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Lietuvės Latvių Jaunimo Dienose

Praėjusių metų gruodžio 27 dieną Sydnėjaus Burwood Park įvyko Latvių Jaunimo 
Dienų atidarymas. Antano Kramiliaus nuotraukoje - Atidaryme dalyvavusios lietuvai
tės iš kairės: Onutė Kapočienė, Albina Liutackicnė, Milda Karpaviėienė, Nata Liuti- 
kaitė ir Lėta Kramilienė.

Lietuvos Respublikos Prezidento 
Valdo Adamkaus kalėdinis sveikinimas 

užsienyje gyvenantiems lietuviams
Brangieji,

Artėjančios Šventų Kalėdų šventės kviečia 
kiekvieną iš mūsų bent mintimis grįžti į gimtinę 
Lietuvą, apkabinti savo artimuosius ir draugus, 
prisiminti visus, kadaise buvusius kartu.

Šiomis dienomis apsvarstome nuveiktus dar
bus ir pasiryžtame naujiems. Įvertiname nueitą kelią 
ir viltingai žvelgiame į ateitį.

Kūčių vakarą vėl visi susėsime prie bendro savo 
namų stalo: mes - Lietuvoje, Jūs - savo naujuo
siuose namuose toli nuo Lietuvos.

Lietuvos įvykių apžvalga

Gerai žinau, kad dar ne visi šventiniai stalai bus tokie gausūs, kokių linkėčiau kiekvienai 
šeimai. Dar pernelyg daug mūsų kasdienybėje nerimo, vargo ir rūpesčio dėl rytojaus.

Tačiau nenuleiskimc rankų. Darbštumu ir atkaklumu garsėjanti mūsų tauta gali 
didžiuotis savo dukterimis ir sūnumis. Tikiu, kad, pasitikėdami savo jėgomis, galėsime 
įveikti visas negandas ir veržliai siekti geresnio ir oresnio gyvenimo kiekvienam Lietuvos 
piliečiui.
Brangūs lietuviai visame pasaulyje,

Svečiose šalyse Jūsų įgyta patirtis yra labai reikalinga mūsų valstybei. Todėl visuomet 
atminkite -Tėvynėje esate laukiami. Tam, kad keistume visos Lietuvos gyvenimą. Tam, 
kad kurtume modernią valstybę. Tam, kad galėtume didžiuotis tardami I Jetuvos vardą.

Linkiu, kad per šias Kalėdas Jums nušvistų kuo ryškesnė Vilties žvaigždė! Artė jantys 
metai teatveria vis platesnes galimybes ir įkvepia vis gausesniems laimėjimams!

Laimės, džiaugsmo ir meilės Jums, Jūsų šeimoms ir artimiesiems!
Valdas Adamkus

Lietuvos Respublikos Prezidentas
Kuršių 
nerijos 

nacionalinis 
parkas 

eksploatuojamas 
nelegaliai 
Gruodžio pra

džioje Lietuvos 
Vyriausybė buvo 

priversta išsiaiškinti, ar statybos, vyks
tančios Kuršių nerijos nacionaliniame 
parke, yra legalios. Buvo sudaryta Vyriau
sybinė komisija, kuri iki gruodžio 30 d. 
turėjo viską ištirti. To pasėkoje iš tarnybos 
atsistatydinimo prašymą įteikė Klaipėdos 
apskrities viršininkė Virginija Lukošienė. 
Gruodžio viduryje Vyriausybė prašymą 
patenkino.

Komisija nustatė, jog 16 iš 26 nagrinėtų 
objektų buvo netinkamai vykdyta statinių 
projektavimo ir statybos valstybinė prie
žiūra. Konstatuota, kad V. Lukošienė 
netinkamai organizavo apskrities virši
ninko administracijos darbą, nepakan
kamai kontroliavo pavaldžių skyrių dar
buotojų veiklą - pažeidė įstatymus. Turėjo 
būti sprendžiama, ar inicijuoti tarnybinio 
nusižengimo tyrimo procedūrą. Tačiau, 
kaip teigiama, bausmė negali būti taiko
ma, nes V Lukošienė pasitraukė iš tarnybos 
anksčiau, negu buvo baigtas patikrinimas.

Po Naujų metų parko direktorė Aure
lija Stancikienė kreipėsi į policiją dėl su
klastotų finansinių dokumentų. Dokumen
tai kompiuteryje neatitiko prieš Naujus 
metus išspausdintų darbuotojų algų lapų 
duomenis. Aurelija teigė, kad anksčiau 
pasigesdavusi dokumentų.

Kuklūs nuolatiniai Kuršių nerijos gy
ventojai susirūpinę laukia, kada naciona
linio parko aferos baigsis ir kada jis bus 

išvalytas nuo nelegalių pastatų ir sumai
totos augmenijos.

Prezidentas - vėl metų žmogus
Populiariausiu 2005 metų Lietuvos 

žmogumi dar kartą išrinktas Prezidentas 
Valdas Adamkus. Jis toli pralenkė kitus 
kandidatus ir tai jau ketvirtą kartą per 
trylika praėjusių rinkimų.

Nesėkmė lydėjo Ministrą Pirmininką 
Algirdą Brazauską, nes jis nepateko net į 
populiariausių visuomenės veikėjų pen
ketuką. Daugelis Lietuvos gyventojų mano, 
kad lai susiję su jo žmonai Kristinai pri
klausančio buvusio “Draugystės” viešbučio 
privatizavimo istorija.

Kova dėl Europos Sąjungos 
Lietuvai skirtų miliardų

Pagal pernai pasiektą ES šalių vadovų 
susitarimą, Lietuva 2007 - 2013 m. iš ES 
struktūrinių bei Sanglaudos fondų gaus 
23 mlrd. litų paramos. Parama skiriama 
naujoms narėms, kad jos galėtų refor
muoti savo ekonominę struktūrą ir atei
tyje galėtų sėkmingai konkuruoti su se
nomis ES narėmis. Tokiu būdu vyriausy
bių pareiga fondus paskirstyti taip, kad 
šalis kuo sparčiau pakeltų savo žmonių 
gyvenimo lygį ir šalies produktyvumą.

Norint šį planą įgyvendinti, reikia 
sutelkti pačius geriausius specialistus, kad 
pinigai būtų paskirstomi tik ten, kur jie 
pasieks geriausius rezultatus didžiausiai 
gyventojų daliai.

Dabartinė Lietuvos koalicinė Vyriau
sybė eina visai kitu keliu - fondus žada 
skirstyti ministerijos, o jas valdo partijos: 
Brazausko socialdemokratai - 5 
ministerijas, Uspaskich Darbo partija - 5, 
Paulausko Naujoji sąjunga - 2 ir Prunskie
nės Valstiečių - 1. Gerai žinoma, kad

Nukelta į 2 psl.

Dainų Šventė
2006 metų vasarą, po 15 metų per

traukos, Čikagoje vyks aštuntoji Lietuvių 
Dainų Šventė “Atsiliepk daina!”. Šventę 
rengia JAV ir Kanados lietuvių bendruo
menės kartu su Šiaurės Amerikos Muzi
kos Sąjunga. Paskutinioji Dainų Šventė 
išeivijoje buvo surengta 1991 m. Čikagoje. 
Per šį laikotarpį nepriklausomybę atkū- 
rusioje Lietuvoje įvyko trys pasaulio lietu
vių dainų šventės, o išeivijos masinis 
chorinės muzikos judėjimas buvo tarsi 
sustojęs. “Ši šventė suteiks mums progą 
pasidžiaugti lietuviška daina, pajusti tau
tos vieningumą ir pasididžiavimą gimus 
lietuviais. Kiekvienas dalyvis ir žiūrovas 
bus raginamas - “Atsiliepk daina! ”, - sako 
8-osios Lietuvių Dainų Šventės organi
zacinio komiteto pirmininkas Audrius 
Polikaitis.

Visų kartų ir išeivijos bangų lietuviai 
raginami rinktis į Čikagą 2006 m. liepos 2 
dieną. Į šventę jauyra užsiregistravę per 50 
chorų iš JAV, Kanados ir Lietuvos - 
Klaipėdos, Šiaulių, Telšių. Dalyviai jau 
mokosi dainų iš trijų repertuaro knygų

Kuom skundžiasi lietuviai?
Pusantrų metų Europos Sąjungoje 

esančios Lietuvos gyventojams daugiau
siai nerimo kelia nusikalstamumas ir 
augančios kainos bei infliacija. Tai rodo 
Europos Komisijos užsakymu 2005 m. pa
baigoje ES narėse ir šalyse kandidatėse 
atlikta gyventojų apklausa “Eurobaro- 
metras”.

Tyrėjams paprašius įvardinti dvi 
svarbiausias valstybei problemas, 46% 
respondentų Lietuvoje nurodė nusikals
tamumą (2% daugiau nei prieš pusmetį), o

- vėl Čikagoje 
suaugusiųjų, jaunimo ir vaikų chorams. 
Dainų Šventės programoje - keturios 
dešimtys kūrinių chorams: lietuvių liau
dies, harmonizuotos ir autorinės kompo
zitorių dainos, suskirstytos į septynias 
programos dalis.

Siaurės Amerikoje nuo 1956 m. iki šiol 
įvyko septynios lietuvių dainų šventės - 
šešios iŠ jų Čikagoje, o viena — Toronte, 
Kanadoje. Visos jos vyko globojamos JAV 
ir Kanados lietuvių bendruomenių, nors 
pačią pirmąją su bendruomenės pagalba 
rengė Amerikos Lietuvių Romos Katalikų 
Vargonininkų Sąjunga. Pradžioje šventės 
vyko kas penkeri metai: 1956,1961,1966 
ir 1971 metais. Penktoji kiek pavėlavusi 
įvyko 1978-aisiais. Šeštoji vėl buvo po 
penkerių metų - 1983-aisiais, o septinto
sios teko palaukti iki 1991-ųjų. Ji buvo 
suplanuota metais anksčiau, bet tuo metu 
Lietuva žengė į nepriklausomybę ir rengė 
savo Dainų šventę, tad išeivijai savąją teko 
atidėti irvykti į šventę Vilniuje. Lietuvoje 
įvyko (rys Pasaulio lietuvių dainų šventės - 
1994-aisiais, 1998-aisiais ir 2003-aisiais.

37% apklaustųjų - augančias kainas ir 
infliaciją. Liepą skelbtoje “Eurobarometro” 
apklausoje augančias kainas ir infliaciją kaip 
keliančias nerimą nurodė 28% respon
dentų. Kaip antroji pagal svarbumą 
problema liepą buvo nurodomas nedarbas.

Nedarbas ir apskritai ekonominė pa
dėtis Lietuvoje kelia susirūpinimą po 25% 
apklaustųjų. Prieš pusmetį “Eurobaromet- 
ras” rodė, kad dėl nedarbo nerimavo 36%, 
dėl ekonominės padėties - 25% Lietuvos 
gyventojų. LG1TIC
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po'S Trumpai iš visur
♦ Gruodžio 26 
d. Sydnėjujc mirė 
68 metų Kerry 
Packer, Con
solidated Press 
Holdings bei 9-to 
televizijos kanalo 
tinklo savininkas, 
turtingiausias 
žmogus Austra
lijoje,

♦ Gruodžio Į27 dieną naujoji Lenkijos 
vyriaušytepriėmė nutarimą dar palikti 
lenkt; karius Irake iki 2006 metų pabai
gos,: Ątpįdįov.a, mėnesi dabartinis 1500 
karių kontingentas bus sumažintas iki 900 
karių.
♦ Gruodžio 27 d. atsistatydino Rusijos 
prezidento Vladimir Putin pagrindinis 
patarėjas ekonominiais klausimais An
drei Ilariondv. Jis pareiškė žiniasklaidai, 
kad Rusija tolsta nuo demokratinės 
valdymo sistemos, bei kad valstybė vis 
daugiau kišasi j krašto ekonomini gy
venimą.
♦ Rusijos valstybinė dujų tiekimo įmonė 
“Gazprom” staiga pakėlė dujų kainą 
Ukrainai, reiklaudama JAV $ 230 už 1000 
kubinių metrų dujų vietoje ligšiolinio 
JAV $50 tarifo. Ukrainai bandant išside
rėti palaipsnį naujo tarifo įvedimą, sausio 
1 dieną buvo pradėtas sulaikyti dujų 
pristatymas Ukrainai.
Per Ukrainą eina beveik visas dujų tie
kimas Vakarų Europai, tad Europos 
Sąjungos ir JAV diplomatinio spaudimo 
dėka dujų tiekimas buvo vėl atstatytas. 
Sausio 4 d. Ukraina susitarė su Rusija, 
kad per sekančius 5 metus dujos kainuos 
JAV $ 95 (vieloje dabartinių $50). Europos 
Sąjunga svarsto, kaip ji galėtų užtikrinti 
dujų tiekimą Lietuvai, Vengrijai ir kitoms 
nuo “Gazptom” malonės priklausančioms

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš I psl.
kiekvieną partija rūpinasi savo nariais, o 
nariai reikalauja, kad jie būtų nepamiršti 
už lojalumą partijai.

Darbo partijos vadovas Viktor Uspas- 
kich prieš porą mėnesių pareiškė, esą 
valstybės vadovai buvo sutarę dėl Infor
matikos ministerijos atkūrimo, o jos vadovo 
postas buvo pažadėtas “darbiečiams”. 
Premjeras, manė, čia. nieko naujo, nesi
priešino, sakė “didelės revoliucijos nebus”.

Tačiau Informatikos ministerijos stei
gimui labai priešinosi Prezidentas Valdas 
Adamkus. Jis sakė dėsiąs visas pastangas, 
kad perkalbėtų Min. Pirmininką Algirdą 
Brazauską, ,nes,tokia ministerija visiškai 
nereikalinga.

Prieš savaitę Seimo Antikorupcijos 
komisija paprašė Finansinių nusikaltimų 
tyrimo tarnybą (FNTT) ištirti, ar Ūkio 
ministerijos darbuotojų veiksmuose skirs
tant ES finansinę paramą nėra nusikalti
mo požymių’. Lietuvos spaudoje buvo 
teigiama, kad su Darbo partijos kontro
liuojama Ūkio ministerija glaudžius san
tykius p'aiaikhnti Lietuvos verslo darbda
vių konfederacija gauna daugiau paramos 
pinigų nei kitos šalies verslo organizacijos.

Šiomis dienomis atsiliepė 8 iš 13-os 
europarlamentarai: Eugenijus Gentvilas, 
Aloyzas Sakalas, Arūnas Degutis, Šarūnas 
Birutis, Vytautas Landsbergis, Rolandas 
Pavilionis, Justas Paleckis ir Jolanta Dic- 
kutė. Kreipimesi į Vyriausybę raginama, 
be kita ko, “skaidriai ir argumentuotai, 
remiantis ne grupiniais, bet nacionaliniais 
interesais, priimti sprendimą dėl ES 
struktūrinių fondą paramos panaudojimo”. 
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valstybėms eventualaus ekonominio 
spaudimo atveju.
♦ Sausio 1 d. kaukėtų ginkluotų asmenų 
grupė įsiveržė į Jungtinių Tautų darbuo
tojų klubą Gazos mieste. Jie susprogdino 
klubo svetainę. Manoma, kad tai musul
monų aktyvistų žygis prieš alkoholio 
vartojimą musulmoniškoje Gazoje.
♦ Sausio 5 d. sunkiai susirgo Izraelio 
ministras pirmininkas Ariel Saron, sme
genyse išsiliejus kraujui. Po kelių opera
cijų jo gyvybė buvo išgelbėta, bet dar sau
sio 15 d. jis buvo neatgavęs sąmonės. Mi
nistro pirmininko pareigas laikinai eina 
dabartinis Izraelio finansų ministras Ehud 
Olmert. Nėra daugvilties, kad Ariel Saron 
galėtų pasveikti, tad neaiškus ir jo 2005 
metais įkurtos Kadima partijos likimas.
♦ Gruodžio mėnesio parlamento rinki
mų metu Irake buvo šiek tiek sumažėję 
teroristiniai išpuoliai. Dabar jie vėl pil
nai atsinaujino. Sausio 5 d. Karbala ir 
Ramadi miestuose susisprogdinę savi
žudžiai užmušė bent 120 irakiečių šiitų 
arba policininkų. Bagdade tą dieną nuo 
susprogdintų automobilių žuvo 11 JAV 
karių.
♦ Greenpeace aktyvistai bando sutruk
dyti Japonijos banginių žūklę Antarkti- 
kos vandenyse. Sausio 8 d. 8000 tonų 
japonų žvejų laivas Nisshin Maru susi
dūrė su Greenpeace laivu Arctic Sunrise 
(949 tonų). Abu laivai apsibraižė.
♦ Sausio 8 d. Fidži kariuomenės vadas
komodoras Frank Bainimarama pareiškė, 
kad kariuomenė pasiruošusi perimti 
valdžią krašte, jei Laisenia Qarase vy
riausybė nepaskubins teismo procesų 
pereito perversmo dalyviams. Sausio 13 
dieną jis atleido iš pareigų sausumos pa
jėgų vadą pulkininką Jone Baledroka- 
droka, atsisakiusį paklusti ‘priešvalstybi
niam” komodoro įsakymui. □

Dėl ministerijossteigimo, sausio 10 d. 
Premjeras Algirdas Brazauskąs Lietuvos 
radijui sakė: “Mus bando apkaltinti, kad 
tai Brazausko iniciatyva. Aš galiu patvirtin
ti, kad kad lai nėra mano iniciatyva... Apie 
ES fondų paskirstymą A. Brazauskas net 
neužsiminė. Atrodo, kad ir vėl Prezidentas 
turės įsikišti ir ištiesti kreivą Vyriausybės 
politiką.

Reinoldijus Šarkinas ir toliau 
vadovaus Lietuvos Bankui

Seimas vieningai pritarė Prezidento 
Valdo Adamkaus siūlymui skirti Reinol
dijų Šarkiną Lietuvos banko valdybos 
pirmininku trečiai kadencijai. R. Šarkinas 
yra patikimas vadovas - Lietuvos finansų 
ir bankų specialistas. Iki šiol per eilę metų 
Lietuvos bankas (LB) išvengė finansinių 
krizių dėka prityrusių vadovų.

Pats R. Šarkinas kukliai pareiškė: 
“Vienas imagus tokioje vietoje padaryti gali 
labai nedaug. Bet kokį rezultatą lemia tei
singai suorganizuotas komandinis darbas”.

LB vadovybė sugebėjo surinkti gerus 
specialistus, kurie sėkmingai vadovauja 
savo departamentuose ir skyriuose. Be to, 
Lietuvos bankuose šeimininkauja skandi
navai ir vokiečiai, kurie atnešė ir įgyven
dino savo bankininkystės kultūrą.

