukia mūsų!!! A.K.

Lietuvių Bendruomenėje jis yra plačiai 
žinomas. Buvo išrinktas Labdaros ir Atei
tininkų organizacijų vadovybėje.

Vasario 18 dieną mirė Edmundas 
Vengianskas - ilgametis Šaulių ir Ramovė 
organizacijos pirmininkas išeivijoje.

Amžino atilsio įnirusiems mūsų arti
miems bendradarbiams.

Praneša Antanas Kramilius

Vytautas Doniela, Sydney

Nepriklausomybės Dienos proga pir
moje eilėje prisimenama praeitis, ypač 
tie 1918-ji metai, kurie padėjo pagrindą 
naujajai, nebe kunigaikščių ar vėliau sve
timųjų slegiamai Lietuvai. Bet kartu Ne
priklausomybė yra ir aktuali tema, nes kaip 
ir bet kurio kilo krašto, taip ir Lietuvos 
piliečiai turi savo norus bei įvaizdžius, kaip 
ta nepriklausoma valstybė, būdama jau 
savistovi, turėtų tvarkytis pati.

Kaip čia su išeivija? Vienu atžvilgiu, 
šie norai bei nepriklausomos valstybės 
įvaizdžiai išeivijoje kartais buvo net 
stipresni, negu jie sutinkami pačioje Lie
tuvoje — jau vien dėl to, kad pusę šimt
mečio gyvendami svetur, išeiviai gyveno 
prisiminimais apie paliktą gimtąjį kraš
tą, rašė, dainavo, vaizdus atkūrė scenoje. Ir 
kai per šį procesą gimtinė buvo idealizuo
jama, tuo pačiu stiprėjo, aštrėjo ir reika
lavimai naujai atsikuriančiai Lietuvai. Bet 
pačioje Lietuvoje — norsjibuvo okupuota 
ir dalinai susvetinama—jos gyventojai 
visgi gyveno aplinkoje, kurioje lietuvių 
kalba dažniausiai tebebuvo namų kalba. 
Šioje aplinkoje tautinis pagrindas, arba 
kaip dabar sakoma, socialinė infrastruk
tūra, tebebuvo stipriai lietuviška.

Dėl šių politgeografinių priežasčių, 
nenuostabu, kad ir po Kovo 11-osios 
reiškėsi prioritetų skirtumai. Išeivija ir 
toliau rūpinosi ir tebekalbėjo apie lie
tuviškų tradicijų, kalbos bei, apskritai, 
lietuvybės išlaikymą, nes išeivijoje lietu
vybės išsaugojimas buvo pasidaręs išties 
jautriu, net kritišku dalyku. Bet Lietuvos 
lietuviams, ten Lietuvoje ar atvykus į 
užsienį, opesniu rūpesčiu buvo ne tiek 
lietuvybė - nes jos Lietuvoje dar buvo 
pakankamai - bet naujosios laisvės, jų pa
naudojimas ir ypač ekonominio gerbūvio 
siekis. Nenuostabu, kad vienam kitam 
išeiviui net atrodė, kad Lietuvos lietu
viams tarsi trūksta patriotizmo, kadangi 
apie “lietuvybę” jie beveik nekalba. Gi 
Lietuvos lietuviams, savo ruožtu, ne kartą 
atrodė, kad išeivija per daug užsidariusi 
savo senstelėjusiame rate ir atsilikusi nuo 
tikrovės.

Atsiradus įvaizdžių, idealų, lūkesčių 
skirtumui, atsiranda ir tarpusavio kritikos. 
Aštresnėje formoje, galėtų gimti klausi
mas, kas galų gale yra “tikrieji” lietuviai. 
Kol ginčas dar ne itin karštas, verta pri
siminti du dalykus.

Pirma - tai, kad tauta, kaip ir valstybė 
nėra vienalytė, monolitinė masė, bet ver
čiau organizmas, kuris auga, keičiasi, į savo 
aplinką reaguoja pagal savo tradici-jas bei 
interesus. Taigi, kas būtų tie “tikric-ji” 
lietuviai - ar lai kunigaikščių bei kara-liaus 
Mindaugo lietuviai, ar Lenkijos-Lie-tuvos 
Unijos lietuviškoji dalis, ar prislėg-tieji 
baudžiauninkai, ar sovietmečio ty-lioji 
rezistencija, o gal tik prieškarinė Lie-tuvos 
visuomenė? Šitaip konkrečiai klau-simą 
statant, kategoriškam atsakymui kaip ir 
nėra vietos. Žinoma, tam tikm požiūriu 
atranką galima daryti (“kurie geri ir kurie 
blogi lietuviai”?), bet tik tada, kai klausi
mas statomas nebe tautiniu atžvilgiu, bet, 
sakysime, moraliniu atžvilgiu. Juk iš tiesų, 
ne kiekvienas lietuvis yra morališkai ge
ras lietuvis, pagaliau net paįriotiškumas 
negarantuoja etiško elgesio. Bet tai jau 
visai kitos plotmės, būtent etikos, o ne tau
tiškumo, klausimas.

Kad tautybė, šiuo atveju lietuvybė, nė
ra vienalytis dalykas, nėra monolitas, ma
tyti pažiūrėjus ir į lietuviškosios išeivijos 
istoriją, kuri pati susidaro iš bangų. Caro 
laikų išeiviai Siaurės Amerikoje save lai
kė tikrais lietuviais, tad vėliau atvykusieji 
po Pirmo pasaulinio karo jiems atrodė

Dr. Vytautas Doniela. Tado Žilinsko nuotr.