Apie Euro įvedimą R. Šarkinas sako: 
,”Techninė Euro įvedimo pusė jau pakan
kamai gerai išnagrinėta ir didesnių netikė
tumų čia neturėtų būti. Tačiau beveik visi 
ekspertai teigia, jog lito pakeitimo Euru 
procedūros sėkmė priklausys nuo to, kaip jį 
suvoks ir priims visuomenė ”.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da,ELTA, BNS, LGITICir “Bernardinai”.

Prez.Valdas Adamkus:
“Skandaluose paskendę metai”

Prezidentas Valdas Adamkus išskir
tiniame pokalbyje su žurnalu “Ekstra” 
pripažino, kad dažnai mintimis yra kartu 
su tais dviem trečdaliais Lietuvos gyventojų, 
kurie nepasitiki šiuo metu šalį valdančiais 
politikais. (Pokalbį perduodame sutrum
pintai. Red.)

- Šiemet (2005 m.) daug kalbėta apie pi
lietinės visuomenės ugdymą. Ar, jūsų many
mu, ji buvo stiprinama, ar silpnėjo?

Strigo būtinos valstybei sveikatos ap
saugos, aukštojo mokslo ir studijų, valdy
mo ir teisėsaugos reformos. Žinant visa 
tai, apie kokią pilietinę visuomenę, pa
sitikėjimą vienų kitais galime kalbėti? 
Juk visuomenė turi matyti progresą, jos 
interesų atstovavimą. Mes kasdien gau
davome tik dar vieną porciją neigiamos 
informacijos. Tad šiuo požiūriu pasibaigę 
metai neteikia optimizmo ir džiaugsmo.

- Jūs ne lie pagrindo esate vadinamas 
moralios politikos garantu. Buvo akivaizdu, 
kad kai kurių politikų kalbos ar elgsena net 
jus išmušdavo iš pusiausvyros. Ar jūsų pa
reiškimai, tam tikros užuominos ar net kri
tika pasiekdavo laukto rezultato? Susidarė 
įspūdis, kad visuomenė laukė griežtesnio 
jūsų veiksmo ar žodžio, tvirtesnės, aštresnės 
laikysenos.

- Noriu dar kartą priminti savo vidinį 
moralinį principą - niekada nė per cen
timetrą nesitrauksiu nuo savo aiškių 
nuostatų. Politika turi būti skaidri, morali. 
Ir asmenys, atstovaujantys valstybės 
institucijoms, turi griežtai laikytis šių 
principų. Tai mano politinis credo ir to 
paties reikalausiu ir iš kitų pareigūnų. 
Gyvenimas parodė, kad tų principų nėra 
laikomasi. Prezidentas negali kai kurioms 
valdžių grandims, pavyzdžiui/savivaldai, 
įsakinėti. Tokiais atvejais galiu tik pasakyti 
savo nuomonę. Tai ir padariau, nes sa
vivaldos reikalai Vilniuje yra krečiami 
ypač , nemalonių skandalų. Ir nuo savo 
išsakyto požiūrio trauktis neketinu.

Ką galima daugiau pasakyti? Metinia
me pranešime Seime irgi aiškiai išdėsčiau 
savo principus. Kyla klausimas - ar mano 
balsas buvo išgirstas, ar ne? To jau, matyt, 
reikėtų klausti mūsų politinių partijų at
stovų, mūsų pareigūnų. Koks jų požiūris į 
politinę moralę ar moralią politiką? Kam 
jie yra atsakingi? Ar jiems nesvarbus vi
suomenės suteiktas mandatas, kai visiškai 
nekreipiama dėmesio į išsakomas prob
lemas. ar iš viso neprisiimamą atsakomybė 
visuomenei? Tokių dalykų supratimo rei
kalautų ir moralė, ir įstatymas, ir elemen
tari politinė kultūra. Prezidentas negali 
padaryti nieko daugiau - tik atkreipti 
dėmesį ir reikalauti iš pareigūnų tos mo
ralinės atsakomybės.

- Buvęs Jūsų patarėjas Darius Kuolys 
gana aštriai jus kritikavo dėl neryžtingos 
pozicijos, kai buvo stipriai apribotos ar 
apskritai užvertos galimybės susipažinti su 
sovietiniais archyvais. Ar ši padėtis dar 
atitaisytina, nes šių dienų įvykiai rodo, kad 
spec, tarnybų veikėjai ar partinės nomen
klatūros atstovai vis drąsiau kelia galvą ir 
vis labiau įžūlėja interpretuodami istoriją?

- Turiu neatšaukiamą poziciją šiuo 
klausimu. Valstybiniai archyvai, o tai 
įtvirtinta ir įstatymais, turi būti Lietuvos 
visuomenei prieinami ir atviri. Kas sukūrė 
problemas, su kuriomis šiandien susi
duriame? Būtent tų įstatymų prastas vyk
dymas, biurokratijos, kuri vadovaujasi savo 
nustatytomis taisyklėmis, savivalė. Ji su
kūrė tą atmosferą ir tuos barjerus, su kuriais 
šiandien esame priversti kovoti. Manau, kad 
archyvai turi būti prieinami specialistams, 
žmonėms, kurie susiduria su įvairių savo 
reikalų sprendimu. Archyvais negalima 

leisti manipuliuoti, naudotis jais neteisė
tais tikslais.

- Valdančioji koalicija, kad ir braškėda
ma visomis siūlėmis, atrodo, dar kurį laiką 
dirbs. Ar labiau teigiamai, ar neigiamai ver
tintinas jos darbas? Ar matomas koalicijos 
vertybinis pamatas, ar tik laikomasi dėl no
ro pasipinigauti iš ES fondų? Ar šviečia 
kelias iš aklavietės?

Turiu pripažinti, kad Vyriausybės darbe 
būta ir teigiami; dalykų, ji su kasdieniais 
darbais susitvarkė gerai, gražių rezultatų 
pasiekta užsienio politikoje. Vienas ryš
kesnių - Briuselyje gerai apginta Lietuvos 
pozicija ir teisėti reikalavimai.

Tačiau pasigendu Vyriausybės žingsnių 
vykdant esmines reformas. Per mažai 
pastangų buvo dedama konsoliduojant 
Vyriausybę bendram darbui. Tai labai aiš
kiai buvo matyti, kai koalicijos partneriai 
elgėsi taip, kad buvo sunku pasakyti, ar jie - 
vienos valdančiosios daugumos nariai, ar 
yra opozicija vienas kitam. Kartais net kyla 
klausimas, ar jie prisiima visą atsakomybę 
už savo sprendimus? Net sunku vienareikš
miškai įvertinti šios koalicijos darbą, vie
ningo vertinimo nesusilauks niekas, tačiau 
visapusiškai pasidžiaugti jos darbu, bijau, 
negalėsiu. Reikėtų sutikti su tais dviem 
trečdaliais Lietuvos gyventojų, kurie rim
tai abejoja koalicijos sugebėjimais dirbti.

- Neseniai Lietuvoje viešėjęs disidentas 
S.Kovaliovas gyrė jus už drąsų sprendimą 
nevykti į gegužės 9-osios paradą Maskvoje. 
Tai, matyt, buvo nelengvas sprendimas, 
kuris ir visą šalį padalijo į tokio vizito 
šalininkų ir priešininkų stovyklas. Kokius 
matote tolesnius santykius su ne visada pa
lankiai nusiteikusia kaimyne Rusija?

- Santykius su Rusija laikyčiau pras
mingais vien jau todėl, kad didelių tarpu
savio konfliktų pavyko išvengti. Vyksta 
nuolatinis bendradarbiavimas, plečiasi 
verslo ryšiai. Tarpusavio sutarimo dvasia 
vyksta diskusija dėl Karaliaučiaus krašto, 
ten stipriname savo pajėgumus tiek kul
tūros, tiek verslo srityse. Tad kalbėti apie 
kokius nors įtemptus santykius su Rusija 
netenka; Reakcijos, kai buvo principingai 
atsisakyta vykti į paradą Maskvoje, buvo 
daugiau vienkartinės. Mes pareiškėme 
tvirtą valstybinę ir tautinę poziciją, atsi
žvelgdami i istorines aplinkybes, tačiau 
ilgalaikiams politiniams santykiams su 
Rusija dėl to nematau jokių pasekmių. O 
moraliniu požiūriu mes ir sau, ir kitiems 
parodėme, kad laikomės tvirtų principų ir 
neatsisakome tų idealų, už kuriuos valsty
bė ir Lietuvos žmonės yra pasisakę.

- Esate ne kartą kalbėjęs apie vargo 
Lietuvą, ėmėtės kai kurių iniciatyvų, kad 
tokios Lietuvos būtų kuo mažiau. Kokio 
postūmio dar reikia, kad ta didžiulė at- 
skirtis tarp vargo ir prabangos tviskesio 
bent kiek mažėtų?

- Pirmiausia yra svarbus visų žmonių 
požiūris, supratimas, kad ateitis priklauso 
nuo mūsų pačių įsipareigojimų, darbo ir 
atsakomybės. Tuo vadovaudamiesi jau 
galėtume ant tvirtų pagrindų daryti rei
kiamus sprendimus, pasinaudoti naujai 
atsiveriančiomis galimybėmis. Užimta 
aiški pozicija skirstant ES pinigus davė tei
giamų rezultatų.

Per ateinančius 6-7 metus turime 
galimybę pakeisti Lietuvos ekonominį 
vystymąsi, kuris turės įtakos ir kitoms 
gyvenimo sritims. Tai nereiškia pinigų 
skirstymo ar išdalijimo, bet galimybę pa
kelti bendrą gyvenimo lygio kartėlę, kuri ir 
sumažins tuos esamus skirtumus ar ati
trūkimą vienų nuo kitų. Kiekvienas turi pats 
paimti gyvenimą į savo rankas, jausti at
sakomybę už savo veiksmus - ypač 
skirstant naujai ateinančius pinigus - ir tie 
socialinės atskirties klausimai išsispręs 
automatiškai. Galimybės ir atsakomybė yra 
kiekvieno Lietuvos piliečio rankose. O 
valdžios įstaigos privalo vadovautis pa
prastais principais - skaidrumu ir atsa
komybe už valstybės ateitį. □
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Bendruomenės baruose
Prieškalėdinis kermošius

2005 m. gruodžio 11 dieną Melbourne 
Lietuvių Namuose, prie įėjimo į Festiva
lio salę, puode atsirado eglutė su užrašu: 
“Prieškalėdinis turgus”. Įdomu, nes eglu
tės su tokiu užrašu aš šiuose Namuose dar 
nebuvau mačiusi!

Po pamaldų, smalsi lietuviška publika 
susirinko į šią salę pasižiūrėti, ką gi ten 
suorganizavo mūsų Entuziastės (taip pat 
žinomos kai kada ir tikraisiais vardais - 
Aliutė ir Lilija). Ogi salėje matėsi papuoš
ti stalai, dailiai apkrauti įdomiais kalė

Nuotraukoje - Entuziastės. Iš kairės Lilija Kozlovskicnė ir Aliutė Karazijienė.

Dėkojame
Prieš Kalėdas Melbourne Lietuvių Namuose suruošėme “Prieškalėdinį turgelį”. Buvo 

valgių, kalėdinių kortelių, papuošalų, rankdarbių. Viskas savo rankų darbo - tikras 
“namudininkų” turgus. Išeidami žmonės šypsojosi ir sakė, kad labai gera mintis.

Bet gera mintis nedaugverta, jeigu ji neįgyvendinama. Todėl nuošidžiai dėkojame vi
siems, kurie padėjo ją įgyvendinti. Visų pirma - mūsų Klubui, kuris leido naudotis 
Jubiliejine sale (su sąlyga, kad paskui sutvarkytume - savaime aišku!). Dėkojame vi
siems, kurie atnešė ar atsiuntė ir pardavinėjo savo gaminius ir visiems, kurie susiprato 
pasinaudoti tokia gera proga apsirūpinti Kalėdoms.

Šį kartą nieko nenorėjome uždirbti iš tokio “renginio”, bet tiesiog sukurti tokį mažą 
prieškalėdinį šurmuliuką, todėl susitarėm, kad visi prekiautojai pelną pasiimtų sau. Ta
čiau išėjo truputį kitaip: Elena Šeduikienė, Aldona Butkutė, p. Šmitienė ir Vera 
Juozapavičienė iš Auksinės Pakrantės atsiuntė savo gamybą bei kūrybą ir liepė pelną 
pasi-imti Entuziastėms. Ačiū joms už tai - bus mums pradžia sekančiam renginiui.

Entuziastės

Šv. Kalėdų rytas Geelong’e 
kun. Algirdas Šimkus.1949 metais Geelongo lietuviai pirmą 

kartą suorganizavo Kūčių stalą Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčios parapijos salėje. Ir taip 
prasidėjo lietuviškos veiklos pradžia 
Geelonge. Nuo to laiko praėjo 56 metai. 
Deja, nedaug mūsų liko dar švenčiančių 
Kūčių vakarienę savo šeimoje, tuo išlai
kant gražias lietuviškas tradicijas.

Išaušo gražus Kalėdų rytas, nuo jūros 
dvelkė šaltokas vėjelis, o lietuviai šį kartą 
gausiai rinkosi į pamaldas šv. Petro ir Po
vilo bažnyčioje. Nors 8.30 vai ryto - anks
tyvas laikas, bet neišgąsdino tikinčiųjų ir 
jie atėjo išreikšti pagarbą gimusiam kū
dikėliui Jėzui.

Kunigas" Algirdas Šimkus atskubėjo iš 
Melbourne šv. Kalėdų mišioms. Galingai 
nuaidėjo “Sveikas Jėzau gimusis”. Įnešus 
kryžių prasidėjo šv. Mišios. Skaitymą at
liko Rimas Mikėnas, o pamokslą pasakė 
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diniais “tavorais”. Ypač krito į akį skonin
gi ir įvairūs moteriški papuošalai, kuriuos 
gausiai pristatė jų gamintojai. Taip pat 
netrūko ir įvairių pyragaičhj su mėsa ir 
aguonomis, ir šližikų. (Atleiskite, kad 
naudoju vaikystėje išmoktus kalėdinius 
maisto pavadinimus, naujų nežinau!) 
Pyragai dingo nuo stalų be raginimo. Aš 
prisikroviau jų j didelį maišą. Labai malonu 
nustebinti draugus savais kulinariniais 
sugebėjimais, jeigu jie laiku užsuks pas 
mane į namus. Elvira Šurnicnė

Mišių metu girdėjome giesmes: “Gul 
šiandieną”, ‘Tylią naktį” ir “Aleliuja”. Ačiū
Birutei Liebich už juostelių perdavimą. Mi
šių auką atnešė Meilutė ir Vytas Bindokai.

Po šv. Mišių bažnyčios maršalka Juo
zas Gailius parapijiečių vardu padėkojo 
kun. Algiui Šimkui ir perdavė “Kalėdai
čių” auką nuo vietos lietuvių.

Tuo pačiu perdavė sveikinimus ir 
linkėjimus nuo kun. Egidijaus Amašiaus, 
kuris lietuvių sielovados pareigas atlieka 
Dubline, Airijoje. Gražu, kad kunigas 
Amašius nepamiršta Geelongo lietuvių.

Nuoširdus ačiū Geelongo lietuviams už 
dosnumą bažnyčios ir kunigo rinkliavoms.

Po šv. Mišių kunigas spėjo visiems 
paspausti rankas, sveikindamas su šventėmis 
ir išskubėjo į savo parapiją Melbourne.

Juozas Gailius

Laukiame įdomaus svečio
Prieš pusmetį viešėdamos Lietuvoje 

“Entuziastės” tai šen tai ten - Alytuje, 
Anykščiuose, ant Lopaičių piliakalnio - 
girdėjo koncertuojantį Vytautą V. Lands
bergį. Patiko. Sakom: “Būtų gerai, kad 
atvažiuotum pakoncertuoti į Australiją”. 
Pagalvojo, pagalvojo Vytautas ir sako: 
“Nagi, imsiu ir atvažiuosiu, jeigu mama 
paskolins pinigų kelionei”. O mes pa
sakėm, kad organizuosim koncertus čia.

Praėjo pusmetis, šiaip taip susitvarkė 
visokie formalumai su viza ir garantijom 
ir gavom žinią, kad tikrai atvažiuoja. Jau 
susitarėm dėl koncertų su Canberros ir 
Adelaidės bendruomenėmis ir ruošiame 
koncertą Melbourne. Dabar, atrodo, atėjo 
laikas papasakoti mūsų bendruomenėms 
kas gi toks tas Vytautas V.

Tai jaunas 43 m. vyras iš stuomens ir iš 
liemens, trijų dukrų ir dviejų sūnų tėvas ir 
2 su puse motų anūko senelis. Baigęs 
lituanistiką Vilniaus universitete ir kino 
režisūrą Gruzijoje, paskui dar stažavosi 
New Yorke ir Leeds (Anglijoje). Pradžioje 
mokytojavo, paskui persimetė įkino filmų 
kūrimą ir dramos veikalų režisavimą Rašo 
knygas vaikams, kurias mielai skaito ir su
augę. ir koncertuoja jauniems ir seniems.

Koncertuose jis dainuoja savaip 
interpretuojamas liaudies dainas ir 
originalią kūrybą, o taip pat senus, 
pirmosios Nepriklausomybės laikų, 
romansus. Jis pats sau pritaria gitara, o tarp 
dainų truputį pašneka ir, jeigu yra sąlygos, 
parodo kokį trumpą savo sukurtą filmuką.

“Dainos” choro žinios
" “Dainos” choras, vadovaujant Birutei 

Aleknaitei, atlikęs pareigą Tėvynei ir 
Dievui, Kalėdų rytą giedojęs Bernelių 
mišiose, išėjo atostogų. Akompanuojant 
Justinui Ankui, giesmių aidai siekė patį 
dangų. Vilija Burncikytė ir “naujas lietu
vis” Garry Penhall atliko “Panis Ange- 
likus”. Ačiū Dievui, kad jie aukoja savo 
talentą ir laiką Lietuvių Bendruomenei.

Greitai ateis Australijos Lietuvių 
Dienos Geelonge. Reikia užbaigti jų 
repertuarą. Šiuo metu choras ir kitos 
organizacijos laikinai yra benamės. Cho
rui reikalingos patalpos repeticijoms 
penktadienio vakarais. Yra parašytas 
laiškas Latvių Namų administracijai, ti
kimės greitai gauti atsakymą.

Daugumai žinoma, kad prie Klaipėdos 
esančioje kun. Hermano Šulco SDB 
tėviškėje įsteigta Jaunimo Sodyba (Kinder 
und Jugendhof Litauen) benamiams 
vaikams. Į pagalbą atėjo Bavarijos televizi
jos žurnalistė Beate Blacha, kuri nusivežė 
į Lietuvą savo bendradarbius gelbėtišiuos 
nelaimingus vaikus. “Dainos” choristai,

Kariuomenes Šventė Hobarte
Kariuomenės Šventės minėjimas įvy

ko lapkričio 27 d. J. Paškevičius pasveikino 
susirinkusius tautiečius (jų buvo 25) ir 
svečią iš Melbourne - LR Garbės gen. 
konsulą Melbourne Andrių Žilinską. Jis 
taip pat pasveikino Oną iš Blackmans Bay, 
kuri po daugelio metų apsilankė minėjime.

Įžanginį žodį tarė ALB Hobarto Apy
linkės Valdybos sekretorė Aldona, pa- 
kviesdama svečią paskaitai, kuris priminė 
savanorių kariuomenės įkūrimą 1918 m., 
jų atliktus darbus ir aukas kovojant dėl 
Lietuvos nepriklausomybės. Žuvusieji 
buvo pagerbti tylos minute. Minėjimo 
pabaigoje sugiedojom Lietuvos himną.

Po trumpos pertraukos vyko naujos 
Valdybos rinkimai. Juos pravedė dr. A. 
Taškūnas, sekretoriavo Aldona. Dviejų 
metų Valdybos veiklos pranešimą paskai
tė J. Paškevičius. Jis priminė, kad buvo 
švenčiama Vasario 16-oji, Motinos Diena 
ir Kariuomenės Šventė. Kartu su latviais

Vytautas V. I jindsbergis

J is yra koncertavęs ne tik Lietuvoje, bet ir 
JAV lietuvių telkiniuose, kur dalyvavo ir 
pokalbiuose su mokyklų vaikais.

Atvažiuodamas ketina atsivežti savo 
įdainuotų CD ir vaikiškų knygelių. 
Canberroje jis koncertuos vasario 19 d., 
Adelaidėje - vasario 26 d., o Mebourne - 
kovo 4 d. Entuziastės 

išgirdę šį šauksmą, neliko kurti šiam 
reikalui. Nežiūrint jų didelių išlaidų dai
nuojant chore, sutiko globoti mergaitę 
vardu Gintarė, ją leisti į mokyklą, aukoda
mi šiam reikalui po penkis dolerius 
kiekvieną mėnesį. Padėkos ženkle atėjo 
kiekvienam aukojusiam choristui anglų 
kalba 2005 metų Newsletter (Žinialapis). 
Padėkota asmeniškai kiekvienam auko
jusiam, jų tarpe Sydney Lithuanian choir 
“Daina”.

Leidinio įvade Beate rašo: T arrived in 
Lithuania as ajuornalist and left apart of 
me there - for ever. The youngest we found 
in the dump heap (Klaipėdos sąvartyne A. 
K.) was four or five years old looking for 
food...”

Choristams į pagalbą atėjo keletas 
pašalinių iš Bendruomenės. Ačiū jiems 
visiems. Susirašinėjimą su Vokietija dėl 
Kinder und Jugendhof I .itauen veda choro 
sekretorius Antanas Kramilius.

Suinteresuoti paremti Jaunimo Sodybą 
skambinkite Antanui Kramiliui tel.: (02) 
9727 3131. “Dainos” kor.

ir estais prisimenami birželio trėmimai. 
Valdyba priklauso Multicultural Council 
of Tasmania, todėl yra lankomi jų rengi
niai. Jis taip pat priminė, kad iš Melbourne 
atvyksta choras “Dainos Sambūris”, kuris 
tą patį vakarą koncertuos Baptist Church 
salėje, 284 Elizabeth Street.

Į Valdybą iš septynių kandidatų buvo 
išrinkti: Juozas Paškevičius, Mindaugas 
Kožikas, Aldona Nunez, Bonifacas 
Šikšnius ir Rožė Vaičiulevičius.

ALB Hobarto Apylinkės Valdybos 
adresas: Australian Lithuanian

Community Hobart, 
59 Sixth Ave,
Moonah West, 7009, Tasmania.

Vaišinantis kava buvo pasveikinti gimę 
lapkričio mėnesį. Tai - Aldona, Algi
mantas, Juozas, Bonifacas ir Michalina. 
Palinkėta visiems sveikatos ir laimingų 
Naujųjų Metų. J. Paškevičius
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Bendruomenės baruose

ALB Sydnėjaus Apylinkės 2006 m.
Renginių kalendorius

Data Renginys Rengėjai

Vasario 26 d. Nepriklausomybės šventė Apylinkės Valdyba
Kovo 5 d. Kaziuko Mugė Katalikų Kultūros Draugija
Gegužės 7 d. Motinos diena Apylinkės Valdyba

Baleto Bičiuliai
Gegužės 21d. Sveikatos diena Liet. Moterų Soe. Globos Draugija
Birželio 18 d. Gedulo diena Joint Baltic Committee (lietuviai)
Liepos 9 d. Valstybės šventė Apylinkės Valdyba
Liepos 23 d. Spec, renginys Liet. Moterų Soe. Globos Draugija
Rugpjūčio 27 d. Metinis koncertas Choras “Daina”
Rugsėjo 17d. Metinis susirinkimas Liet. MotcrųSoc. Globos Draugija
Spalio 8 d. Metinis susirinkimas Apylinkės Valdyba
Spalio 22 d. lešminė Liet. Moterų Soe. Globos Draugija
Lapkričio 19 d. Metinis susirinkimas LB Spaudos Sąjunga
Gruodžio 27-31d. Lietuvių Dienos Geelong’o Apylinkės Valdyba

Renginių vietos bus praneštos vėliau - prašome sekti spaudą ir radijo pranešimus.
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Pastaba: - Gaila, kad kitos organizacijos, sambūriai, išskyrus viršminėtus, nerado 
reikalo atvykti į dažnai skelbtą posėdį ir pateikti savo pageidavimus.

Hobarto Universitete

Restauruotas paminklas Rookwood kapinėse

Nuotraukoje - Antanas Kramilius prie naujai nudažyto paminklo Rookwoodo kapinėse.

2005 m. lapkričio 25 dieną Lithuanian 
Studies in Australia komiteto pakviesti, 
rinkomės į Hobarto Universiteto Arts 
Building, kur vyko dr. Algimanto Taškūno 
knygos “Lithuanian Studies in Australia” 
pristatymas ir Lithuanian Reference 
Library atidarymas. Didokas kambarys 
buvo pilnas (apie 50) įvairių tautybių 
žmonių.

Profesorius Markus Harwood atidarė 
susirinkimą ir pakvietė prof. Jan Pakulski

Kun. A. Šimkus Hobarte
2005 m. gruodžio 5 dieną aplankyti 

Tasmanijos lietuvius laivu atplaukė kun. 
Algirdas Šimkus. Launceston mieste 
kunigą sutiko ir globojo seniūnė Irena 
Vilnonytė - Grant, j Hobartą kunigas 
atvyko ketvirtadienį, apsistojo pas B. 
Šikšnių. Sekančią dieną lankė Slaugos 
namuose esančius ligonius: Antaniną Mi- 
linkevičienę, Michaliną Petraitienę ir 
Kingston priemiestyje gyvenančius 
Magdaleną ir Petrą Šiaučiūnus.

Sulaikytas Australijos lietuvis
Kaip praneša “Lie

tuvos rytas”, buvęs 
kandidatas j LR pre
zidentus 48 metų 
Australijos lietuvis 
Juozas Petraitis šių 
metų sausio 10 die
ną atsidūrė areštinėje. 
Šį verslininką Gedi
mino prospekte su
laikė Lietuvos pasie
niečiai.

Iš pradžių jis 
nepakluso ir bandė 
sprukti savo praban
giu vyšninės spalvos 
automobiliu „Por-
sche“. Tačiau pareigūnai jį blokavo savo 
mašinomis. Bus sprendžiama, ar prašyti 
teismo leisti jį suimti.

Buvusiam kandidatui į Lietuvos pre
zidentus turėtų būti pareikšti įtarimai dėl 
kontrabandos gabenimo. Pasieniečiai 
sulaikė dar du galimus Juozo Petraičio 
bendrininkus. Vienas jų yra 51 metų 
vilnietis, o kitas - Pabradėje gyvenantis 
34 metų Armėnijos pilietis, turintis lei
dimą nuolat gyventi Lietuvoje.

Mūsų;Pastogė Nr. 1, - 2, 2Q06.0įJ&..] 

paskaitai. Profesorius nušvietė dr. A. 
Taškūno nuveiktus darbus populiarinant 
Lietuvos vardą Australijoje. Po to kalbėjo 
Studijų pirmininkas Vincas Taškūnas. 
Svečias - LR Garbės generalinis konsulas 
Melbourne Andrius Žilinskas - atidarė 
spintą, pilną knygų apie Lietuvą ir įteikė 
dar vieną didelę knygą. Vaišinantis lengvu 
užkandžiu dr. A. Taškūnas su žmona par
davinėjo savo neseniai išleistą knygą.

J. Paškevičius

Pamaldos vyko 4 vai. šv. Teresės 
bažnyčioje. Susirinko 25 žmonės. Kunigas 
pasakė gražų pamokslą. Patiko aiški, graži 
kunigo kalba.

Per šv. Mišias patarnavo Rožė Vaičiu- 
levičius, skaitymus atliko dr. Algimantas 
Taškūnas ir po daugelio metų vėl išgir
dom vargonais grojant Jūratę. Po pamaldų 
rinkomės į Croatian Club vakarienei.

Su padėka
J. Paškevičius

Juozas Petraitis su žmona Giedra.

Praėjusių metų gruodžio 12-ąją LR 
pasieniečiai Vilniaus rajone, ties Ne
menčine, sulaikė antikvarinių dirbinių 
prigrūstą mikroautobusą ir jį lydintį 
visureigį. Pareigūnai iš anksto turėjo in
formacijos, kad šiuo mikroautobusu gali 
būti gabenamas įtartinas krovinys.

„Volkswagen Caravelle” buvo prigrūs
tas įvairaus dydžio ir formų ikonų bei 
tapytų drobių. Juo gabenta 71 ikona, 4 
drobės, taip pat vienas medžio drožinys, 

-vaizduojantis angelą, ir statulėlė. Vėliau

Trūkstant pinigų, stengiamės visus 
darbus atlikti savo jėgomis - nudažyti 
paminklą Rookwood kapuose ir Jono 
Jenčiaus dovanotą kryžių prie bažnyčios 
Lidcombe. Nublukusią memorialinę 
žalvario lentą nuvalė Alfonsas Mikalaus
kas (šios srities specialistas) - veltui. Ačiū 
jam.

Kapuose nėra elektros. Pasiteiravus dėl 
elektros generatoriaus, kompresoriaus 
cherrypicker (keltuvo) nuomos, jų pri
statymo ir dažų, viskas būtų kainavę apie 
660 dolerių. Sukaupęs drąsą kreipiausi į 
Bendruomenės narius pagalbos. Ačiū 
Dievui ir jiems, vajus buvo sėkmingas. 
Galėjau surasti profesionalus dažytojus, ku
rie atliktų darbus. Pasiunčiau faksus dvyli
kai įmonių. Atsiliepė Howard I.. Slee Pty. 
dažytojų firma iš Strathfield. Susitikau 
kapuose su pačiu direktoriumi Howard L. 
Slee, kuris sutiko paminklą nudažyti sa

Pamaldos už mirusius Geelonge
Lietuvoje lapkričio mėnuo buvo skir

tas maldoms už mirusius bei jų atminimui 
kapinėse ir bažnyčioje.

Dėl susidariusių aplinkybių tą prisi
minimą Geelongo lietuviai paminėjo 
šeštadienį, gruodžio 3 dieną, Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje. Kunigas Algirdas 
Šimkus atlaikė šv. Mišias už visus miru
sius. Asmeniškai prašė pasimelsti Irmgar- 
da Gailiuvienė ir Stasė Lipšienė už miru
sius tėvus. Taip pat Lietuvoje gyvenanti 
Danutė Kaušylienė - už neseniai mirusį 
tėvelį. Onutė Gvildienė ir Marija Mani- 
kauskienė prisiminė mirusius vyrus. 
Kunigas pamoksle paaiškino maldos 
reikšmę mirusiųjų atminimui.

Dauguma priėmė šv. Komuniją. Mišiose 
dalyvavo gražus būrys tautiečių. Žinoma, 

ekspertai nustatė, kad sulaikytų antikva
rinių dirbinių vertė - 52,660 litų.

Tądien buvo sulaikyti du vyrai ir viena 
moteris, bet po apklausos jie paleisti. Nei 
mikroautobuso vairuotojas, nei visurei
giu vykę asmenys jpareigūnams negalėjo 
pateikti jokių krovinio įsigijimą ar nuo
savybę liudijančių dokumentų ir gabe
namų daiktų vertės sertifikatų.

Lietuvos pilietybę turintis Australi
jos lietuvis 2002 metais buvo iškėlęs sa
vo kandidatūrą Lietuvos Prezidento rin
kimuose. Prezidentu išrinkus Rolandą 
Paksą, Juozas Petraitis ketino tapti jo 
visuomeniniu patarėju. Tačiau dėl jį ly
dinčių skandalų šių pareigų atsisakė.

2003 metais Didžiosios Britanijos 
policijos pareigūnai kreipėsi j Interpolo 
Lietuvos biurą, prašydama padėti ištirti 
Juozo Petraičio finansinę veiklą. Britų 
policijai įtarimų sukėlė didelis pinigų 

vais dažais už $860, o kryžių prie bažny
čios perdažė už $200. Pasitaisius geram 
orui, darbai buvo atlikti prieš Kalėdas.

Paminklo ir kryžiaus prie bažnyčios 
restauravimui aukojo: $300 - SLM 
Socialinės Globos Draugija, po $100- Lėta 
ir Antanas Kramiliai, Edna Giniūnas, 
Kazimieras Butkus, Vincė Antanaitienė, 
Salomėja Grybienė, Anelė Pauliukonie- 
nė, dr. Benius Vingilis., po $70 - Zita ir 
Pranas Andriukaičiai, po $50- Monika 
Sirutienė, Edvardas Juška, Vytas Račiū
nas, Ona Grosienė, Karolis Grigas, po $30 
-V. Liūgą,Elvyra Belkienė, Lidija ir Juozas 
Almis Juragiai, $25 - Danutė Skorulicnė, 
po $20 - Pajauta Pullinnen, Ona Abro
mavičienė, J.A. Šidlauskai, po $10 - B. 
Ropienė, J. Mickienė, A. Marašinskienė, 
V Ratkevičius, J. Kalgovienė.

Iš viso aukų surinkta - $ 1,535
Antanas Kramilius

galėjo būti jų ir daugiau, bet dauguma 
Geelongo senimo jau kapinėse.

Po šv. Mišių norintieji apsirūpino 
kalėdaičiais, kuriuos atvežė Melboumo 
parapijos klebonas Algirdas Šimkus.

Po šv. Mišių dauguma nuvažiavo į ka
pines pasimelsti už mirusius. Tuo pačiu 
kunigas pašventino A. Gvildžio, A. Benulio 
ir J. Manikausko antkapius.

Atlikę visas pareigas kapinėse, su
sirinkome į “Smorgys” valgyklą pietums. 
Maisto buvo daug ir, pasisotinus kiek tel
pa, atėjo laikas atsisveikinti.

Kun. Algirdas Šimkus tą pačią dieną 
dar suspėjo aplankyti ligonį ir išskubėjo į 
Melbourną pasiruošti sekmadienio Mi
šioms.

Juozas Gailius

srautas, susijęs su J.Petraičiu.
1995 metais iš įvairių šaltinių į šio 

asmens sąskaitą buvo pervedamos iki 2.5 
milijono JAV dolerių sumos. Tą pačią 
dieną šie pinigai iškeliaudavo į kitas 
Juozo Petraičio sąskaitas Šveicarijos ban
ko JAV filiale ar tuomečiame „I .itimpeks“ 
banke Lietuvoje.

Paaiškėjus šiems faktams, Juozas Pet
raitis prabilo, kad su jam mestais įtarimais 
gali būti susijęs buvęs parlamentaras 
Alfonsas Navickas. Esą jis ir skleidė gan
dus.

Dėl Juozo Petraičio veiksmų prieš 
kelerius metus teisėsaugos pareigūnams 
skundėsi ir vienas statybų bendrovės va
dovas, remontavęs šio verslininko namus. 
Jis teigė, kad Juozas Petraitis neatsiskaitė 
už statybos darbus.

Audris Kutrevičius 
(„L. r.“ sutrumpinta)
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Praėjus dešimtmečiui po 
Vytauto Janavičiaus mirties

2005 metais praėjo dešimt metų nuo rašytojo Vytauto Janavičiaus mirties. Brolis Jurgis 
su žmona Jolanta, neseniai viešėję Lietuvoje, dalyvavo šv. Mišiose Šiaulių Katedroje. Tą dieną 
buvo minimi dešimtmečiai gal dešimties šiauliečių, jų tarpe ir Vytauto Stepono Janavičiaus. 
Dešimtmečio proga prisiminkime kelis jo kūrybos bruožus.

Isolda I’ožclaitė-Davis AM

Vytautas, gimęs 1924 metais Alek
sandrijos dvare netoli Šiaulių, bus grei
čiausiai paveldėjęs polinkį menui iš savo 
motinos, geros pasakotojos. Tačiau gy
venimo aplinkybės taip susidėjo, kad, 
emigravęs į Australiją, ilgus metus jis 
neturėjo palankių sąlygų pasinerti j kūry
bos pasaulį ir vystyti savo įgimtą talentą. O 
kai sąlygos kiek pasikeitė, jo gyvenimas 
pernelyg greit užgęso 1995 metais Syd- 
nėjuje. lad nenuostabu, kad jo kūrybos 
pluoštas kuklus. Tačiau jame atsispindi jo 
erudicija, pasaulinės literatūros pažintis, 
filosofiniai apmąstymai, realybės ir fan
tazijos sugretinimas, meno bei meninin
ko vieta pasaulio sąrangoje ir galop jo 
jausmų ir minčių pasaulis.

Vytauto Janavičiaus korespondencija 
su kitais išeivijos poetais, rašytojais ir 
pažįstamais yra gausi ir dalinai atskleidžia 
jo vidinį pasaulį. Autoriaus kūrybinis pa
likimas yra vertingas indėlis į lietuvių lite
ratūros lobyną. Todėl dešimtmečio išva
karėse, 2004 m. I .ietuvos rašytojų sąjungos 
leidykla išleido Vytauto raštų knygą su 
keliom iliustracijom iš jo gyvenimo “Vy
tautas Janavičius: Raštai.” Leidinyje rasi
me: romano fragmentą “Vaikystė”, romaną 
“Pakeliuij Atėnus”, parodiją “Laiškas sū
nui”, romaną “Nevykėlio užrašai” ir sce
narijų “Aukso puodas”, kurį iš anglų kalbos 
vertė Saulius Repečka, ir Vyganto Šiukš- 
čiaus įvadą bei pluoštelį laiškų.