“kitokie” lietuviai. O Amerikon atvykus 
dipukams, šių orientacija buvo tokia skir
tinga, kad jie natūraliai kūrė visai naujas 
organizacijas. Dabar gi atsiranda dar viena 
nauja ir gan skaitlinga banga iš dabartinės 
Lietuvos, kuri bent kol kas yra linkusi 
laikytis savuose būreliuose, leidžia savus 
laikraščius ir tt. - vadinasi, veikia pagal 
savąją dabarties galvoseną bei įpročius. 
Vėlgi vienas kitas senasis išeivis gal susi
gundys ir pasakys, kad toksai skyrimasis 
yra “blogai “. Bet ar tai iš tikro “blogai”? 
Pirminis atsakymas yra gan paprastas: 
žmonės visur turi įvairių interesų bei po
mėgių, todėl pagal juos ir būriuojasi. Bet 
galima žvelgti ir istoriškai, ir būtent su
vokti, kad emigracinės bangos yra tos pa
čios tautos organizmo skirtingi etapai. 
Panašiai kaip ir generacijų skirtumai, 
'levams keistai atrodo vaikų naujovės, 
vaikams tėvų įpročiai atrodo kaip bepras
mis susivaržymas. Tik, žinoma, išties būtų 
klaidinga, jei šie etapai vienas kito nepri
pažintų ir tik save vadintų “tikrąja” tautos 
dalimi.

Čia perbėkime, labai trumpai, prie 
antro punkto. Tautos vystymesi, lietuvybės 
kaitoje, yra reikalinga tolerancija, suvo
kimas, kad skirtingi interesai, skirtingos 
pažiūros yra normalus, visai natūralus 
dalykas. Tolerantiška laikysena lietuvių 
tautai bus naudingesnė negu kategoriškas, 
kartais agresyvus įsitikinimas, kad tikras 
lietuvis būsi tik tada, kai būsi toks kaip 
aš. Stipresnė yra ilgaamžė teisybė, kad 
interesų, pomėgių, nuomonių skirtybė nė
ra blogis. Priešingai, skirtybė gyvenimą ne 
griauna, bet daro įdomesniu, netgi malo
nesniu. Abstrakčiau išsireiškus, patva
rioji vienybė yra vienybė įvairovėje. Patva
resnė vienybė yra ne ta, kuri yra užmesta 
per prievartą, bet toji vienybė, kuri pati 
susirezga iš skirtingų interesų be jokių 
savanaudiško užvaldymo motyvų.

Taigi, šiandien, pagerbiant kovotojus 
dėl Nepriklausomybės, verta prisiminti dvi 
esmines Nepriklausomybės sąlygas. Išo
rine prasme, valstybė yra nepriklausoma, 
kai ji sugeba išlikti savistovi kaimynų ar 
kitų valstybių aplinkoje. Bet Nepriklau
somybei reikia ir vidinės santarvės, kad 
valstybė nesusidrąskytų ir nesubyrėtų. O tai 
reiškia nieko kito kaip piliečių tarpusa
vio pakantumą skirtingiems pomėgiams 
bei pažiūroms. Tai toks elgesys, kai dėl 
tiesos bei pažangos yra kovojama argu
mentais, o ne skirtumo draudimu bei nai
kinimu. Žmonijos istorija niekam Nepri
klausomybės negarantuoja, kaip ji bebūtų 
pelnyta ar užtarnauta. Valstybės Nepri
klausomybei turi dirbti patsai žmogus, tad 
geriau, jei piliečio elgesys bus toks, kad jis, 
stiprindamas tautinę santarvę, tuo pačiu 
stiprins ir šansus valstybei tapti, būti ir lik
ti Nepriklausoma. □
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Kas - kur - kaip?
Antanai 
Laukaitis

Sūnus seka tėvą
Jau ne vieną kartą mūsų sporto mėgė

jai man skambino ir žodžiu klausė, kodėl 
aš neparašau apie mūsų lietuviškąjį spor
tą, ir ypač Lietuvoje kone antrąja religija 
virtusį krepšinį. Atsakymas labai papras
tas - išėjau į pensiją. Tačiau ateityje ban
dysiu nors kiek duoti įdomesnių žinių apie 
mūsų sportą ir kitus įdomesnius įvykius.

Paskutinieji metai Lietuvos krepšinio 
gyvenime nebuvo labai geri. Jau po Atėnų 
olimpiados, kur ir aš pats pastebėjau ke
lias negeroves, prasidėjo kelių pagrindi
nių rinktinės žaidėjų nesantaika su buvu- 

' siu treneriu A. Streiką. To pasėkoje ne visi 
gerieji žaidėjai dalyvavo Tokijo mieste 
vykusiose Pasaulio krepšinio pirmenybėse, 
kur lietuviai, tikėjęsi gauti medalius, 
užėmė tik 7 vietą.. Po to tarp krepšinio 
vadovybės, trenerio ir žaidėjų prasidėjo 
ginčai ir-visas vyrų krepšinis atsidūrė 
nemažoje krizėje. Spaudimo verčiamas iš 
vyr. trenerio pareigų pasitraukė A Streiką. 
Buvo paskelbtas konkursas naujo vyr. 
trenerio vietai užimti.