Perskaičius romano fragmentą “Vai
kystė” susidaro įspūdis, kad tai yra dau-

Tylos, šokio ir garsų erdvės, pagal 
Lidijos Šimkutės eiles

Sonata Paliulytė, Vilnius

Rudenišką 2005 m. nigsėjo 23 dieną 
poezijos mylėtojai susirinko į Vilniaus 
Dailės akademijos Gotikinę salę praleis
ti vakaro su poete Lidija Šimkute, reži
sieriumi Gediminu Sederavičiumi, šokėja 
Goda Laurinavičiūte ir perkusįninku 
Vytautu Varanka. Ši ketveriukė, pasitel
kusi f pagalbą dailininką Slavą Karmalitą, 
pristatė žiūrovams poetines improviza
cijas “Tylos Erdvės”.

ScnoviniiĮ skliautų apgaubta, publika 
absoliučiai atitiko improvizacijų pava
dinimą. Salėje tyla net spengė. Ar tai iš
ankstinis kūrėjų įžvalgumas, ar atsitikti
nis sutapimas, belieka tik spėlioti. Į šią
tylą įžengęs aktorius (improvizacijų reži- Antrojo eilėraščių ciklo “Miško kaulai”

Scena iš poetinės improvizacijos “Tylos erdvės”. Dešinėje - Lidija Šimkutė-Pocienė.

Vytautas Janavičius.

giausiai išgyventų prisiminimų, jausmų ir 
minčių atspindys gimtajame Aleksandri
jos dvare, bet jau perėjęs per subrendusio 
autoriaus kūrybinį sietą. Pavyzdžiu galė
tų būti ir ši citata:

“Lyg ugnis, įsiliepsnojusi iš mažytės 
žarijos, sugrįžta mano praeitis, įžiebta vieno 
menko žodelio, kurį nugirstu...”

Tad kūrinys nėra logiška įvykių tąsa, 
bet atskirų ir nebūtinai susijusių fragmen
tų derinys. Gaila, kad autoriui nebeteko jo 
išplėsti į romaną.

“Pakeliui į Atėnus” romanas yra visai 
kito pobūdžio. Tiesa, ar kūrinys yra ro
manas ar 37 puslapių apysaka, yra nuo
monės dalykas. Tačiau tai ne esminga. Kur 

sierius G. Sederavičius) pradeda ją apgy
vendinti. Jis pirštais čiuopia nematomą 
giją, ištempdamas ją scenos erdvėje ir 
retsykiais aptikdamas tyloje pakibusius 
ornamentus, nuo kurių stengiasi nubrauk
ti dulkes. Liauna šokėjos figūrėlė, atsi
skyrusi nuo senovinių plytų sienos, pajuda 
link žiūrovų ir žaidžia su “savąja” tyla. 
Nedrąsiai jvinguriuoja pirmieji garsai - 
japoniška fleita, kurią meistriškai valdo 
aktorius. Neužilgo pasigirsta perkusinin- 
ko ritmai. Šokis ir garsas persipina, įsi- 
leisdamas į savo tarpą žodžius. Juos taria 
pati autorė Lidija Šimkutė. Nuskamba 
eilėraščių ciklas “Voratinklio šilkas”, tarsi 
įrėmindamas ką tik scenoje sukurtus 
vaizdus ir garsus. 

kas įdomiau yra tai, kad Janavičiaus nau
jai interpretuota klasikinės Graikijos le
gendą apie herojų Tesėjų, išeina iš ankšto
kų mūsų etninės tematikos rėmų ir iš
plaukia į platesnius vandenis.

Pasirinkdamas Atėnus, autorius su
maniai rezga Tesėjo mitologinę kelionę pas 
tėvą Aegėjų ir jauno vyro išbandymų ke
lią: jo vidinio augimo, brendimo stadijas, 
atsakomybės bei atsakingumo vystymąsi. 
Šitoje kelionėje Janavičiaus Tesėjas įpuola 
į situacijas, kurios reikalauja besąlyginio, 
tikslaus sprendimo. Jis turi nugalėti mil
žinus Pcrifetą (Periphetes), Kerkioną 
(Ccrcyon), Sinidą (Sinides) ir Skironą 
(Skiron) - tuštybės, godumo, klastos ir pa
vydo simbolius. Apysakos atomazgoje Te
sėjui atsiveria akys. Jis įsisąmonina, kad 
baimė, neapykanta.pavydas atveria prara
jas žmonių santykiuose ir kad vienišumas 
bei vienatvė yra žmogaus gyvenimo paly
dovai. Janavičiaus Tesėjas virsta antihe- 
rojumi. nes jį nugali “neapykantos sėkla, ku
rią jis nešiojo širdyje.” O ji vis augs ir jis ne
galės jos išrauti “nei kalaviju, nei durtuvu”.

Išvadoje, pasirinkdamas keletą mitinio 
Tesėjo kelionės epizodų, autorius juos 
interpretuoja savitai - pesimistiniai. Anot 
jo, kliūčių nugalėjimas t.y. simbolinis 
Atėnų pasiekimas, nebūtinai suteikia tuoj 
pat laimės. Autorius suponuoja, kad svar
bu save nugalėti

“Nesitverdamas skausmu ir vienatve, 
Tesėjas krito ant kelių ir apkabinęs savo 
draugų kojas paprašė jam viską atleisti.”

Apysakos įdomumą paryškina sklandi 
intrigos tėkmė, taikliais epitetais apibūdinti 
personažai bei vykusiai atkurta senovės 
Graikijos atmosfera.

“Laiškas sūnui” - sarkastiška parodija. 
Perskaitęs pirmąsias veikalo eilutes skai
tytojas perpranta autoriaus pavadinimą ir 
laiško žanrą. Pradedant pirmuoju ir 
baigiant paskutiniuoju sakiniu per visą 
veikalą vingiuoja siužeto atvirkštinė po
tekstė ir temų perkeltinės prasmės. Pa- 
iliustravimui siūlome kelias citatas, pvz. 
tėvo išsakytos “tiesos” sūnui budeliui:

“Kas kardą pakels - nuo kardo žus. Tu 
esi (budelis) antrasis kardas, o trečiojo 

Nuotraukoje - Lidija Šimkutė-Pocienė (centre) su programos atlikėjais.

metu, scenoje įsivyrauja dramatiškesnė 
nuotaika. Šokėja vilki juodu apsiaustu su 
nutįsusiomis iki grindų rankovėmis, jos 
veidą dengia palaidi plaukai, o judesiai 
įgauna marionetišką plastiką. Fleitininkas 
šią neregę ar pasmerktąją palydi per visą 
aikštelę, o fleitos melodija, susiliedama su 
Lidijos Šimkutės sodraus balso tonais, 
akompanuoja neįprastiems apsiausto- 
figūros šokio judesiams. Po eilėraščio “Re
giu išdegusius Lietuvos laukus” vedlys su 
mergina pradingsta scenos gilumoje. 
Tarytum į amžinybę nutolsta fleitos garsai.

Dabar iš žiūrovų salės pakyla šių 
improvizacijų dailininkas ir ištiesia ant 
žemės didelius balto popieriaus lakštus, 
kurie čionai atliks ir muzikos instrumen
to funkciją. Duryse pasirodo keista būtybė 
-keliautojas, grojantis kažkuo, primenan
čiu lūpinę armonikėlę. Jam už nugaros - 
glėbys nendrių, kurių šiugždesį vėliau 
panaudos šokėja, kaip akompanimentą 

niekas nemini. Tad nepamesk tikėjimo, nes 
niekamDievas nėra taip būtinas, kaip Tau, 
ir kur būtų Jo Ranka be Tavęs? Tikėk man 
- tik aistra ir kartuvės daro šį pasaulį įma
nomu. “O tokiems svajot ojams, kurių visuo
met apstu, kurie kažkodėl skelbia teisin
gumą, reikalaujantį, kad būtų išnaikinti 
budeliai. . . tbkįems'sėajotojams galvos ker
tamos visų pirmiausiai Budelis nėra žmog
žudys. Budelis yra Didysis Tramdytojas.”

Įvado autorius Vygantas Šiukščius 
teigia tekstą esantį tobulu, bet savo nuo
monei paremti tepasitenkina nuoroda į 
Audronės Barūnaitės-Willeke knygą 
“Egzodo augintiniai beletristai” ir mato
mai jos išvada apie šį kūrinį, kad “meilūs 
tėvo žodžiai tampa aštria satyra, atspin
dinčia baisius praėjusio šimtmečio žmo
nių naikinimus.”

Su tokiu lėkštoku sprendimu, jeigu tai 
yra viskas, ką kritikė yra pasakiusi apie 
veikalo prasmę, nenorėčiau sutikti. Tiesa, 
siužete netrūksta banalių sentencijų, ta
čiau jų dviprasmiškumas atsišaukia į 
veidmainiškas gyvenimo situacijas, žmo
gaus gyvybės nuvertinimą, teisingumo ir 
dvasingumo subliuškimą ir galop gyveni
mo prasmės klausimą. O jie buvo, yra ir 
bus gvildenami per amžius.Tokie yra. 
sakyčiau, pesimistiniai nusiteikusio au
toriaus Vytauto Janavičiaus parodijoj iš
ryškinti pagrindiniai klausimai, kuriuose 
vilties kibirkštėlė atmetama:

“Galimas daiktas, kad ir plačiųjų masių 
gyvenime yra šioks toks turinys, galimas 
daiktas, kad ir jų dienos nėra visiškai 
beprasmės. Tačiau atsikratyk tų minčių.”

Ir koks yra tėvo patarimas sūnui bu
deliui? Pasinėrimas į totalinį materializmą 
ir fizinių reikalavimų tenkinimą:

“Tu turi viską, ko žmogui reikia: šiltą 
moterį, kad atvėstum, ir šaltą vyną, kad 
sušiltum. Duona ant Tavo stalo baltesnė už 
daugumos ir stalai Tau visur padengti. Būk 
tad stiprus ir neabejoki.”

Kyla mintis, kad autoriaus parodija, 
kurioje yra nemažai tikslių, bet užmaskuo
tų pastebėjimų yra gyvenimo atvaizdas 
kreivame veidrodyje.

Tęsinys kitame MP numeryje.

šokio judesiams. Iš keliautojo saujų bar
bendamas į popieriaus lakštus byra smė
lis. Šis garsas ir vaizdas sukuria savitą 
sąskambį su Lidijos Šimkutės skaitomo
mis eilėmis iš ciklo “Mėlynos hortenzi
jos” ir perkusininko melodijomis, išgau
namomis egzotišku, panašiu į keramikinį 
puodą instrumentu. Pritariant byrančiam 
smėliui ir nendrių šiugždesiui nuskamba 
ciklas “Jūra mūsų akyse”. Epizodą užbai
gia pati Lidija, perskaitydama eilėraštį 
“Kartais jaučiuosi kurčiųjų žemėje” lietu
vių ir anglų kalbomis. Iš jos rankų ant 
žemės nušlama nendrės.

Paskutinį ciklą “Tylos erdvės” poetė 
skaito sėdėdama, vis dar tykiai byrant 
smėliui ir aidint keliautojo kumščio dū
žiams. Vėliau, įsivyravusioje tyloje pa
sigirsta daugybės laikrodžių tiksėjimas ir 
skliautuotą erdvę perrėžia žiūrovų ap
lodismentai. □
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Iš Redakcijos pašto
Mieli “Mūsų Pastogės” laikraščio 
darbuotojai,

Tik tie metai gražiausi mūsų gyveni
me, kurie kupini ieškojimų, nerimo ir 
atradimų džiaugsmo, nuskaidrinti bendra
darbiavimo ir abipusio pasitikėjimo, tur
tingi prasmingais darbais ir reikšmingais 
pasiekimais.

Lunksmų šv. Kalėdų ir laimingų 2(X)6 - 
jų Naujųjų Metų.

Su nuoširdumu
Irena Vilkišienė

Gcrb. Redaktore ir gerbiami MP 
leidėjai,

Sėkmės Naujuose Metuose.
Birutė Prašmutaitč

Gerbiama Redakcija,
Kristaus gimimo šventės džiaugsmas, 

ramybė ir meilė lai užpildo Jūsų, Jūsų 
šeimos bei “Mūsų Pastogės” talkininkų šir
dis ir namus.

Melbourne Liet. Pensininkų 
Sąjunga

“Mūsų Pastogės” Redakcijai,
linkime linksmų švenčių.

Mačiulaičiai
Melbournas

Gerb. Redakcija,
Jums, šeimai ir Redakcinei kolegijai - 

p. A. Laukaičiui, K.Protui ir V. Šliogeriui - 
linkiu džiaugsmingų šv. Kalėdų ir laimės, 
sveikatos 2006 metuose.

Su pagarba
Algis Grikcpclis

Gerb. Redakcija,
Kuo geriausios sėkmės sekantiems 

2006 metams.
J. Kirša

Gerbiama Redakcija,
Linkiu jums ir spaudos darbuotojams 

linksmų Kalėdų švenčių.
J. Povilėnas

Gerbiamieji,
Noriu palinkėti visiems “Mūsų Pa

stogės” Administracijos ir Redakcijos 
darbuotojams, linksmų Kalėdų ir laimin
gų Naujųjų Metų.

Vytautas M. Didelis

Merry Christmas to all at “Mūsų 
Pastogė” and thank you for your work 
throughout the year. Much luck for 2006!

Yours sicerely
E. Judickas

Gerb. Redakcija,
“Mūsų Pastogės” redaktorei, redakcinei 

kolegijai, Lietuvos įvykių apžvalgininkams. 
“Trumpai iš visur” skyr. ved. V. Patašiui ir 
visiems: Ačiū.

Linksmų švenčių ir geros sveikatos 
toliau dirbti 2006 metais!

Kazys Zdanius

Gerb. Redaktore ir visi “Mūsų 
Pastogės” pagalbininkai,

Su širdingiausiais šv. Kalėdų 
sveikinimais ir laimingų Naujųjų Metų.

E. Židkauskas

Visiems “Musų Pastogės” bendra
darbiams -

Merry Christmas and a Happy New Year.
N. Kantvilienė
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“Mūsų Pastogės” Redakcijai,
Linkiu Jums ir visiems, kas prisideda 

prie “M.P.” leidimo ir kitų darbų, linksmų 
švenčių ir sėkmingų Naujų Metų.

Su geriausiais linkėjimais
Viktoras Martišius

Mieli “Mūsų Pastogės” leidėjai,
Linkiu jums smagių švenčių ir darbingų 

bei sėkmingų 2006 metų.
Su linkėjimais

Algis Liubinas

Kruopščiajai “Mūsų Pastogės” 
Redakcijai ir Administracijai, 
linkime gražių Kalėdų švenčių ir 

laimingų bei kūrybingų Naujųjų Metų -
Viliūnų šeima

Gerb. Redakcijai,
Jums linkime linksmų šv. Kalėdų ir 

laimingų Naujųjų Metų.
Viva Alekna

(“Talka”)

Gerb. Redakcija,
Sveikinu mielus lietuviškos spaudos 

darbuotojus su šv. Kalėdomis ir Naujais 
Metais.

Linkiu kūrybingų, linksmų ir laimingų 
šv. Kalėdų bei 2006 Metų!

Pagarbiai
Zofija Stonkutė

Redakciją ir Administraciją
sveikinu su šv. Kalėdom ir Naujais 

Metais, linkiu geros sveikatos ir ištvermės, 
leidžiant “Mūsų Pastogę”.

E. Margan-Marganavičius

“Mūsų Pastogei”,
linkėjimai Jums visiems šv. Kalėdų ir 

Naujų Melų proga.
Dėkingas už. Jūsų darbus ir gerą valią 

mūsų kalbos ir mūsų visų labui.
Poul Cleveland

Mieli kolegos,
Sveikinu su ateinančiomis Kalėdų 

šventėmis, Naujaisiais Metais!.. Ta proga 
linkiu daug džiaugsmo, daug laimės, daug 
to, ko širdys trokšta!..

Bronius Žalys, Vilnius

Gerb. Redakcija,
Siunčiu Jums geriausius linkėjimus šv. 

Kalėdų proga ir stiprios sveikatos tęsti 
“Mūsų Pastogės” redagavimą.

Veronika Koženiauskicnė

Gerb. Redakcija,
Sveikiname Jus sulaukus šv. Kalėdų ir 

Naujųjų Metų!
Tegul šios džiugios šventės tampa 

maloniu stabtelėjimu kasdienių darbų 
sūkuryje, susimąstymo akimirka, ramybės 
palaima. Tebūnie šviesios ir laimingos vi
sos metų dienos!

Siunčiame Jums nuoširdžius sveiki
nimus švenčių proga iš Lietuvos.

Su pagarba
Sonata Vasiliauskaitė

Gerb. Redakcija,
Eina metai... Vieni kažką nusineša, kiti 

kažką dovanoja.
Tegul šie metai atneš tik džiaugsmą, 

skaidrią nuotaiką, laimingas minutes ir 
paprastą Žmogišką laimę...

Lai būna 2006 - ieji vien gėrio pradžia...
Šiaulių Juliaus Janonio 

gimnazijos bendruomenė

Kalėdų Seneliai suvažiavo į Kauną

Gruodžio 26 dieną Kaune vyko trečiasis pasaulinis Kalėdų Senelių suvažiavimas, į 
Rotušės aikštę sutraukęs tūkstančius vaikų ir jų tėvelių. Valdininkai džiūgauja, kad tra
dicija, į kurią anksčiau kėsinosi Vilnius, prigijo būtent Kaune. Renginį vainikavo įspūdin
gas koncertas su fejerverkais.

Iš pradžių Kalėdų Seneliai rinkosi prie eglutės Vienybės aikštėje. Vieni vaikai juos 
vadino “raudonaisiais žmogeliukais”, kiti nesidrovėdami spaudė jiems ranką ar įsiamžino 
fotografuodamiesi. Vėliau Kalėdų seneliai patraukė centrinėmis miesto gatvėmis Rotu
šės aikštės link. Eisena vis didėjo, išaugusi j maždaug 500 žmonių minią. Antrąją 
šv.Kalėdų dieną veikė dauguma kavinių ir restoranų. Todėl, priartėjus eisenai, iš užeigų 
tėveliai išnešdavo vaikus, kad šie pamatytų neįprastą reginį. Miestiečiai eiseną sutikdavo 
šypsenomis.

Visureigyje įsitaisęs vyriausiasis Kalėdų senelis, save pavadinęs senelių generalissimi, 
sveikino žmones švenčių proga. Kol eisena priartėjo prie Rotušės aikštės, joje jau vyko 
koncertas. Aikštėje prekeiviai pardavinėjo saldainius, balionus ir kitas švenčių smulkme
nas. Viena po kitos scenoje pasirodė estrados ir klasikinės muzikos žvaigždės, vilkė
jusios Kalėdų senelio drabužiais. Koncertavo grupė “Delfinai”, Ovidijus Vyšniauskas, 
operos solistas Vaidas Vyšniauskas, vaikų ansambliai ir kt.

Suvažiavimą trečius metus iš eilės globojo Kauno miesto savivaldybė. Valdininkai 
pasakojo, kad panašaus renginio nėra nė vienoje šalyje. “Nuo 1909 m. tik Kanadoje kasmet 
vyksta Kalėdų senelių festivalis. Ten gatvėmis pražygiuoja ne tik šimtai Kalėdų senelių, 
bet ir prarieda ant platformų sumontuoti milžiniški Įvairių pasakų veikėjai, snieguolės, 
nykštukai”. Minėtas festivalis trunka net kelias dienas. Tuo tarpu į vienintelį Lietuvoje 
Kalėdų senelių suvažiavimą atvyko apie 100 baltabarzdžių, nors jų tikėtasi maždaug dviejų 
šimtų.

Kalėdų senelių suvažiavimui Savivaldybė skyrė 50,000 litų. (“K.d.”)

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Nau
jųjų Melų!

Mcrty Christmas and a Happy New 
Year!

Andrius Kubilius,
Lietuvos Respublikos Seimo

Opozicijos lyderis.
Tėvynės Sąjungos pirmininkas

Vilnius

Tegul Šv. Kalėdos įžiebia naujas viltis 
ir įkvepia garbingiems tikslams, o Naujieji 
Metai tebūna dosnūs prasmingais darbais, 
naujais sumanymais, išmintimi, santarve ir 
gėriu.

Prof. Vytautas Kaminskas
Vytau to Didžiojo universiteto rektorius

Kaunas

Tebūna šios džiugios šventės maloniu 
stabtelėjimu kasdienių darbų sūkury, susi
mąstymo akimirka, ramybės palaima. Te
būna šviesios ir laimingos Jums visos 
dienos.

Kazimiera Kalniuvienė
Lietuvos Gyventojų genocido ir 

rezistencijos tyrimo centras

Mieli Pastogiečiai,
Linkime visai Redakcijai laimingų, 

darbingų ir sveikatingų 2006 Metų!
Algis ir Alė Liubinai

Gerb. Redakcija,
Linkiu Jums gražių Kalėdų švenčių ir 

gerų Naujųjų Metų. Laimės, naujų  jėgų, geros 
sveikatos.

Su pagarba
Birutė Kymantienė

Wishing you all the best for Christmas 
and the New Year.

I look forward to working with you in 
2006.

The Hon John Cobb, MP 
Minister for Citizenship and 

Multicultural Affairs

With best wishes for the festive season 
and a happy and prosperous New year 

from
Stepan Kerkyasliarian AM, 

Chairperson, Commissioners and staff of 
the Community Relations Commission 

For a multicultural NSW

Gerb. kolegos,
Sveikiname Jus su šv. Kalėdom ir 

Naujaisiais Metais.
Linkime sėkmės darbuose, stiprios 

sveikatos bei negęstančios kūrybinės 
energijos.

Dėkojame Jums už Pasaulio lietuvių 
archyvo paramą ir laikraščio siuntimą.

Su pagarba
Skirmantė M.

LTSC archyvų direktorė

Gerb. Redakcija,
Laimingų, šventų Naujųjų Metų 
Su pagarba

Kun. Robertas Skrinskas

Mieli Tautiečiai,
Sveiki sulaukę Šventųjų Kalėdų ir daug 

laimės, sėkmės bei džiaugsmo Naujuose 
Šuns Metuose.

A. Vincentas Sakas,
Jotvingių bajoras (herbas “Atmintis”)
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Iš Redakcijos pašto
Atviras laiškas Antanui Laukaičiui

Gerbiamas ir mielas Antanai 
Laukaiti,

Toks garbingas ir gražus šis Tavo 
jubiliejus - 

Tau aštuoniasdešimt! Patikėt sunku, 
Kad tiek kartų ievos nužydėjo 
Prie Seiros upelio numintų takų ...

Karas atėmė, kas buvo Tau 
brangiausia 

Artimus draugus, tėvus, gimtinę, ... 
Už Atlanto vandenų giliausių 
Tave priglaudė antra tėvynė.

Betgi Tavo mintys tartum lakūs 
paukščiai

Vis į mylimą gimtinę grįžta - 
Į svajotų idealų aukštį, 
Į šviesias dienas jaunystės.

Ten sekmadieniais varpai bažnyčios 
Kviečia maldai, skamba kaip

kadais ...

Gerbiamoji “Musų Pastogės” redakcija,
Artėja pono Antano Laukaičio jubiliejinis gimtadienis. Kadangi Australija per daug 

toli, nėra galimybės padovanoti gražiausių žiedų mums visiems labai brangiam žmogui. 
Prašytume, kad Jūsų laikraštyje šalia kitų sveikinimų atsirastų vietos ir mūsų, Alytaus 
Adolfo Ramanausko - Vanago vidurinės mokyklos bendruomenės, sveikinimui.

Alytus - Antano Laukaičio jaunystės miestas. Čia gyvena daug sporto žurnalisto drau
gų, bičiulių, pažįstamų. Nors žurnalistas būna labai užimtas, tačiau visada, viešėdamas 
Lietuvoje, atranda laiko pabendrautisu sportininkais.

Šiais mokslo metais ponas Laukaitis Alytaus Adolfo Ramanausko - Vanago vidurinės 
mokyklos sportininkams ne tik padovanojo olimpinj krepšinio kamuolį, bet ir parėmė 
materialiai. Kasmet mokyklos sportininkai rungtyniauja dėl Antano Laukaičio krepši
nio taurės.

Gerbiamas Antanai Laukaiti,
darbais, džiaugsmais ir rūpesčiais sūkuriuodamos dienos supynė Jums gražų gyve

nimo vainikų. Pažiūrėjus į Jus, atrodo, kad Jūs tarsi įsibėgėjęs šuolininkas šokte peršo
kote nemažą savo gyvenimo atkarpą. (Deja, ne visi esame tokie šuolininkai.) Stebina 
Jūsų energija, žvalumas, stiprybė, išmintis... O gal geriems žmonėms nelemta pasenti?..

Mes pajutome Jūsų rūpestį, širdies gerumą, jautrumą, dosnumą...
Sveikiname Jus garbingo 80-ojo jubiliejaus proga. Reiškiame didžiausią pagarbą, 

meilę, dėkingumą. Linkime stiprios sveikatos, geriausių, gražiausių dienų, nepavargti 
dalijant gerumą... Dar ilgai ilgai tegu spindi Jūsų nerimo ir gėrio kibirkštys, surinktos iš 
dienų kasdienybės ir dovanojamos kitiems. Išlikite tuo geruoju vėju, kuriam visi noriai 
atveria ir langus, ir duris, kuris neša tą gerąjį klegesį, didį entuziazmą, ieškojimų troški
mą. Ilgų ilgiausių Jums metų.

Alytaus Adolfo Ramanausko - Vanago vidurinės mokyklos bendruomenės vardu
Rita Ališauskienė, lietuvių kalbos mokytoja.

2005 12 18

“Musų Pastogei”
Aš skaitau abu laikraščius - ir “Mūsų Pastogę”, ir “Tėviškės Aidus”. Tų laikraščių 

redaktorės Dalia Donielienė ir Marija Geštautienė, atvykusios prieš dešimt ar daugiau 
metų, įsijungė į labai sunkų ir atsakingą Bendruomenės veiklos darbą - laikraščių 
redagavimą. Su pasiaukojimu jos dirba ilgas valandas. Per jų rankas praeina visa 
korespondencija -ir jos atsakingos už tai, ką spausdinti, o ko ne, kad nesusipriešinus. 
Metų pabaigoj jos dėkoja skaitytojams, bendradarbiams ir kitiems pagalbininkams. Ar 
jos pačios nėra užsitarnavusios skaitytojų padėkos? Manau, kad taip. Tikiu, kad dauguma 
skaity-tojų sutiks su mano nuomone padėkoti Daliai ir Marijai: “Ačiū ir linkime linksmų 
švenčių”!

Liudas Budzinauskas, Canberra

mūsų visų reikalas
Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 

pajamų mokesčio (Tax deductible)
Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 

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

Tlirint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tek (03) 9578 4319.

Kiek toliau Aviris, bangose jo 
krykščia

Kaip ir mes, tik jau kiti vaikai...

Šiandien metas atsigręžti 
Į visus praėjusius metus 
Spėjai daug lygčių gyvenime 

išspręsti 
Ir atlikti daug gerų darbų.

Sveikiname Tave jubiliejaus proga ir 
linkime, kad kitiems Tavo dalinama laimė 
Tau grįžtų pačiam su kaupu. Linkime 
sėkmės, sveikatos, Dievo gerumo. Būki 
sveikas, laimingas ir kaip visada energingas.

Džiugių akimirkų, malonių išgyvenimų!

Jaunystės draugas 
Algirdas Volungevičius su žmona 
Ada ir dukromis Alma ir Violeta.

Velionio Jono žmona Onutė - 
Alcsiūtė - Bleizgienė.

Leipalingis 
2005 - 2006 m.

Brangus tautiečiai,
Nuoširdžiai sveikinu jus, jūsų šeimų 

narius, artimuosius, visus mūsų tautiečius 
šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga.

Palydint 2005-uosius ir stovint prie 
Naujųjų Metų slenksčio negaliu kartu su 
jumis nepasidžiaugti aktyvėjančia už
sienio lietuvių bendruomenių veikla, 
siekiančia išsaugoti lietuvybę gyvena
muose kraštuose, tautinę savastį, tradi
cijas, papročius, kalbą ir perduoti šias 
vertybes jaunajai kartai. Mūsų valstybė 
remia ir ateityje labiau rems užsienio 
lietuvių bendruomenes jų kilnioje veikloje.

Lietuva viena. Ir mes visi esame jos 
vaikai. Nesvarbu kur begyventume, ką 
beveiktume. Nei atstumai, nei laikas nega
li būti priežastimi prarasti dvasinį ryšį su

Sveika, “Mūsų Pastoge”,
Jums rašo Sonata iš Lietuvos. Man 21 

metai. Rašau Jums, nes noriu pasidalinti 
su Jumis savo džiaugsmu.

Dar prieš metus gerb. gydytoja Gražina 
Jurgaitienė, dirbanti Panevėžyje, papa
sakojo mano istoriją Melbourne Moterų 
Katalikių Draugijos narei Danai Binkis. 
Po šios pažinties mes sulaukėme didelės 
paramos.

Melbourne Moterų Katalikių Draugija 
padovanojo mums skalbimo mašiną. Da
bar mano 71 -rių metų močiutei nebe
reikia skalbti rankomis.

Buvo sunku, nes be močiutės daugiau 
nieko neturiu. Dana nuolat skambina ir 
teiraujasi apie mūsų sveikatą, kadangi jau

Australijos lietuviams
Kūčių vakarą ir šv. Kalėdų dieną būsi

me kartu su Jumis visais mūsų mintyse, 
širdyse ir maldose. Džiaugsmingai švęsi
me Jėzaus gimimą ir Jo atneštą meilę 
Artimui.

Prisiminsime ir dėkosime gimusiam 
Dievo Sūnui už mūsų šeimas, gimines, 
draugus, bendradarbius.

Dėkojame už Jūsų draugystę, gerą žo

Australijos lietuviams
Sveikinu: giedrių šv.Kalėdų, prasmin- 

gų Naujųjų Metų

JEI GALĖTUM

Jeigu galėtum, - paimk rankon žemę, 
Priglausk prie širdies kaip Maironis. 
Jei galėtum, - nuplauk visą purvą 
Nuo vargšo širdies, kad daugiau 

nesusiteptų...

Jei galėtum, - išmatuok vandenynus, 
Kad skausmą ir skurdą nuo tavojo kelio

Miela, laukiama, gerbiama ir įdomi “Musų Pastoge”,
Praėjusių metų darbai, laimėjimai, pasiekimai, skaitytojų mintys ir visi pasikeiti

mai - jau praeitis. Sulaukėme Naujųjų 2006-ųjų ir toliau laukiame pirmojo “Mūsų Pa
stogės numerio. Kiekvienas laukimas priverčia susimąstyti apie tai-ką padarėme, apie 
tai-ką darysime ateityje.

Nuoširdžiai linkiu, kad Jūsų norai ir planai sutaptų su galimybėmis. Tegul kiekvie
nas naujas “Mūsų Pastogės” numeris papildo mūsų žinias, suteikia naujos informacijos 
ir lygžvakėsšvicsa gėriu: tegul nušviečiaJūsų ir visų skaitytojų širdis per visus ateinan
čius metus.

Pagarbiai Jūsų
Jadvyga Dambrauskienė

Gerb. Redaktore,
Ne kartą teko skaityti spaudoje ir gir

dėti per radiją, kad nėra žodžio, kuris ga
lėtų pakeisti žodžius “fejerverkas”, “rei
tingas” ir t.t.

Mes turime labai gražų lietuvišką žodį 
“žiežirbinė”. Pvz.: “žiežirbinė buvo labai 
graži, margaspalvė, vaivorykštės spalvų.
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Tėvyne, gimtuoju kraštu, tėvų ir protėvių 
žeme.

Šį nuostabų metų laiką mintimis 
sugrįžkime ten, iš kur kažkada išėjome, 
pasisemkime jėgų, gerumo, ištvermės. 
Tegul gimtinės buvimo širdyje jausmas 
visada šildys Lietuvos sūnus ir dukras, 
likimo išsklaidy tus po platųjį pasaulį.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga lin
kiu jums, brangūs tautiečiai, asmeninės 
laimės, dvasinės ramybės, optimizmo, 
santarvės, prasmingų darbų ir visų lūkes
čių išsipildymo.

Antanas Petrauskas
Tautinių mažumų ir išeivijos 

departamento prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės generalinis direktorius.

Vilnius

aštuoneri metai esu paralyžuota po kaklo 
traumos sportuojant.

Neseniai sužinojau, kad Melbourno 
Moterų Katalikių Draugija dar labiau man 
padės ir padovanos modernų kompiuterį, 
kad galėčiau bendrauti internetu su 
žmonėmis iš viso pasaulio. Labai džiau
giuosi, kad sutikau tokių nuoširdžių 
žmonių kaip Dana Binkis ir visa Moterų 
Katalikių Draugija.

Ačiū, Jums, Australijos lietuviai. 
Siunčiame didžiausius linkėjimus iš 
Lietuvos!

Su pagarba
Sonata Vasiliauskaitė

Panevėžys
2005.12.08

dį, paramą, patarimus, nuoširdumą, ben
dradarbiavimą, rneię lietuviams ir Lietu
vai, nes tai yra geriausia gyvenimo dovana.

Nuoširdžiai sveikiname ir linkime links
mų irprasmingų šv. Kalėdų, ramybės, mei
lės, geros valios ir sveikų bei laimingų 
Naujųjų 2006 Metų 11!

Vytautas ir Gražina Kamantai
Grand Rapids, Michigan,

USA

Kaip denį jungos švariai numazgotų, 
Kad nebūtų nė vienos dėmės...

Jei galėtum, - ištiesk skurdžiui ranką, 
Kai aplinkui nėra į kur jam atsiremti. 
Jei galėtum, pasakyk visiems aiškiai, - 
Už viską Jums atleidžiu..

Jei galėtum, - praverk langines, 
Kad saulės daugiau pakliūtų pro langą. 
Jei galėtum, - atnešk savo tautai tokių 

žinių,
Kad jos niekuomet nepasentų...

Kun. Kazimieras Ambrasas

daugiaspalvė ir 11.”
Aš galvoju, jei mūsų žiniasklaida 

pradėtų rašyti ir skelbti apie artėjančias 
“žiežirbinės”, nereikėtų skolintis žodžio 
“fejerverkas”. Vietoje “reitingas” - “įver
tinimas”.

Su pagarba Juozas Gailius
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Lietuva iš arti
Valstybinės premijos - devyniems

Metų gale Kultūros ministerijoje 
paskelbti devyni 2005 metų laureatai - 
rašytojai, dailininkai, muzikai, teatro ir 
kino režisierius.

Rašytojui Juozui Apučiui Nacionalinė 
premija paskirta už savitą praeities ir 
dabarties jungtį, už humanistinę poziciją 
2005 metais išleistoje knygoje “Vieškely
je džipai”. Rašytoja Jurga Ivanauskaitė 
Nacionaline premija apdovanota už 
atvirumą pasauliui bei jo kultūrinei įvai
rovei knygoje “Tibeto mandala” (2004) ir 
kintančių vertybių pojūtį romanuose. 
Poetas Aidas Marčėnas Nacionalinę 
premiją pelnė už klasikinių vertybių ir 
šiuolaikiškumo dermę poezijos knygose 
“Dėvėti” (2001), “Žmogaus žvaigždė” 
(2004), “Pasauliai” (2005). Dailininkė 
Ksenija Jaroševaitė garbinga premija 
įvertinta už krikščioniškojo dvasingumo 
tradicijos įprasminimą 2002-2004 metais 
sukurtose skulptūrose, o kaunietė teksti
lės dailininkė Laima Oržekauskicnė ap
dovanota už kūrybišką šiuolaikinės meno 
kalbos atnaujinimą tekstilės priemonėmis 
ir prasmingas meno ir tikrovės sąšaukas 
2001-2005 metų kūriniuose. Kompozi
toriui Vytautui Laurušui Nacionalinė 
premija paskirta už pastarųjų metų 
kūrinius: “Maldų simfoniją” (2001), 
koncertą orkestrui “Discorso concitato” 
(2003), “Concerto di corde” dviem vio
lončelėms (2002), trio “Paukščių turgus” 
(2001) ir “Seven Images” (“Septyni 
paveikslėliai”) sopranui, violai da gamba 
ir teorbai (2002), kitus kamerinius kūri
nius, jų modernią, ekspresyvią kalbą. 
Nacionalinę premiją pelnęs dirigentas

Robertas Servenikas įvertintas už intensy
vią ir įvairialypę kūrybinę raišką: lietuvių 
kompozitorių stambių simfoninių veika
lų premjeras, ryškias ir brandžias klasiki
nės bei šiuolaikinės muzikos interpre
tacijas. Kino režisierius Arūnas Matelis 
apdovanotas už humanistinių vertybių 
įprasminimą, dokumentinės kino eseisti
kos kalbą filme “Prieš parskrendant j 
Žeme” (2005), kuris pelnė ir pagrindinius 
Europos dokumentinio kino apdova
nojimus. Teatro režisierius Gintaras Var
nas Nacionalinę premiją pelnė už šiuo
laikinio žmogaus vidinio pasaulio įžval
gas spektakliuose “Tolima šalis” (2001), 
“Portija Koglen” (2002), “Merlinas, arba 
Nusiaubta šalis” (2004), “Nusikaltimas ir 
bausmė” (2004).