Ramūnas Butautas - treneris
Laimėjęs konkursą, vyr. Lietuvos vyrų 

krepšinio komandos treneriu tapo 42 me
tų buvęs krepšininkas, paskutiniu metu 
buvęs Rygos ASK vyr. treneris Ramūnas 
Butautas. Jis yra buvusių žinomų Lietuvos 

' ir Sovietų Sąjungos krepšininkų Ono'š 
Stepo Butautų sūnus. Su tėvu Stepu ir aš 
buvau senas pažįstamas. Mes abu kaunie
čiai: jis mokėsi “Aušros” berniukų, o aš 
Kauno IV-oje gimnazijoje. Iki pat pasi
traukimo iš Lietuvos, susitikdavome Kūno 
kultūros rūmuose ir gimnazijų renginiuo
se. Po karo lahąį malonu buvo Stepą ir jo 
šeimą sutikti pasaulinėse sporto varžy
bose, o ypač II-oje Pasaulio lictuvh) olim
piadoje 1998 metais, kai Kaune dalyvavo 
ir buvę žinomi 1-osios olimpiados dalyviai:

Taujėnų dvaras
Zita Bilevičiūtė, JAV

Taujėnų dvaras yra Ukmergės rajone, 
maždtĮvtg^ždįkBinuo Taujėnų miestelio, 
įsikūrusio prie senojo Ukmergės - Pane- 
vėžibplčfitoL “ ... .......... .......

Dar XVI a. Taujėnai minimi kaip dva
ras ir kaimas. Taujėnus valdė įvairūs di
dikai. Dabartinius dvaro rūmus XVIII a. 
pabaigoje pastatė grafas Benediktas Mori- 
konis, gavęs ’Ihujėnus kaip savo žmonos 
Marijos Radvilaitės kraitį. Rūmus ir par
ką šalia dvaro projektavo italų kilmės 
architektas Pierre de Rossi.

Minis grafui B. Morikoniui, dvaras vėl 
sugrįžo Radviloms. Karolis Radvila ir jo 
sūnus Konstantinas toliau gražino dvarą. 
Konstantinas Radvila, gimęs 1873 m., jame 
gyveno iki pat sovietmečio. 1940 m. užėjus 
rusams, buvo ištremtas į Vidurinę Aziją, 
kur 1945 m. mirė.

Dailūs italų stiliaus klasicistiniai rūmai 
- ištempto stačiakampio formos. Rūmų 
fasadai, ypač iš parko bei tvenkinio pusės 
gausiai papuošti dekoratyviniais muzikos, 
karo, žemdirbystės, augmenijos motyvų 
elementais. Fasadai puošnūs.

Prie rūmų buvo įkurtas 24 ha ploto 
parkas, kurį juosia Mūšos upelis, tvenkiniai. 
Tai - vienas seniausių angliškojo peizažinio 
planavimo parkų I Jetuvoje. Svarbus parko 
akcentas buvo penkių tvenkinių kaskada.

Yra išlikę vertingi} istoriniu požiūriu 
medinių ūkinių dvaro pastatų. Nuo rūmų į
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garsusis krepšininkas Lubinas, broliai 
Andriuliai, Norkai, iš Australijos dr. L. Pe
trauskas, St. Butautas. Olimpiadoje daly
vavo ir garsusis Sabonis, kuris atsistojęs 
šalia anais laikais buvusio mūsų “milži
no” krepšininko Lubino, atrodė kaip tikras 
milžinas prieš jį.

Naujasis treneris R. Butautas buvo 
įvairių Kauno ir Vilniaus krepšinio klubų 
žaidėjas, vėliau Lietuvos ir Latvijos klubų 
treneris. Didžiausias jo pasiekimas buvo, 
kai 2004 - 2005 metais jam esant Lietuvos 
jaunių treneriu, jo treniruojama komanda 
laimėjo jaunių iki 21 metų Europos pir
menybėse 2003 - 2004 metais sidabrą ir 
bronzą, o 2005 metais Argentinoje tapo 
pasaulio jaunių laimėtoja.

Gavęs Lietuvos vyr. trenerio darbą, Ra
mūnas jau nuo pat pirmųjų dienų pradėjo 
rinkli į savo būsimą rinktinę žaidėjus kan
didatus ir trenerius padėjėjus. Jam padėti 
jau sutiko buvęs garsusis krepšininkas, 
dabar treneris R. Kurtinaitis ir buvęs Ita
lijos Trevizo, dabar Rusijos vicečempionų 
vyr. treneris K. Kemzūra. Jis tariasi su 
mūsų geriausiais krepšininkais, žaidžian
čiais profesionalų rinktinėse Amerikoje ir 
kitur. Jam jau pažadėjo žaisti Š. Jasike- 
vičius, R. Šiškauskas, R. Javtokas, broliai 
Lavrinovičiai, A. Macijauskas ir kiti. Ban
doma prikalbinti aukštąjį Clevelando 
“Cavaliers” centrą Ž. Ilgauską.

Buvusiose Pasaulio.vyrų pirmenybėse 
Japonijoje, nelaimėjus teisės žaisti būsi
moje 2008 m. olimpiadoje Kinijoje, dabar 
pagrindinis trenerio ir komandos tikslas 
yra žemyno krepšinio pirmenybėse, ku
rios prasidės rugsėjo3 d. Ispanijoje, patekti 
j finalus ir tuo pačiu laimėti dalyvavimą 
Pekino olimpiadoje. Naujasis treneris bu
vo paklaustas, ar jis dar nepralenkė savo 
garsiųjų tėvų - Onos ir Stepo Butautų pa
siektus laimėjimus. Sūnus labai gerbia 
savo jau mirusį tėvą ir prieš išvykdamas 
kitur, visada aplanko jo kapą. “Jo pralenkt 
aš dar nepralenkiau.nes tėvas buvo penkis 
kartus su Sovietų Sąjungos moterų krepši
nio rinktine čempionas - 2 pasaulio ir 3 
Europos”. Jaunystėje jam labiausiai 
nepatikdavo kai jį visi vadindavo “butau- 

bažnyčios pusę.veda senų liepų alėja.
Taujėnų dvaras įžymus dar ir tuo, kad 

čia lankėsi Rusijos caras. Pikantiška deta
lė iš grafo Benedikto Morikonio laikų. 
1812 m. prieš karą su prancūzais ir 1814 
m. į Taujėnų dvarą buvo atvykęs Rusijos 
caras Aleksandras I pasimatyti su savo 
širdies drauge, grafo B. Morikonio gimi
naite Sofija Tyzenhauzaite...

Dvaro rūmų sienos yra regėjusios ir kitus 
aukštus svečius: tame tarpe ir nepriklauso
mos Lietuvos Prezidentą Antaną Smetoną. 
Štai ką apie vizitą pas kunigaikštį K. Rad
vilą prisimena Prezidento adjutantas pul
kininkas Vaclovas Šliogeris: “Taujėnų ku
nigaikštis Konstantinas Radvila buvo 
palikuonis Radvilų, kuriems baudžiavą ėjo 
ir A Smetonos protėviai beijo senelis Kazi
mieras ir kurį laiką tėvas Jonas Smetona. 
Taigi, Taujėnų žemė aplaistyta sūriu A Sme
tonos giminaičių valstiečių prakaitu. Pas 
kunigaikštį K. Radvilą A. Smetona atvyko 
jau ne kaip baudžiauninko sūnus, o kaip 
nepriklausomos Lietuvos Prezidentas.

A. Smetonos apsilankymo pas K. Rad
vilą metu, Taujėnų dvare gyveno kunigaikš
tis Konstantinas Radvila, vieneriais metais 
vyresnis už A. Smetoną, ir jo sesuo kuni
gaikštytė Taida Radvilaitė. K. Radvila buvo 
baigęs Rygos Politechnikos Institutą ir dar 
studijavęs miškininkystę Vokietijoje. Buvo 
vedęs Janiną Chovinskaitę, su kuria susi
laukė trijų vaikų: Konstantino, Sofijos ir 
Marijos. K. Radvila buvo didelis medžiok
lės mėgėjas, prieš I pasaulinį karąwKęs 
apie 70 medžioklinių šunų. Pats buvo labai 
stiprus. Jaunystėje, kaip pasakojo vietiniai 

tuku”. Gi dabar aš stengiuosi savo tėvui 
nenusileisti.

Lietuviai, žaidžiantieji kitur
Tikrai įdomu ir net gal skaudu matyti 

tiek daug pačių geriausių lietuvių krep
šininkų ir kitų sporto šakų dalyvių, atsto
vaujančių kitų kraštų sporto klubams.

Iš krepšininkų: Ž. Ilgauskas - Cleveland 
“Cavaliers”, Š. Jasikevičius -Golden State 
(JAV) “Wariors”, R. Šiškauskas ir R. 
J avtokas - “Panathinaikos” (Graikija), S. 
Serapinas - “ARIS” (Graikija), L. Kleiza - 
“Denver Nuggets (JAV), S. Štombergas ir 
treneris A. Streiką - “UNIKS” - Kazanė, 
taip pat čia ir broliai D. ir Kš. Lavrinovičiai 
bei trenerio padėjėjas G. Krapikas, Čikagos 
“Bulis” - M. Andriuškevičius, Sopoto 
“Trefl” (Lenkija) -T. Pačėsa, T. Masiulis, 
D. Slanina, “Wizards” (JAV) - D. Songaila, 
“Olympiakos” (Graikija) - A. Macijaus
kas, “Maccabi” (Izraelis) - S. Jasaitis, 
“Olympia” (Slovėnija) - S. Kuzminskas, 
“Montepaschi” (Italija) - R. Kaukėnas, 
“Altą Gestion” (Ispanija) - V Praškevičius, 
“Parneša” (Ispanija) - M. Timinskas, 
“Dinamo” (Rusija) - A. Giedraitis, L. 
Gustas, “NEL” (Graikija) - T. Nagys, 
“Akasvayn” (Ispanija) - D. Šalenga 
“Maroussi” (Graikija) - R. Seibutis 
“Maritime” (Prancūzija) - D. Adomaitis.

Dar lietuvių krepšininkų žaidžia ir ma
žesniuose klubuose Latvijoje, Estijoje, 
Suomijoje, o taip pat ten yra ir lietuvių 
trenerių. Čia suminėjau ne visus mūsų 
krepšininkus. Tačiau mūsų Lietuvos krep
šinio vyrų ir moterų rinktinėse taip pat 
žaidžia nemažai svetimtaučių žaidėjų, o 
Vilniuje yra net buvę Sydnėjaus “Kings” 
komandos žaidėjas australas.