Pasak Nacionalinių premijų komiteto 
pirmininko Valentino Sventicko, neseniai 
atnaujintos sudėties komitetas įvertino 
kiekvieną iš pateiktų 24 kandidatūnj. “Pen
kiolika komiteto narių lankė koncertus, 
parodas, spektaklius, sekė recenzijas kul
tūrinėje spaudoje, pasitelkėme ir 17 eks
pertų. Karščiausių diskusijų būta dėl 
muzikos, dailės, literatūros sričių kandi
datūrų, nes jų ir buvo pateikta daugiausia. 
Komiteto nariams nuspręsti nebuvo leng
va, tačiau tai tik patvirtina, kad Lietuvoje 
daug gerų menininkų”, - sakė V Sventickas.

Premijos bus įteiktos tradiciškai Va
sario 16-osios proga, o įteikimo ceremo
nija greičiausiai vyks restauruojamoje 
Kultūros ministerijoje, nors neatmesta 
galimybės jas įteikti Nacionaliniame 
operos ir baleto teatre, Vilniaus rotušėje 
arba Prezidentūroje. LGITIC

Baigta nužudyto kunigo kolekcijos byla
Nužudyto kunigo 

Ričardo Mikutavičiaus 
itin vertingos meno 
kolekcijos pagrobimu, 
kontrabanda bei reali
zavimu kaltinti šeši 
teisiamieji Kauno apy
gardos teismo nuo
sprendžiu išvengė rea
lių laisvės atėmimo 
bausmių. Nusikaltimo 
iniciatore laikytos Onos 
Daujotienės dukra 
Diana Djačenkienė net
gi išteisinta. Daugiau 
nei metus nagrinėtos 
bylos nuosprendžius 
daug kas vertino labai 
kontroversiškai.

Kunigas Ričardas Mikutavičius.Piniginės baudos - 
kone vienintelės baus-

Tuštėja mažos vietovės
Šiemet Kalėdos Pikeliuose (Mažeikių 

r.) nebuvo linksmos. Daugybė šio nuoša
laus kaimo gyventojų yra išvykę dirbti į 
Didžiąją Britaniją. Ištuštėjusių Pikelių 
gatvėse dabar gali sutikti tik senyvus žmo
nes ir vaikus:

Kur kas linksmiau per šventes buvo 
Rytų Anglijos Norfolko mieste, kuriame 
kiekvieną mėnesį įsikuria vis daugiau 
lietuvių. Norfolko ir kitų miestų gatvėse, 
gamyklose, užeigose skamba lietuvių kal
ba. Čia dabar gyvena ir dirba apie 80,000 
imigrantų. Du trečdaliai - iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos. Atvykėlių tiek daug, kad 
vietos gyventojai Rytų Angliją jau vadina 
nauja Baltijos valstybe.

Per pusantrų metų, kai Lietuva įstojo į 
Europos Sąjungą, svetur laimės ieškoti jau 
išvyko daugiau kaip 100,000 žmonių.

Tarp Norfolko naujakurių - ir pensi
ninkės Stefanijos K. 45 metų sūnus Vytas, 
kuris paliko namus PikeHuose ir su šeima 
išvyko į Didžiąją Britaniją.

„Kai Vytas su žmona, dukra ir poduk
ra išvažiavo dirbti į Angliją, man pasida
rė labai graudu. Aš ilgai verkiau. Bet da
bar džiaugiuosi. Žmonės Pikeliuose turi 
dvi išeitis - arba išvažiuoti, arba prasiger
ti. Čia nėra jokio darbo”, - „Lietuvos rytui” 
guodėsi moteris.

Netoli Latvijos sienos esantys Pikeliai 
- apmirę. Seniūnijos duomenimis, čia 
turėtų gyventi 500 žmonių, tačiau iš tiesų 
kaime gyventojų - gerokai mažiau.

Vidury dienos atvykęs į Pikelius gatvė
se iš pradžių neišvydau nė gyvos dvasios. 
Prie duobėtos pagrindinės gatvės - virtinė 
apšiurusių namų. Vieni- dar gyvenami, kiti 
-jau apleisti, be langų ir durų. Pastatas, 
kuriame kadaise buvo kultūros namai, - 
sugriuvęs.

Staiga tolumoje pasigirdo laidotuvių

muzika. Netrukus gatvėje pasirodė ge
dulinga procesija. Mirė dar vienas senas 
Pikelių gyventojas.

„Čia liko tik seni pensininkai ir vaikai. 
Visi jauni žmonės išsivažinėjo. Daugybė 
šeimų su vaikais išvyko dirbti į užsienį. 
Kaime daugėja tuščių namų-miršta juo
se gyveną seni žmonės, o jų vaikai čia 
gyventi nenori”, - pasakojo Pikelių seniū
nė Vilija Predininkienė.

Vietovė tuštėja. Darbo vie tų nėra. Vie
tos gyventojai pavydi tiems, kurie gauna 
darbo „Mažeikių naftos” gamykloje, tačiau 
tokių laimingųjų - labai mažai.

„Pikeliai - pasaulio pakrašty. Čia nėra 
ką veikti. Kaimas yra pernelyg toli nuo 
Mažeikių, kad būtų galima užsiimti ko
kiu nors verslu. Nematau jokių perspekty
vų Pikeliuose. Net vaikai, kurie mokosi 
mokykloje, ją pabaigę išvažiuos į kitus 
miestus studijuoti”, - „Lietuvos lytui” sakė 
V Predininkienė.

Vytas K. buvo vienas iš nedaugelio, 
kuris Pikeliuose turėjo užsiėmimą.

„Sūnus dirbo „Mažeikių naftos” lent
pjūvėje, bet ten reikėjo dirbti labai daug, o 
atlyginimas buvo labai mažas.Dabar jis 
uždirba gerokai daugiau. Išvykdamas man 
pažadėjo kada nors sugrįžti. Juk Vytas 
Pikeliuose turi namą. Tikisi užsidirbti 
pinigų ir pagalbiau sutvarkyti tą namą”, - 
kalbėjo jo motina

Vytas K. su šeima į Didžiąją Britaniją 
atvyko prieš tris mėnesius. Vyras su žmona 
iškart gavo neblogai apmokamo darbo 
mėsos perdirbimo įmonėje, o pilnametės 
dukra bei įdukra įsidarbino biurų agen
tūroje. Astuonias valandas per dieną at
vykėliai pakuoja šaldytus viščiukus. Jie 
uždirba mažiausiai po 25 litus per valan
dą. Net ir sumokėjus už savo buto nuomą, 
kiekvienam šeimos nariui per savaitę lie- 
Jta.po 500 litų.

Mūsų Pastogė fili 1- 2, 2006.01.18; >psk8*.

mės, kurių, teismo nuosprendžiu, nusipel
nė po dvasininko nužudymo jo kolekcijai 
priklausiusius vertingus paveikslus par
duoti mėginę kaltinamieji. R.Mikuta
vičiaus išleistame kataloge “Europos dai
lė” įamžinti meno kūriniai specialistų 
vertinami milijonais litų, bet bausmės jais 
neteisėtai disponavusiems asmenims 
prilygo vos keliems tūkstančiams.

Vienintelei 62-ejų metų O.Daujotienei 
teismas skyrė vienerių metų ir vieno 
mėnesio laisvės atėmimo bausmę, tačiau 
susumavus anksčiau jai taikytą suėmimą, 
laikytina, jog bausmę teisiamoji jau atli
kusi. Be to, iš O.Daujotienės konfiskuoti 
visi 23,000 JAV dolerių, kurie meno 
vertybių perpardavinėtojai atiteko po 
sandėrio Vokietijoje. 800 JAV dolerių 
teisėsaugininkai aptiko O.Daujotienės 
namuose atlikdami kratas, o likusius 
pinigus priteista iš moters išieškoti.

Du vertingus peizažus į Vokietiją kon
trabanda gabenęs 53-ejų Edmundas Bur
da neteko savo “Daihatsu Rocky” markės 
visureigio, kuriuo meno vertybės buvo 
nelegaliai išvežtos parduoti j užsienį. Teis
mas nusprendė konfiskuoti pastarąją 
transporto priemonę, su kuria buvo įvyk
dytas nusikaltimas. Taip pat šiam nu
teistajam už neteisėtą veiklą priteista 
sumokėti 25,000 litų baudą, tačiau, jo 
suėmimo kardomąjį laikotarpį įvertinus 
pinigais, beliko vos kiek daugiau nei 7,000 
litų.

Tarpininkų vaidmenis atlikę 48-erių 
Egidijus Abarius, pravarde Gogą, bei 36- 
erių metų Virginijus Silvestravičius taip 
pat atsipirko piniginėmis baudomis.

Kauno nusikalstamo pasaulio šulų 
bendražygiu tituluojamas E.Abarius pri
valės sumokėti 5,000, o jo bendražygis 
pastarojoje nusikalstamoje veikloje

VSilvestravičius - 7,500 litų.
Atitinkamai pagal nuopelnus šioje 

baudžiamojoje byloje kone švelniausia 
bausmė paskirta buvusiam O.Daujotienės 
47-erių metiĮ žentui Viktorui Djačenkai. 
Vyriškiui priteista kiek daugiau nei 7,000 
litų bauda bei paskirta sumokėti valstybei 
teismo proceso išlaidomis virtusią eks- 
tradicijos kainą-beveik 5,000 litų.

Tuo tarpu iki šiol bendrininkavimu su 
VDjačenka įtarta buvusi 37-erių sutuok
tinė Diana Djačenko buvo išteisinta.

Teismas nusprendė O.Daujotienės 
parduotus paveikslus grąžinti kunigo 
R.Mikutavičiaus seseriai Liucijai Kolai- 
tienei. Kitos kolekcijos meno kūriniai bus 
grąžinti kolekcionieriui advokatui Gedi
minui Damalakui.

Po teismo, Generalinės prokuratūros 
prokuroras Rolandas Tilindis apie kol kas 
nesurastos R.Mikutavičiaus kolekcijos 
dalies likimą nebuvo linkęs kalbėti. Tyri
mo dalis dėl pagrobtų meno kolekcijos 
kūrinių buvo atskirta nuo pasibaigusios 
bylos ir yra tiriama toliau, ieškant dar 
nerastų vertybių. R.Tilindis neslėpė, kad 
bet kokia informacija yra glaudžiai susi
jusi su tyrimo konfidencialumu, todėl ne
gali būti viešinama. Tačiau prokuroras 
pabrėžė, kad netgi įstatymai įpareigoja 
teisėsaugininkus imtis visų įmanomų 
priemonių, kad po kunigo žmogžudystės 
dingę daiktai būtų surasti.

Teisėsaugininkų pastangomis surasti 17 
paveikslų šių metų vasarį jau buvo demons
truojami M.Žilinsko galerijoje. Teigiama, 
kad iki šiol pavyko surasti 22 iš daugiau 
nei 50 dingusių meno vertybių.

(T. Jaruševičius, “K.d.”)

„Čia užsidirbame daug. Planuoju čia 
dirbti mažiausiai penkerius metus. Kar
tais svajoju, kad mano kaimas vėl būtų 
toks, koks buvo anksčiau, bet nežinau, ar 
tai įmanoma”, - laikraščiui „Sunday 
Times” tvirtino Vytas K.

Britai, anksčiau šnairavę į atvykėlius 
iš Rytų Europos, pastaruoju metu juos 
sutinka išskėstomis rankomis. Darbštūs, 
klusnūs ir nereiklūs darbininkai laukiami 
daugelyje įmonių. Naujausi tyrimai rodo, 
kad vien iš Rytų Europos atvykę darbi
ninkai šiemet Rytų Anglijos regione su
kūrė prekių ir paslaugų, kurių vertė - 360 
milijonų svarų (1.8 milijardo litų).

Lietuviai imigrantai jau seniai darbuo
jasi daugelyje Rytų Anglijos įmonių. Vieni 
pluša kalakutų farmose, kiti- „Kinnerton” 
šokolado fabrike. Nemaža dalis padeda

pakuoti Kalėdų dovanas „Boots” parduo
tuvėms Nottingham ir Leicester miestuose.

„Tai-puikūs darbininkai. Taip yra dėl 
to, kad į Angliją jie atvyko tik dėl vienos 
priežasties - dirbti”, - teigė šokolado 
fabriko direktorius Clive Beecham.

Šioje gamykloje dirba 570 darbininkų. 
Iš jų ne mažiau kaip šimtas - lietuviai.

Rytų Anglijos plėtros agentūra nese
niai užsakė tyrimą apie atvykėlių darbi
ninkų įtaką regionui

„Norime, kad atvykusių darbininkų in
dėlis būtų vertinamas ir suprantamas. Net 
jeigu jie ir siunčia uždirbtus pinigus į tėvy
nę, faktiškai kiekvienas iš jų uždirba mū
sų regionui daugiau pinigų negu bet kuris 
vietinis darbininkas”, - neseniai pareiškė 
šios agentūros atstovė Sheila Childcrhouse.

(Saulius Jarmalis, “L.r.”)

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

When's the last time you went to 
www.ALJS.org ?
The young'uns have been busyl ALJS
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Lietuviai pasaulyje
Hamburge - Lietuvių Kultūros Dienos

Hamburge spalio mėnesį vyko LR 
Prezidento Valdo Adamkaus globojamos 
Lietuvių Kultūros Dienos “Lieben Šie 
Litauen?” (“Ar mylite Lietuvą?”), kurias 
rėmė Roberto Bošo fondas, Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamentas, 
Hamburgo miesto kultūros skyrius bei LR 
ambasada Vokietijoje.

Renginys buvo palankiai sutiktas ne 
tik čia gyvenančių tautiečių, bet ir ham
burgiečių, nčabejinga jam liko spauda ir 
televizija. Reportažai apie renginį pasiro
dė Hamburg 1, NDR bei LTV programo
se, apie jį buvo rašoma “Die Welt”, 
“Hamburger Abcndblatt”, “TAZ 
Hamburg”, “Literatūra ir menas” bei ki
tuose leidiniuose, taip pat delfi bei omni 
internetiniuose puslapiuose. Festivalio 
atidaryme dalyvavo LR ambasadorius 
Vokietijoje Evaldas Ignatavičius, Kultūros 
attache Rasa Balčikonytė bei kiti garbūs 
svečiai iš Hamburgo, specialiai į šį renginį 
iš Lietuvos atvyko LR Prezidento patarėja 
Halina Kobeckaitė. Perpildytoje Litera
tūros namų salėje koncertavo džiazo vir
tuozas Petras Vyšniauskas ir būgnininkas 
Klaus Kugel, vokiečių aktoriai skaitė iš 
Ričardo Gavelio ir Jurgio Kunčino kū
rybos. Labai šiltai buvo sutikta ir Jurga 
Ivanauskaitė, kuri Hamburge pristatė sa
vo neseniai vokiečių kalba išleistą romaną 
“Placebo”. Jame rašytoja gana kritiškai 
išreiškia savo požiūrį į šių dienų Lietuvos 
visuomenę. Jaunasis menininkas Vytautas

Narkotikų prekeivos Vokietijoje
Bavarijos kriminalinė policija pasta

ruosius trejus su puse metų akylai stebėjo, 
kaip iš Mažeikių į Pietų Vokietiją vienas 
po kito važiuoja vyrai, ištroškę lengvo 
uždarbio. Dauguma jų sulaikyti tikino 
nežinoję, kad teks prekiauti narkotikais. 
Sakėsi tiesiog įkliuvę j narkomafijos ran
kas. Netyčia.

Pirmieji pranešimai, skelbiantys apie 
Bavarijos policijos sėkmę, pasirodė dar 
2003 metų vasarą. Tų metų kovo mėnesį 
26 metų lietuvis pateko j avariją, buvo 
sužeistas ir atsidūrė ligoninėje. Tvarkant 
jo kambarį viešbutyje buvo surasta 160 
gramų heroino ir 70 gramų sumaišyti skirtų 
miltelių. Netrukus paaiškėjo, kad mažei
kiškis per keturias savaites Nucrnberge ir 
Augsburge pardavė kilogramą heroino.

Policija ne iš karto suprato užčiuopę 
lietuviškojo narkotikų verslo Bavarijoje 
siūlo galą. Tačiau po poros savaičių buvo 
sulaikytas 23 metų lietuvis, kurio kišenė
je kojų pudrai skirtame indelyje buvo ras
ta 100 gramų gryno heroino. Pas netrukus 
suimtus jo tiekėjus policija rado 200 gra
mų heroino, 500 gramų pagalbinių milte
lių ir 2,200 eurų (7,600 litų, 3,500 austra
liškų dolerių).

Kiti policijos pranešimai buvo pana
šūs vienas j kitą kaip du vandens lašai. 
Kalėjime atsidūrė 12 jaunų lietuvių. 
Konfiskuota 750 gramų heroino ir 8,665 
eurai. Įrodyta, jog grupė pardavė mažiau
siai 7 kilogramus heroino. Vien Nuemberge 
nuo 2003 metų kovo iki 2004 metų 
lapkričio buvo sulaikyti 32 prekiautojai 
narkotikais - visi iš Mažeikių.

Po poros savaičių į teisiamųjų suolą 
Nuernbergo teisme sės 30-mečiai ma
žeikiškiai Aidas Janulis ir Antanas Jara- 
minas bei 26 metų Ramūnas Deniušis ir jo 
vienmetis Robertas Gabalis. Lietuvių pa
vardes Bavarijos kriminalistai jau taria 
beveik be akcento. „Jeigu neprisipažins, 
kiekvienas gaus maždaugpo 14 metų, jeigu 
prisipažins, -11 metų“, -truktelėjo pečiais 
policijos pareigūnai.