Daug mūsų sportininkų žaidžia ir ki
tose sporto šakose. Ypač nemažai yra 
futbolininkų. Lietuvos milijonierius V. Ro
manovas turi nusipirkęs Škotijos vicečem
pionų Edinburgh’o “Hearts” klubą, kurio 

. vyr. treneris yra V Ivanauskas ir čia žai- 
tdžia su pamainomis net 9 lietuviai. Kitas 
milijonierius žydas R. Abromavičius, kurio 
seneliaiprieš karą Tauragėje tųręjgjcrąu-., 
tuvę, yra savininkas vieno iš garsiausių 
Anglijos futbolo klubų “Chelsea”.

Lietuvos ir olimpinės čempionės dvi
ratininkės yra žymiųjų Italijos klubų at-< 

Autorės nuotraukoje - Taujėnų dvaras Ukmergės rajone.

gyventojai, lengvai lankstydavo naujas 
arklio pasagas.

Iš tolo dvaras atrodė labai didelis ir iš
taigingas. Tačiau 1935 - 1937 m. jis jau buvo 
gerokai apleistas: didžiuliai ūkio trobesiai 
buvo reikalingi pagrindinio remonto, dvaro 
parko vartai ir tvoros mūriniai stulpai ap
griuvę, tvoros aplūžusios. Pats parkas, kad 
ir apleistas, savo ūksmingomis medžių 
alėjomis darė didingą įspūdį. Dvaro žemė 
buvo geros rūšies, išdirbta, javai gražūs. Po 
žemės reformos, kada iš 7843 dešimtinių 
žemės tebuvo paliktas dvaro centras su 80 
ha, kunigaikštis sunkiai vertėsi, nes mėgo 
prabangą ir ištaigingą gyvenimą.

Kunigaikštis K. Radvila jau prieš kurį 
laiką kvietė p. A Smetoną pas jį apsilankyti 
Taigi, vieną popietę, iš anksto susitaręs Pre
zidentas su palydovais karininkais išvyko 

stovės. Žinomi mūsų vyrai dviratininkai, 
rankininkai, stalo tenisininkai ir kiti spor
tininkai atstovauja žinomiems Europos 
klubams. Įdomu, kas būtų, jei jie visi grįž
tų į Lietuvą, ir kokioj vietoj tada Lietuvos 
sportas stovėtų? Tačiau tai padaryti yra 
neįmanoma, nes joks Lietuvos klubas ar net 
ir valstybinis iždas jiems negalėti} mokėti 
tų pinigų, kuriuos jie dabar uždirba svetur. 
Reikia tik džiaugtis, kad daugumas iš jų 
reikalui esant, atstovauja Lietuvai

Atsigavo Anglijos sportininkai
Paskutiniuosius keletą metų Washing- 

ton’e (JAV) Lietuvos ambasadoriumi dir
bo Vygandas Ušackas. Jaunystėje buvęs 
geras sportininkas, jis Amerikoje šalia 
diplomatinių darbų labai domėjosi ir pa
dėjo lietuviškamsportui. Atvykus j Ameri
ką keliolikai tūkstančių naujų lietuvių, labai 
pagyvėjo sportinis gyvenimas. Vien tik Či
kagoje atsirado daug nauji; komandų, buvo 
įsteigta net “Krepšinio lyga”, pravedanti 
savo pirmenybes, kurias labai rėmė am
basadorius V Ušackas. Jis net įsteigė “Am
basadoriaus” taurę laimėtojams.

Keičiantis diplomatams, ambasadorius 
V. Ušackas iš Washington’o buvo perkel
tas toms pačioms pareigoms į Angliją, 
Londoną. Labai greitai ambasadorius 
susipažino su vietos naujai atvykusiais lie
tuviais ir, pamatęs, kad čia yra daug jaunų 
sportininkų, pradėjo organizuoti sportinį 
lietuvišką gyvenimą. Šių metų kovo 4 die
ną Londone prasidės naujos ateivių krep
šinio varžybos laimėti “Ambasadoriaus 
taurę 2007”. Jau dabar į šias varžybas užsi
registravo 24 komandos, 22 iš Didž. 
Britanijos ir 2 iš kitur. Varžybose dalyvaus 
vadinamieji naujieji emigrantai, atvykę jau 
po nepriklausomybės atkūrimo. Šias var
žybas rengia šalies ambasada, Britanijos 
Lietuvių Sąjunga ir D. Britanijos Jaunimo 
Sąjunga. Tai pirmosios tokios sporto var
žybos ir tarp kitų čia esančių tautybių.

* * *
Ar žinote kas yra futbolas?
Tai toks keistas dalykas, kai 22 žmonės 

nerūko, nę.gęrią,.riipiltąysąvaęyejĮf.ata ir 
nuolat sportuoja, o tūkstančiai kitų už juos 
geria, rūko, mažai rūpinasi savo sveika
ta, nesportuoja ir dar dažnai dėl viso to 

-, tarpusavyje pešasi. □ 

pas kunigaikštį. Įvažiavus į dvaro alėją, 
išniro didžiuliai dvaro rūmai su kolonomis 
ir gėlių klombomis priešakyje. Rūmai, kad 
ir gerokai apleisti, buvo dar gana įspūdingi. 
Prezidento automobiliui privažiavus prie 
rūmų, tuojau prie mašinos prišoko du 
senoviškais puošniais drabužiais ir seno
viškomis juokingomis kepurytėmis unifor
muoti liokajai. Jie atidarė A. Smetonos 
automobilio duris ir žemai, žemai kone iki 
žemės nusilenkė prieš Prezidentą. A Sme
tonai su palydovais išlipus iš automobilio, 
iš prieškambario durų išėjo ir pats kuni
gaikštis Konstantinas Radvila, taip pat 
pasipuošęs gražiais senoviškais drabužiais. 
Jis, gana žemai lenkdamasis sutiko Pre
zidentą ir jo palydovus. Reikia pažymėti, 
kad to vizito proga ir Prezidento palydovai

• • ■ i Nukelta į 7psl.
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“gintaro”
50 Mietą tfutiliejus 

Pasitiksim su taure vyno. 
Seks koncertas ir balius.

Gros kapela 
Lietuvių Namuose, North 

Melbourne, kovo 17 d., 2007.
Koncerto pradžia 6.00 vai.

Bilietai - $40,
$25, vaikams iki 13 metų, 

įskaitant vakarienę.
Užsisakyti pas Doną Gaylard 

tel.: (03) 5941 1402.

Attention:
All “Kovas” Members

ANNUAL 
GENERAL 
MEETING 
Sunday 25 th March 3.00pm 
“Dainava” Lithuanian Club

AGENDA:
1. Opening of meeting 

(Appointment of Chairperson 
and Minutes Secretary)

2. President’s Report
3. Treasurer’s Report
4. Auditor’s Report
5. Discussions on “Kovas” 

hosting 2008 Sports Festival
6. Committee elections
7. General Business
8. Close of Meeting

Lietuvos Baleto Bičiuliai

Crime Stoppers
Last year’s arrest tally represents an average of over 

17 arrests per week and is an 81% leap in Crime 
Stoppers arrests since 2001, when 503 arrests were 
recorded.

Calls from the public in 2006 led to 3,709 criminal 
charges, including three homicides, 138 assaults, 142

burglaries, 25 robberies, 29 sexual offences including rapes, and 106 charges of deception. 
Investigators recovered stolen property worth in excess of $4.1 million, and seized illicit 
drugs valued at over $7.6 million.

The information from the public came via 30,328 telephone calls, up by almost 1000 
calls from 2005, and via several hundred reports to the Crime Stoppers website 
www.crimcstoppers.com.au, which was launched during the year. The website invites 
encrypted signals which hide the identity of the person communicating.

“Musų Pastogė” is a proud supporter of Crime Stoppers.

Sekmadienį, balandžio 1 dieną, 2 vai. p.p. Lietuvių Klube “Dainava”, 
Bankstown’e, įvyks vienos iš žymiausių išeivijos moterų rašytojų 

birutes tfukelevičiūtes
kūrg6os popietė

Nijolė Jankutė apžvelgs jos kūrybą ir gyvenimą.
Skaitovai: J. Barila, M. Cox, I. Dudaitienė, M. Karpavičienė, M. Kavaliauskienė, 
O. Maksvytienė, 1. Petraitytė, J. Ratkevičienė, V. Ratkevičius.
Piano: R. Zakarevičius. Gitara ir garsas: E. Barila.
Maloniai kviečiame visus pasiklausyti. Bibliotekos Bičiulių Būrelis

Friends of Lithuanian Ballet
Maloniai kviečia visus sydnėjiškius ir svečius iš 

toliau pasižiūrėti Lietuvos Nacionalinės operos ir baleto 
teatro pastatymo videofilmą

“DEZDEMONA”
Pagrindinę rolę atlieka prima balerina Eglė 

Špokaitė kartu su Lietuvos baletu ir orkestru.
Muziką sukūrė žymus Lietuvos kompozitorius - 

Anatolijus Šenderovas.

“DEZDEMONA” bus rodoma Sydnėjaus Lietuvių 
Klube “Dainava”, Bankslownc, ‘Function Room’ 
(įėjimas su auka), sekmadienį, kovo 18 dieną, 2.15

vai. - 4.00 vai p.p. Visų laukiame gausiai dalyvaujant!

Cdltrelink. Sydnėjaus Lietuvių Klube
organizuoja nemokamus seminarus

Visi kviečiami dalyvauti Centrelink organizuojamuose nemokamuose semi
naruose, kurių metu bus ir lengvi užkandžiai (taip pat nemokami). Žemiau
pateikiame seminarų laiką ir pavadinimus:

Kovo 29 d. 6.30 vai. p.p. 
Balandžio 19 d. 6.30 vai. p.p. 
Balandžio 26 d. 6.30 vai. p.p. 
Gegužės 17 d. 6.30 vai. p.p. 
Gegužės 31d. 6.30 vai. p.p. 
Birželio 14 d. 6.30 vai. p.p.

Creating Wealth - getting started 
Age Pension and Your Choices 
Understanding Superannuation 
Working past Pension Age 
Investing in Shares 
Understanding Income Stream

Norinčius dalyvauti seminaruose prašome iš anksto užsiregistruoti tel.: 
136 357. (Telefonas yra bendras, todėl paskambinus reikia prisistatyti, pasakyti 
kad norite dalyvauti seminare ir pranešti dalyvaujančių skaičių.)