Michelkevičius savo viešnagės Hamburge 
metu užbaigė dar Lietuvoje pradėtą meninį 
projektą “SOVARCH<1990 remixed in 
Hamburg”. Čia žiūrovai nepamatė veidų ar 
tipiškų peizažų iš Lietuvos. Kaip teigia 
pats menininkas: “Pagrindinė idėja sukosi 
apie lietuvišką sovietinės kolektyvinės 
sąmonės reprezentaciją architektūroje bei 
jos (architektūrinės reprezentacijos) sam
pratą Hamburge.“ Hamburgiečiai bei čia 
gyvenantys lietuviai galėjo pasilinksminti 
kartu su “SKAM” grupe bei susipažinti su 
skirtingų kartų kinematografininkų dar
bais. Daugumai žiūrovų ypač patiko Gyčio 
Lukšo filmas “Mėnulio Lietuva”, tuo tarpu 
jaunoji karta labiau domėjosi Simono 
Aškelavičiaus, Giedrės Bcinoriūtes ir kitų 
jaunųjų režisierių darbais.

Norėdama išlikti objektyvi, nutariau 
pasiteirauti kitų žmonių nuomonės apie šį 
projektą. Režisierius Thomas Schlott- 
mann, kuris, beje, dalyvavo beveik visuose 
renginiuose, džiaugėsi, kad galėjo gyvai 
susipažinti su dabartinės Lietuvos kultū
ros tendencijomis. Jam labai patiko, kad 
programoje nebuvo folkloro. Režisieriaus 
manymu, gerai buvo ir tai, kad programa 
buvo plataus spektro l.y. be siauros viską 
apibendrinančios temos. Kiekvienas ren
ginys paliko vis kitokį neišdildomą įspū
dį ir puikiai papildė vienas kitą. Festivalį 
šis vokietis apibūdino, kaip netikėtą su
sitikimą su nepažįstamąja, su kuria jis 
norėtų susitikti dar kartą ir artimiau

Jus Mažeikiuose buvote užverbuotas 
darbui Vokietijoje? Toliau viskas vyksta 
taip. Pirmiausia važiuosite į Kauną, o iš ten 
- į Vokietiją. Tada paskambinsite tautie
čiui, kurio telefono numerį sužinojote dar 
Lietuvoje. Šis globėjas jus pamokys. 
Parodys, kur laikomi narkotikai - daž
niausiai tiesiog žemėje iškastose slėptu
vėse. Nuveš į narkotikų perdavimo vietas 
ir paaiškins, kam ir kiek perduoti. Pre
keiviui įteikiamas vadinamasis darbo 
paketas: mobilusis telefonas, svarstyklės, 
elektrinis kavos malūnėlis, maišeliai ar 
popierius narkotikams pakuoti irvietinių 
pirkėjų telefonų sąrašas.

Globėjas suteikia naujokui pravardę, 
kuria prisistatydamas jis turi apskambinti 
visus pirkėjus ir pranešti savo mobiliojo 
telefono numerį. Bet, gink Dieve, ne iš 
mobiliojo telefono! Jame neturi būti jo
kių darbinių telefonų knygelių ir jokių 
skambučių pėdsakų. Skambinti juk galima 
ir iš viešojo telefono - jie Vokietijoje dar 
galutinai neišnaikinti. Mobilusis telefonas 
skirtas tik užsakymams priimti. Jie papras
tai skamba labai paslaptingai. „Susitinkam 
prie trečio“, - išgirsta prekeivis ir čiupęs 
du pakelius po 5 gramus heroino skuba į 
vietą, kuri sutartiniame niekur nenu- 
pieštame Nuernbergo miesto plane pa
žymėta trečiuoju numeriu. Abiem iš anks
to žinoma, jog susitikimo laikas - maž
daug po 20 minučių.

Dabar paskaičiuokime pinigus. 5 gramų 
heroino paketėlis kainuoja 200 eurų (690 
litų). Sulaikyti lietuviai prekeiviai kišenėje 
turėjo mažiausiai 200 gramų heroino. Taigi 
nešiodavosi bent po 8 tūkstančius euru 
(27,000 litų). Ar ne todėl sunku patikėti, 
jog sulaikytieji mažeikiškiai tikino nieko 
nežinoję apie busimąjį darbą?

Pirkėjų Bavarijoje - daugiausia išeivių 
iš Rusijos ir Kazachstano - aritmetika dar 
kitokia. Narkomanui per dieną paprastai 
reikia 1-3 gramų heroino, taigi-mažiausiai 
40 eurų (140 litų). Per mėnesį vien nar
kotikams tenka atidėti 4,000 litų. Atidėti? 

susipažinti.
Grupės “SKAMP” ly

deriui Viktorui Diawarai 
šiltus prisiminimus pa
liko šauni ir energinga 
Hamburgo publika, kuri 
šėlo viso koncerto metu ir 
pritarėjų dainoms. Jis taip 
pat džiaugėsi turėjęs 
galimybę koncertuoti 
“LOGO” klube, kuriame 
yra pasirodę nemažai jam 
pačiam patinkančių gru
pių, tokių kaip “Such a 
Surge”, “Lusilectric” ir kt.

Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Sąjungos pirmi
ninkei Daliai Henke di
delį įspūdį paliko litera
tūrinis vakaras ir pokal
biai su visada žavia ir ne
pakartojama rašytoja Jur
ga Ivanauskaite, kuri 
sugeba sudominti publiką 
savo išradingais ir atvirais 
atsakymais. Iš Vytauto Mi- 
chelkevičiaus parodos Dalia teigia su
pratusi, kad mažai kartais gali būti labai 
daug: už tik „kelių“ nuotraukų ir video 
filmo pavidale pateiktos medžiagos slypi 
be galo įdomi idėja ir, žinoma, didelis 
darbas. Jos manymu, Lietuva ir jos jaunosios 
kartos menininkai tikrai neatsilieka 
modernaus meno srityje net ir Europoje. 
Dalią giliai sudomino ir sujaudino re
žisieriaus Gyčio Lukšo filmas „Mėnulio 
Lietuva“. Dar ilgai buvo diskutuojama su 
kitais žiūrovais apie šio filmo ironiją bei 
personažus, kuriuose atsiskleidžia mūsų

“Ecos de Lituania” gavo premiją
Lietuviška radijo programai “Ecos de 

Lituania” (“Lietuvos aidai”) spalio 12 d. 
Mar del Platos mieste buvo įteikta 
“Auksinio švyturio” (“Faro de Oro”) 
premija už geriausią šių metų Argentinos 
radijo programą kitataučių bendruome
nių kategorijoje. Ši šventė įvyko “Teatro 
radio City” 2000 žiūrovų akivaizdoje. 
Lietuviška radijo valandėlė tokią premiją 
gavo pirmą kartą. Reikia pabrėžti, kad 
nuo 2003 metų prasidėjo naujas “Ecos de 
Lituania” etapas, kuriam lemiamos įtakos 
turėjo jaunas jos vedėjas Juan Ignacio 
Fourment Kalvelis.

Kai Juan Ignacio Fourment Kalvelis 
turėjo paminėti ir pranešti ant scenos po 
pergalės visiems žiūrovams, jis sakė “šitos 
premijos yra mano ir mano tėvų premija, 
kadangi jie visus praeitus metus dirbo ir 
išlaiko“Ecos de Lituania”, kai aš buvau 
Vasario 16-osios Gimnazijoje. Todėl esu 
labai laimingas ir patenkintas.”

“Ecos de Lituania” kolektyvas - tai 
Fabian Meschini, Isabel Kalvelytė Four
ment, Juan Jose Fourment, Mirta Cecys, 
Valentina Bukauskas, Raul Petronis, Pcdro 
Glemža, Alfonso Markus, Juan Klimaitis, 
Ana Semenas, Alexis Grizska, Stella Maris

Bet iš ko? Ar dar verta stebėtis, jog su
mažėjusiu prekeivių skaičiumi džiaugiasi 
ir aplinkinių parduotuvių savininkai? Gal 
bent kuriam laikui sumažės vagysčių ir 
apiplėšimi] vidury dienos.

Policija, priminusi, jog Bavarijoje 
bausmės už prekybą narkotikais griež
čiausios Vokietijoje, siūlo dar vieną 
aritmetikos metodą. Keturi atvejai, kai 
prekeivis sugautas už rankos, 200,300,500 
ir 700 gramų heroino. Ketveri metai 
kalėjimo. Trys policijos užregistruoti 
atvejai, 600 gramų naudoti paruošto 
heroino. Aštuoneri metai. Vienas vienin
telis atvejis, 100 gramų heroino. Treji metai 
ir devyni mėnesiai. Tiek pat, kiek ir pre
keiviui, sugautam už rankos 41 kartą ir 
pardavusiam 5.5 kilogramo paruošto

Nuotraukoje - susirinkę hamburgiečiai.

aktorių profesionalumas. Anot Dalios, 
žmonių, susirinkusių į “SKAMP” konc
ertą, gausa parodė, kad toks kultūrinis 
renginys Hamburge yra tiesiog būtinas ir 
be galo reikalingas ne tik lietuviams 
gyvenantiems čia, bet ir vokiečiams.

Taigi, šio renginio dalyvių išsakytos 
mintys parodo, jog tokio kultūrinio projekto 
sėkmė slypi programos įvairovėje bei jo 
vizijoje - Lietuvių kultūros pristatymas 
svetur, neapsiribojant vien išeivijos publika.

Rita Valiukonytė
Projekto organizatorė

Borba, Sebastian Bunklauskis ir programos 
vedėjas Juan Ignacio Fourment Kalvelis.

Šitas pavadinimas yra labai svarbus 
Argentinos Lietuvių Bendruomenei. Ce- 
ferino lujnevich Juknevičius 25 metus 
vedė “Ecos de Lituania”. Visi jį labai 
maloniai prisimena, tačiau aš nenorėčiau 
būti lyginamas su juo. Jis yra vienintelis ir 
nepakartojamas -kito tokio kaip Ceferino 
niekada nebebus. Aš esu jaunas ir turiu savų 
naujų idėjų, bet besąlygiškai sutinku su 
Ceferino idėja - kuo ilgiau išlaikyti radiją 
ir informuoti visus gyventojus apie mūsų 
Tėvynę Lietuvą.

Šiuo metu laidos galima klausytis ir 
internetu adresu:

www.ecosdelituania.com.ar kiekvieną 
pirmadienį nuo 00 ik 02 vai. nakties gir
dėsite ją gyvai, o laidos kartojimai vyksta 
kitą sekmadienį nuo 17 iki 19 vai. vakaro 
(Lietuvos laiku). Šiais metais valandėlė bus 
transliuojama iki gruodžio 18 d., o kitais 
metais ji prasidės nuo kovo mėnesio.'

Juan Ignacio Fourment Kalvelis
Lietuviškos radijo valandėles “ECOS

DE LITUANIA” vedėjas
(ecosdclituania@yahoo.com.ar)

AI JS Krašto Valdybos pirmininkas

naudoti heroino. Trys atvejai, 420 gramų 
heroino - 7 metai kalėjimo. Aštuoni kar
tai, kai policija buvo netoliese, 3.5 ki
logramo heroino - 13 metų laisvės 
atėmimo.

Tai - neišgalvoti atvejai. Čepulis, Os
trovskis, Staponkus, Lukšys, Zifcrmanas, 
Krauza, Egidijus Maziliauskas ar Arūnas 
Neimontas - visiems jiems teks atsėdėti 
už norą užsidirbti. Ir už naivumą.

Vokietijos kriminalistai, ieškoję nar
kotikų prekeivių pėdsakų Mažeikiuose, 
stebėjosi tik vienu dalyku - tėvai nežino
jo, kad jų vaikai sėdi Vokietijos kalėjime. 
O gal nenorėjo žinoti?

Jolita Venckutė
(„L.r.“, sutrumpinta)

Musų Pastogė N[r,. 1 - 2,2006.0Į.19» psl.*9 ■
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55-oji Sporto 
Šventė Brisbanėje
Nuo praėjusių metų gruodžio 26 iki šių 

metų sausio 2 dienos Brisbanėje vyko jau 
55-oji Australijos lietuviiĮ Sporto Šventė. 
Ją surengė atsigavęs sporto klubas “Bal
tija”, padedant ALB Brisbanės Apylinkės 
Valdybai.

Šventės rengėjus ir dalyvius raštu gra
žiai pasveikino Queensland Premjeras Peter 
Beattie. Jis pasidžiaugė, kad tokia Sporto 
Šventė pirmą kartą vyksta Brisbanėje, kad 
svečiai pamatys, jog Queensland’as puikus 
kraštas ir čia stipnis tarptautinis bendra
darbiavimas. Premjeras palinkėjo visiems 
geriausios sėkmės.

Sporto Šventė prasidėjo tradicinėmis 
pamaldomis sportininkams, kurias laikė ir 
gražų šventei pritaikytą pamokslą pasakė 
iš Melbourne atvykęs kun Algis Šimkus. 
Tik labai gaila, kad brisbaniečių lietuvių
mažai jose dalyvavo.

Po pamaldų krepšinio stadione 
Anchenilower vyko oficialus Sporto Šven
tės atidarymas. Grojant lietuviškiems 
maršams, į aikštę įžygiavo sportininkai, 
vedami atvykusių ALFAS garbės narių. 
Nešini Australijos, Lietuvos ir Šventės 
vėliavomis įžygiavo sporto klubų - 
Adelaidės “Vyties”, Geelong’o “Vyties”, 
Hobarto “Žaibo” ir “Perkūno”, Melbourne 
“Varpo”, Sydnėjaus “Kovo” ir Brisbanės 
“Baltijos” - sportininkai. Pasipuošę 
gražiomis uniformomis, sportininkai su
laukė garsiij plojimų, daugiausiai iš at-

Kas - kur - kaip?
vykusių svečių.

Antanai Atidarymo pradžioje žodį tarė sporto
Laukaitis klubo “Baltijo” pirmininkas P Daugalis, 

pasveikinęs visus sportininkus ir palin
kėjęs sėkmės žaidynėse. Nuoširdų svei
kinimo žod j tarė ir AI .B Brisbanės Apy-
linkės Valdybos pirmininkė Gaila Bag- 
don, plačiau nušviesdama vietos lietuvių 
veiklą ir bendrą darbą ruošiant šią Šven
tę. Gražiai ir maloniai apie lietuvius 
atsiliepė parlamentaras G. Fenlon. Jau 
daug metų jis artimai draugauja su lietu
viais. Jis asmeniškai daug padėjo Šarūno 
Marčiulionio akademijos krepšininkams, 
kai jie prieš porą metų lankėsi Brisba
nėje. Šiltoje sveikinimo kalboje jis džiau
gėsi esąs lietuviiĮ geras draugas ir visiems 
palinkėjo daug sėkmės.

ALFAS pirmininkas Rimas Mickus 
savo kalboje pasidžiaugė, kad mažoji 
Brisbanės lietuvių kolonija ir sportinin
kai įstengė surengti tokią gražią Sporto 
Šventę. Sportininkų priesaiką lietuviškai 
perskaitė K. Hakas, o angliškai - J. Kalnins. 
Atidarymas buvo baigtas Australijos ir 
Lietuvos himnais. Pasibaigus atidarymui 
ir sportininkams išžygiavus iš salės, 
prasidėjo krepšinio varžybos.

Krepšinis
Pirmosios krepšinio rungtynės vyko 

tarp Sydnėjaus “Kovo” antrosios koman
dos ir Adelaidės. “Kovo” komandoje, be 
poros veteranų, žaidė jauniai. Rungtynės 
buvo gana įtemptos ir apylygės, tačiau 
koviečiai nugalėjo rezultatu 33:30. Ypač 
gerai žaidė jauniai (koviečiai) -A Šcpokas, 
J. Lee, A. Karp ir kiti.

Sporto Šventėje populiariausia sporto 
šaka buvo krepšinis, ypač vyrų. Nors 
nevėdinamose salėse žaidėjams prakaitas 
bėgo labai smarkiai, tačiau jaunos jėgos 
nepasidavė 30 ir daugiau laipsnių karščio 
ir sportininkai žaidė po kelias ningtynes

kasdien.
Vyrų krepšinio lygis, žinoma ne visų 

komandų, buvo geras ir kovingas. Kaip ir 
pernai, taip ir dabar, išsiskyrė Hobarto 
“Žaibo” pirmoji komanda, nors ant žai
dėjų uniformų buvo užrašytas “Breskers” 
vardas. Komanda buvo sudaryta iš austra
lų, iš kurių tik keli turi lietuviškos gimi
nystės. Jie visą laiką žaidžia vietos krepši
nio pirmenybėse, yra aukšti ir gerai 
susižaidę. “Žaibo” komanda gana nesun
kiai nugalėjo visas kitas komandas ir tapo 
laimėtojais.

Antrąją vietą užėmė Sydnėjaus “Kovo” 
pirmoji komanda. Jie parodė didžiausią 
pasipriešinimą hobartiškiams, kurie, nors 
ir būdami aukštesni, prieš greitą ir gerai 
kovojančią koviečių komandą laimėjo tik 
penkių taškų skirtumu.

Trečią vietą laimėjo šeimininkai - 
Brisbanės “Baltija”.

Moterų krepšinyje pergalę laimėjo 

Gili užuojauta bendradainininkei Margaritai Kavaliauskienei mirus broliui

Gregorijui Semionovui
Nuoširdžiai užjaučia

“Sutartinės” dainininkės

Nuoširdžiai užjaučiame liaudies dainų puoselėtoją, muzikologę Rasą

Mauragienę netekus tėvo/^UgUStillO KublIičlUS.
Su gilia užuojauta

“Sutartinės” dainininkės

A^A Aleksandrui Mauragiui
mirus, giliai užjaučiame dukrą Nijolę, sūnų Mindaugą, jų šeimas, gimines ir 

artimuosius.
Vingiliai ir Bliekai

“Baltijos” komanda, antroje vietoje 
palikdama Hobarto žaidėjas. Moterų 
žaidimo lygis buvo gana žemas, tačiau 
malonu, kad merginos dalyvavo žaidynė
se. Didžiausia gėda yra Sydnėjaus kovie- 
tėms. kurios nedalyvavo, nors paskutinius 
penkerius metus buvo lietuvių čempionės. 
Keisčiausia buvo, kad penkios sydnėjiš- 
kės jaunės žaidė už kitas komandas, o dar 
dvi buvusios žaidėjos dalyvavo Šventėje, 
bet nežaidė. Paklausus vadovų kas atsitiko, 
buvo pasakyta, kad kelios komandos 
“žvaigždelės”, nors ir buvo žadėjusios, bet į 
žaidynes navažiavo. Manau, kad kovietės ir 
su jaunėmis, būtų laimėjusios varžybas. 
Tikrai gaila.

Tačiau visas kaltes atpirko koviečiai 
jauniai ir jaunučiai. Jų buvo daug ir, 
neturėdami priešų, jie gražiai žaidė 
tarpusavyje. Jie yra “Kovo” ateitis ir juos 
būtinai reikia išlaikyti.