Taujėnų dvaras
Atkelta iš 6 psl.
buvo apsivilkę išeiginiais drabužiais su 
baltomis pirštinėmis ir kardais, kad kaip 
reikiant reprezentuotų Prezidento palydą. 
Kunigaikštis K. Radvila, pagarbiai lydė
damas įvedė Prezidentą į svetainę, kur 
Prezidento laukė kunigaikščio sesuo Thida 
Radvilaitė. Po abipusių mandagumo žo
džių, kunigaikštytė Taida pakvietė svečius 
į valgomąjį. Stalas buvo padengtas seno
viškais stilingais indais bei sidabro stalo 
įrankiais. Pačios vaišės nepasižymėjo ištai
gingumu, bet viskas buvo paruošta skonin
gai. Kadangi kunigaikštytė nemokėjo kaip 
reikiant lietuviškai, buvo kalbama mišriai: 
ir lietuviškai, ir lenkiškai. Pats kunigaikštis 
gana gražiai kalbėjo lietuviškai. Pašnekesys 
daugiausia sukosi apie ūkininkavimo sun
kumus. A. Smetona, kaip visada, laikėsi 
labai maloniai, paprastai, korektiškai, ne
rodė jokio pasipūtimo ir išdidumo. Po vaišių 
kunigaikštis K Radvila aprodė dalį rūmų 

jkąmbąrių, kurie buvo apstatyti puošniais

Liudviko XIV stiliaus baldais, ant sienų 
kabojo įvairių giminės paveikslų, vienas 
kitas tapytas kraštovaizdis, kambariuose 
apstu statulėlių, vazų ir kitų meno kūrinių. 
Be to, K. Radvila parodė įvairius prizus ir 
dovanas, gautus už puikų šaudymą. Išėjęs 
iš rūmų, Prezidentas dar apžiūrėjo oran
žeriją, kurioje dar buvo išlikusių tropinių 
augalų. Didžiulė oranžerija jau buvo ge
rokai apleista, matyt nebeturėta lėšų jai 
išlaikyti. Po apžiūros nuoširdžiai atsisvei
kinta, ir kunigaikštis Radvila su savo sese
rimi Taida išlydėjo Prezidentą. Nei Prezi
dentas, nei kunigaikštis tada dar nežinojo, 
kas jų laukia vos už kelių metų...

Dabar dvaras turi naujus šeimininkus. 
Dvarą gražina ir remontuoja draugiška 3 
brolių Stackevičių - bendrasavininki) šei
ma. Jau uždengtas pastato stogas, atvesta 
dujų linija, pradėtas įrenginėti apšildymas, 
kapitaliai restauruojamas pastato vidus. Nu
matyta įrengti turizmo centrą su pokylių, 
konferencijų salėmis, svečių namais, 
kavine.Po metų, kitų, atjaunėjęs Taujėnų 
dvaras lauks atvykstant pirmųjų lankytojų.

Petrui Morkūnui
minis, reiškiame gilią užuojautą žmonai Verai, sūnui ir visai šeimai.

Meibourno Socialinės Globos Moterų Draugijos
Valdyba ir narės

Dr. Alfonsui Viliūnui
minis, žmonai Jadvygai ir dukroms reiškiame gilią užuojautą.

Meibourno Socialinės Globos Moterų Draugijos 
Valdyba ir narės

Rekolekcijos Sydnėjuje
Australijon atvyksta pamokslininkas kun.Astijus Kungys OFM, Šv.Pranciškaus 

Asyžiečio parapijos Vilniuje klebonas. REKOLEKCIJŲ PROGRAMA:
Kovo 10 d. (šeštadienis) - Pradžia 2 vai p.p. Išpažintys Parapijos salėje, nes

bažnyčioje vyks vestuvės.
3 vai. p.p. šv. Mišios ir pamokslai.

Kovo 11d. (sekmadienis) - Pamaldos 1130 vai. Šv. Mišios ir pamokslai.
2.00 vai. p.p. pietūs su svečiu iš Lietuvos kun. A. Kungiu
Lietuvių Klube “Dainava”.

Pageidaujantys dalyvauti pietuose prašomi registmotis pas Danutę Ankienę
tel.: 9871 2524 arba pas Antaną Kramilių tel.: 9727 3131, mob.: 0404 243 193.

Parapijos Komitetas

Australijos 
/ Lietuvių 

Fondui 
aukojo:

Augaičių šeimos atminimui:
$50 - Z. Augaitis (850)

a.a. Petro Morkūno atminimui:
$100- Meibourno Soc. Globos 

Moterų Draugija
$50 - J. Balčiūnas ( $3950) 

P. Jokūbaitis ($165) 
Z. Mackevičius ($260) 
B. Prašmutaitė ($3065) 
Z. Prašmutaitė ($420) 
L. & O. Prašmutai ($90) 
Simankevičių šeima ($610) 
A. Volkienė ($120)

$20 - Dana Binkis 
A. Dainutienė

G. &A. Karazija ($315)
R. Kenny
D. Lynikienė ($720)
R. & V. Mačiulaičiai ($110) 
Parapijos Choras
M. Prašmutienė ($285)
E. & M. Šidlauskai ($215)
M. & F. Sodaičiai ($640) 
G.&R. Statkai($110)
A. &J. Šimkai ($1195) 
P. Švambarys ($76)
J. & J. Žalkauskai ($835) 

$10- P. Bimba ($125)
J. Bruožis ($75)
G. Jokubaitienė
S. Pikelienė $15)
R. & V. Pumpučiai ($295)
H. Statkuvienė ($235)
B. Staugaitienė ($770)
A. Urbonavičienė ($60)
J. & M. Vaitkai ($55)

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Audrius Balbata

ALF iždininkas

^Rašydami testamentq, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudų!
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Nepriklausomybės Šventė Melbourne
ALB Melbourne Apylinkės Valdyba kviečia visus atvykti į Vasario 16-osios ir 

Kovo 11-osios - Nepriklausomybės ir Nepriklausomybės Atkūrimo dienų mi
nėjimą. Minėjimas ir meninė programa įvyks sekmadieni, kovo 11 dieną, 1.30 
vai. p.p. Lietuvių Namuose, Melbourne.

ALB Melbourne Apylinkės Valdyba

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 
mūsų visų reikalas

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

Naudokite pavadinimą anglį) kalboje - Australian Lithuanian 
Foundation Inc. 44 - 50 Errol St., North Melbourne, Vic. 3051. 
Turint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tel.: (03) 9578 4319.

Skelbimas
Raginame visus plaukimo entuziastus nuo 18 metų amžiaus ir vyresnius 

prisijungti prie Aidos Tučiūtės organizuojamos lietuvių plaukimo komandos 
Melbourne ir dalyvauti išbandant savo jėgas plaukimo varžybose “Open Water” 
1.2 km distancijoje. Varžybos vyks š.m. kovo 18 d., sekmadienį, 9 vai. ryto 
Bonbeach, esančiame prieš Frankston’ą, Melbourne.

Apie šį renginį plačiau skaitykite tinklalapyjc mvw.bonbcachlsc.asn.au
Visi susidomėję prašomi skambinti Aidai 'lilčiūtci tel.: 0411345 636.

Advokatų D. Morkūnienės ir
R. Brazausko kontora

Konsultuoja ir teikia teisines paslaugas turto paveldėjimo ir tarptautinio 
įvaikinimo klausimais. Prašome kreiptis:

Advokatų D. Morkūnienės ir R. Brazausko kontora, 
Kaštonų g-vė Nr. 3, LT- 01107 Vilnius, Lithuania. 
Tel.: 370 - 5 - 2613833; Fax.: 370-5-212 7796. 
e-mail: advokatai@taide.lt http:/www.estates.it

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

Hobarto Sporto klubui “Perkūnas” - 50
Sporto klubo “Perkūnas” 50 metų gyvavimo sukaktis bus paminėta šešta

dieni, kovo 1? dieną, 630 vai. p. p. Glenorchy RSI, Klube, kurta proga pietausime. 
Kaina asmeniui - $30.

Norinčius dalyvauti, prašome pranešti klubo pirmininkui M. Kožikui tek: 
(03) 6272 5076. Sporto klubas “Perkūnas”

Skelbiamas konkursas Lietuvių Dienų 
Sydnėjuje 2008 m. emblemai sukurti

Savo sukurtas emblemas siųskite e-mail: lithodays2008@yahoo.com arba 
paštu: Arvydas Rupšys, 19 Talinga Place, Cherrybrook, NSW 2126. iki 2007 
m. balandžio 30 d. Laimėtojas bus paskelbtas “Mūsų Pastogėje” ir šiuo metu 
kuriamame Lietuvių Dienų 2008 m. elektroniniame tinklalapyjc.

Greta Fletcher, Organizacinio Komiteto sekretorė

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

Jurisdiction:...... New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras Šliteris, Honorary Consul-General
40 B Fiddens Wharf Road Tbl.: (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 Tbl.: (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
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LITHUANIAN CLUB

16 - 20 Meredith Street, Bankstown
Tel.: (02) 9708 1414 E-mail: contactiis@liihiianianclub.org.au 

www.lithuanianclub.org.au

Klubas veikia kiekvieną dieną nuo 11 vai. ryto.
Restoranas - kavinė “Europa” dirba: 
Pirmadieniais - Šeštadieniais 

Pietūs 
Vakarienė

Sekmadieniais
(Sekmadieniais po 7.30 vai. tik užsakymo atveju). 
Virtuvės šeimininkų tel.:

Gary - 0400 401 703

12.00 vai. -2.30 vai. p.p.
5.30 vai. p.p. - 9.00 vai. p.p.
12.00 vai. - 7.30 vai. p.p.

Al- 0417 674 599

Velykos “ Dainavoje”
Kviečiame visus kovo 31 d. (šeštadieni) švęsti Velykas 
“Dainavoje”:
1130-1230 vai. bus demonstruojami tradiciniai kiauši
nių marginimo būdai naudojant vašką ir skutinėjant.
Vyks margučių dažymo konkursas vaikams su velykiniais 
prizais.
130 vai. prasidės tradicinis kiaušinių ridenimas.
Renginys nemokamas, tačiau prašome visus atsinešti kietai virtų dažytų 
kiaušinių.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

TALKA-SYDNEY
16-20 Meredith St., Bankstown

(naujame Sydnėjaus Lietuvių Klube) 
Darbo valandos: Šeštadieniais, nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. po pietų. 

Elė Kains, Ph: (02) 9782 0082.
P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.

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

(Po pietų laikraštis perduodamas spaustuvei)

Deadline for ads - Mondays 10 a.m.

Mūsų Paatogė
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. 
Lietuvių Klubas “Dainava”, 16 - 20 Meredith Street, Bankstown.

Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
Tinklalapis: www.users.bigpond.com/mpastoge 

Redaktorė Dalia Doniela
Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Kęstutis Protas, Vytenis Šliogeris 

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos 

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N.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.

W ./fe
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