Tęsinys kitame MP nr.

Padėka
Nuoširdus ačiū visiems, kurie mūsų Mamą taip gražiai pagerbėte savo 

nuoširdžiais užuojautos žodžiais, telefonu, kortelėmis, gėlėmis ir skelbimuose 
“Mūsų Pastogėje”.

Onos Barzdienės dukros bei sūnus 
per Jūratę Ivinskienę

Nuoširdus ačiū a.a. Vlado Bosikio AOM artimiesiems, jo mirties metinių 
proga parėmusiems “Mūsų Pastogę” $100 auka.

LB Spaudos Sąjungos Valdyba

Special Offer
24 Lithuanian language lessons now available on CD!

Fun and easy to learn, audio and visual 24 Lithuanian language lessons, SLIC’s very 
popular online lessons for English speaking beginners of all ages are being offered now 
on CD!

Surprise family and friends and learn Lithuanian on your home computer at your 
own pace. These excellent 24 Lithuanian language lessons by Dr. Liuda Apinytė - 
Popenhagen, produced by the SLIC team with NSW Government and ALF support, 
have been praised around the world for “click and press” easy learning.

A suitable gift for the whole family, useful gift for friends overseas or in Australia. 
Priced only at $25 per CD! That’s 24 Lithuanian language lessons for just over $1 each! 
Fantastic bargain!

To place your order for the 24 LLL CD, please phone, e-mail or write to
Ramona Ratas Ph.: (02) 4333 6241 or Mobile: 0412062753.
E-mail: info@slic.org.au orLLLinfo@slic.org.au
Post to: Australian Lithuanian Community - Sydney Inc - SLIC, P.O. Box 374, 

Epping NSW 1710, Australia
Orders will be posted out on receipt of a $25 Cheque or Money Order for each 24 

LLL CD, made out to: ALC - Sydney Inc - SLIC. Please include your own address. 
Expected time of delivery for orders placed now, will be early December, 2005.

(Larger orders ol'10+ placed by all Australian Lithuanian Community organisations 
carry a special offer discount of 20% rebate to the organisation.)
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A j? A Aleksandrui Mauragiui
mirus, nuoširdi užuojauta dukrai Nijolei, sūnui Mindaugui ir jų šeimoms.

Irena ir Algis Dudaičiai

Metai be a.a. Vlado Bosikio OAM
Atrodo, kad dar taip neseniai dalijomės įspūdžiais, džiaugėmės atsiektais tikslais, 

būkštavom nepasisekusiais veiksmais bendruomeniniame gyvenime. O jau metai 
praėjo, kai a.a. Vladas Bosikis apleido mūsų eiles (2005 metų sausio 6 dieną). 
Apleido, bet neužmiršo. Iškeliaudamas Anapiliu jis paliko mums šiuos 
atsisveikinimo žodžius:

“Išėjau, žemėje skausmą palikęs.
Ir nebegrįšiu vargo keliu.
Tik amžinybėje jus prisiminęs,
Jums palaimos Viešpaties meldžiu...”
Žadi, Vladai, mus prisiminti, mes gi, pasilikę šioje ašarų pakalnėje, minime 

Tave, nežvelgdami j bėgantį laiką.
Ilsėkis Viešpaties globoje. Artimieji

Pagerbdami a.a. Vlado Bosikio OAM 
šviesią atmintį aukojame “Mūsų Pastogei” $100.

Aukos “Musų Pastogei”
I.Taunys SA $ 35.00 Mrs. B. Prašmutaitė VIC $ 15.00
Dr. K. Zdanius VIC $ 10.00 Mrs. D. Gordon SA $ 35.00
Mrs. E. Judickas NSW $ 35.00 L. Budzinauskas ACT $ 15.00
Mrs. G. Gasiūnas UK $ 10.00 Mrs. I. Vilkišienė VIC $ 35.00
J. Povilėnas NSW $ 35.00 E. Juška NSW $ 35.00
J. Kirša VIC $ 35.00 A Šurna VIC $ 15.00
A. Grikepelis VIC $ 65.00 V. Martišius ACT $ 35.00
Mrs. S. Meiliūnas VIC $ 70.00 A Vaitiekūnas VIC $ 15.00
J. Petraitis TAS $ 35.00 R. čėsna VIC $ 50.00
A Moris-Marašinskas NSW $ 35.00
Anon. VIC $ 100.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
J. Babarskas WA $ 15.00 “Mūsų Pastogės administracija”
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v.s. Aleksandrui Mauragiui
minis, Jo šeimai gilią užuojautą reiškia

“Aušros” tuntas

In memoriam
Af A Augustinas Kubilius

1920.1127 - 2005.1226

A‘u’A Aleksandrui Mauragiui
minis, nuoširdžiai užjaučiame Velionio dukrą Nijolę, sūnų Mindaugą, jų šei

mas ir Jo draugus plačioje Lietuvių Bendruomenėje Australijoje bei užjos ribų. 
Po žemiškų audri) ilsėkis ramybėje.

Sydnėjaus Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija

A j? A dr. Aleksandrui Mauragiui
mirus.giliai užjaučiame sūnų Mindaugą, dukterį Nijolę ir visus artimuosius.

Monika Martišienė,
Baiba Kalnins ir Viktoras Martišius

A^A Aleksandrui Mauragiui
minis, reiškiame nuoširdžią užuojautą dukrai Nijolei, sūnui Mindaugui ir jų 

šeimoms.
Marina ir Laurie Cox bei visa šeima

LSS Geležinio Vilko ordinu apdovanotam

v.s. Aleksandrui Mauragiui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukterį Nijolę Stašionicnę, sūnų Mindaugą, jų 

šeimas ir artimuosius.
Sydnėjaus Skautų Židinys

Mirus

A'u’A Aleksandrui Mauragiui,
- <. .. ...............

pagerbdami Jo atminimą, aukojame $50 “Mūsų 
Pastogei” paremti.

Pajauta ir Juhani Pullinen

Pagerbiant

Aj> A Aleksandro Mauragio
atminimą, aukoju “Mūsų Pastogei” $50.

Danutė Skorulicnė

A'frA Augustinui Kubiliui
iškeliavus į amžinybę, giliai užjaučiame žmoną Rusnę, dukterį Rasą 

Mauragienę, visą plačią Kubilių šeimą ir artimuosius.
Monika Martišienė,

Baiba Kalnins, Viktoras Martišius

Lietuvos tremtiniui

Gregorijui Semionovui
Rusijoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame seserį Margaritą Kavaliauskienę, 

gimines ir artimuosius.
Sydnėjaus Skautų Židinys

Vakarui atėjus, nuovargis užspaudžia 
pavargusias akis. Visi darbai pradėti, 
pabaigti ir nebaigti, lūkesčiai, rūpesčiai ir 
įsipareigojimai pasilieka šiapus, kai iš
keliaujama į Viešpaties buveinę.

Šiandien atsisveikiname su Augustinu 
Kubiliumi, kurio gyvenimas perpintas 
religiniu ir tautiniu atspalviu; tvirtu ti
kėjimu ir patriotizmu. Šiandieninis pa
saulis jau pakitęs, materializmas užvaldė 
žmogų, pašalindamas visas dvasines 
vertybes.

Augustinas Kubilius iki paskutinių 
savo gyvenimo dienų alsavo savo paties 
rankomis sukurtoje šv. Kazimiero pa
rapijos ir Lietuvių Caritas Ine. aplinkoje, 
niekad nuo jos nenutolo, niekad neatsisakė 
dalyvauti jos išlaikymo ir veiklos tėkmėje.

Gimė 1920 lapkričio 27 gražioje Že
maitijoje, Kusų kaime. Mosėdžio valsčiu
je. Nuo pat lopšio tėvų įdiegtas tikėjimas 
ir meilė Viešpačiui bei gimtajam kraštui 
neišblėso iki paskutinio atodūsio, iki 
paskutinės pavargusios širdies dūžio. Jis 
niekad nesuabejojo dėl gyvenimo pras
mės. Ji jam buvo aiški ir suprantama.

Mokslo šviesos siekti Augustinui bu
vo nelengva. Lankė pradžios mokyklą, 
vėliau - suaugusiųjų gimnaziją, kurią bai
gė tik Vokietijoje, Rebdorfc 1946 metais. 
Įstojo į kunigų seminariją, bet kunigu 
nebuvo lemta tapti. Vedė Rusnę Šilingai
tę ir 1950 metais išvyko į Australiją. Čia 
teko daug darbuotis, kuriant šeimai na
mus, o ji vis didėjo. Vaikų buvo net šeše
tas: dukra ir penki sūnūs. Pamažu jie kaip 
paukščiai paliko tėvų namus ir kūrė sa
vus gyvenimus. Tarp džiaugsmingų 
valandrj netrūko ir skausmo proveržų. 
Sūnus Aidas netikėtai mirė lankydamasis 
Lietuvoje, palikdamas jauną šeimą ir tė
vus. Šiandien Augustino išėjimą skau
džiai pergyvena žmona Rusnė, dukra, 
sūnūs, septyniolika anūkų, keturi pro
anūkiai irvisa plati giminė.

Augustino religinė ir tautinė veikla 
labai plati. Jis, vos atvykęs Australijon, 
neraginamas jungiasi į Adelaidės lietuvių 
religinę ir tautinę veiklą. Vos iš kelių 
lietuviškų knygelių jis sukuria dr. Pau
liaus Jatulio biblioteką ir lietuviškos spau
dos kioską. Ateitininkams įsisteigus Ade
laidėje, Augustinas stoja į jų eiles ir dirba 
jų valdybose. Jis vienas iš pirmųjų tauti
nės lietuvių parapijos kūrėjų Adelaidėje. 
Steigiant lietuvišką parapiją teko nugalėti 
nemažai skeptikų ir kritikų, bet pasiry
žimu ir nenuilstamomis pastangomis 
išaugo šv. Kazimiero parapija, graži 
koplyčia su lietuvių kunigu. Augustinas 
pašventė visas jėgas parapijos gyvenimui. 
Iki pat vėlyvo amžiaus, jis be jokių pasi
teisinimų ir atsikalbinėjimų, stengėsi 
išlaikyti lietuviškos parapijos veiklą, 
kurioje vyksta religinis ir tautinis gyve
nimas. Sv. Kazimiero parapijos ir Lietuvių 
Caritas Ine. Taryboje jis išdirbo nuo pat 
įsteigimo dienos iki išseko jėgos. Pašlijus

sveikatai Augustinas 2003 m. išėjo poilsio. 
Už nuopelnus lietuvių parapijai ir lie
tuviškai veiklai jam tų pačių metų me
tiniame parapijos susirinkime suteikia
mas Lietuvių Caritas Ine. šv. Kazimiero 
parapijos garbės nario titulas.

Augustino veikla neapsiribojo tik 
lietuviškoje bendruomenėje. Kur jautė ii 
matė, kad galės bent kiek padėti kraštui, jis 
jungėsi į jų eiles. Susiorganizavus Keston 
Kolegijai tikėjimui ginti, Augustinas įsi
jungė į jos veiklą ir buvo vienas darbščiau- 
sių jos narių. Jis apgailestavo, kad daugu
ma mūsų tautiečių pilnai nesuprato tos 
organizacijos siekių ir liko nuošalyje.

Jis labai rūpinosi lietuviška knyga, 
kurios kelias j lietuvio namus darėsi vis 
sunkesnis. Per jo rankas ne viena lietuviški 
knyga pasiekė lietuiviškos šeimos namus.

Augustinas keletą metų buvo Australijos 
Lietuvių Katalikų Federacijos Valdybos 
įgaliotinis Adelaidėje. Jis labai rūpinosiii 
rėmė ALKF leidžiamą katalikiškos min
ties laikraštį “Tėviškės Aidai”. Ragino visus 
jį prenumeruoti ir skaityti. ■. i:

Visas jo gyvenimo kelias nusėtas re
liginės ir tautinės veiklos darbais bei 
siekiais. Neįmanoma trumpame žodyje 
suminėti visus Augustino atliktus įsiparei
gojimus ir darbus, o jų buvo daug. Jėgoms 
silpstant, jis stengėsi būti naudingas - padė
ti jei ne darbu, tai žodžiu... Siunčiant lie
tuviškas knygas į Lietuvą, jis stengėsi, kad 
ir menkutė knygelė ar lietuviškas spausdi- 
nys nebūtų išmestas, bet būtų pasiųstas į 
gimtą kraštą, patektų į lietuvio skaitytojo 
rankas. Tik pasišventėlių ir idealistų dėka 
mūsų lietuviška bendruomė išliko gyva iki 
šių dienų,

Augustinas lyg atskilusi šv. Kazimiero 
parapijos dalis, nuskubėjo į kitą - ramesnį 
gyvenimą poilsiui. Gruodžio 30 palydėtas 
iš lietuvių šv. Kazimiero koplyčios į Central 
Park kapines. Ilsėkis, Augustinai, Viešpaties 
artumoje, nes savo gyveniniu ir darbais 
užsitarnavai Amžinojo gyvenimo Viešpaties 
globoje! Viktoras Baltutis

Mylimam broliui Gregorijui staiga mirus, nuoširdžiai 
užjaučiame seserį Margaritą Kavaliauskienę.

Marina ir Laurie Cox bei visa šeima

A4hA Augustinui Kubiliui
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą dukrai Rasai ir visai Kubilių šeimai.

Marina ir Laurie Cox bei visa šeima

./..ori

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudą!
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Prašo informacijos
Lietuvos kariuomenės karininkų, nukentė jusių nuo sovietinio ir nacistinio genocido, 

artimųjų sąjunga tęsia daugiatomio leidinio “Lietuvos kariuomenės karininkai 1918 - 
1953” leidybą. Sis enciklopedinis leidinys skirtas atminimui tų, kurie kovojo už Lietuvos 
laisvę 1919 -1923 metų nepriklausomybės karuose, kurie stiprino Lietuvos kariuomenę 
ir ugdė laisvę mylinčius karius 1923 -1940 metais, kurie žuvo ir kentėjo Sibiro kalėjimuose 
ir lageriuose, kurie, patyrę pirmąjį sovietinį genocidą, vengdami antrojo, pasitraukė į 
užsienį 1940 - 1945 metais, kurie žūtbūtinėje kovoje aukojo savo gyvybes už laisvės 
idealus Lietuvos kare 1944 -1953 metais. Šis rašytinis paminklas skirtas jiems - Lietuvos 
kariuomenės karininkams.

Labai prašytume Nepriklausomos Lietuvos karininkų artimųjų, jeigu yra tokia 
galimybė, atsiųsti prisiminimus, biografijas ir vieną nuotrauką.

Tiems, kurie nori paremti, pranešame, kad čekius su įrašu juose “LKKAS” galima 
siųsti adresu: LKKAS, V. Zabielskas, Pušų g. 17-4, LT -08120, Vilnius, Lietuva, arba 
pavedimu į LKKAS atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT52 7044 0600 0136 7929, b/k 70440, 
AB SEB Vilniaus bankas.

Pasiteirauti ir gauti informacijos galima telefonu Vilniuje 272 3828.
Vytautas Zabielskas, LKKAS pirmininko pavaduotojas

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba kviečia tautiečius į

Nepriklausomybės Šventės 
minėjimą,

kuris įvyks sekmadienį, vasario 26 dieną, 2 vai. p. p. Bankstown Sports Club, 
“Showroom” salėje, kampas Mona Street ir Greenfield Parade, Bankstown. 
Automobilių stovėjimo aikštelė po pastatu. Įvažiavimas iš Mona Street. Nemokamo 
parkavimo kodas “Lithuanian function”.

Programoje:
Paskaita, kurią skaitys dr. Algimantas Kabaila
Meninė dalis, kurioje pasirodys tautinių šokių grupės “Sūkurys” 
jaunesnieji šokėjai. Edis Barila su gitara, Sydnėjaus lietuvių choras 
“Daina”.

Įėjimas aukomis.

Dėmesio “Pasaulio Lietuvio” skaitytojams
Gruodžio mėnesį pasibaigė “Pasaulio Lietuvio” prenumerata. Australijos skaitytojai 

prašomi nedelsiant pratęsti prenumeratą 2006 metams.
Prenumeratos kaina metams - 42 Australijos doleriai. Asmeniniai čekiai turi būti 

išrašyti - “Pasauli Lietuvis”, Money orderiai - A. Kramilius.
Adresas: 83 Queen Street, Canlcy Heights NSW 2166.

Antanas Kramilius, “Pasaulio Lietuvio” atstovas Australijoje

Ieško draugo
Esu pensijinio amžiaus, turiu vizą nuolat gyventi Australijoje, ieškau draugo lietuvio. 

Galiu prižiūrėti ligotą žmogų (lietuvį), turiu teisę dirbti. Mano adresas:
Zofija Stonkutė, Zylių gatvė Nr. 16, LT-3818 Kaunas, Lietuva.

Tel: 370 + 37 + 295329, mob.: 370 + 8674 94600.

Lindos Skrolytės
meno paroda

“Its a Beautiful Day” 
vyko 2005 m. gruodžio 27 - 2006 m. 
sausio 8 dienomis Margaret River 
Galleries, Perth.

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

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

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

SYDNĖJAUS HERMŲ KLUBAS
SUITE 16,17 KITCHENER PARADE, BANKSTOWN 

Tel.: (02) 9708 1414 
Fax.: (02) 9796 4962

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

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Dėmesio Sydnėjaus lietuviams
Informuojame, kad į Australiją atvyksta prel. Edmundas Putrimas, Lietuvos vyskupų 

federacijos delegatas, rūpintis užsienio lietuvių sielovada. Jis praves rekolekcijas 
Sydnėjuje kovo 11-12 dienomis.

2006 m. pamaldų datos

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

Sausio -15 d. 1Jepos -16 d.
Vasario -19 d. Rugpjūčio -20 d.
Kovo -5 d. Kaziuko mugė Rugsėjo -17 d.
Rekolekcijos -11 d. 14 vai.-16.30. Spalio -15 d.
Rekolekcijos - 12d. 10 vai. - 16val. Spalio - 29 d. kapų lankymas
Balandžio -16 d. Lapkričio -19 d.
Gegužės - 7 d. Motinos diena. Gruodžio -17 d.
Gegužės -21 d. Gruodžio -25 d. Kalėdos
Birželio -18 d. Parapijos Taryba

“Mūsų Pastogė” persikėlė
Nuo šeštadienio, 2005 m lapkričio 26 dienos, “Mūsų Pastogės” redakcija dirba 
laikinose patalpose: Suite 16,17 Kitchener Parade, Bankstown 2200.
Redakcijai 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

“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 Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tinklapis: www.uscrs.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.
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