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Canberriškių išvyka į Thredbo

Canberriškiai ir svečiai Thredbo Brindabella Lodge verandoje. Plačiau - “M.P.” 
psl. 5. Tado Žilinsko nuotrauka.

Lietuvos įvykių apžvalga

AL B Kraštą Vaidyba sveikina visus Australijos lietuvius 
Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo — 
Vasario 1 G-osios Šventės proga

“Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse"

“TėviškėsAidams 99sulaukus šaunaus

auksinio 50 metų jubiliejaus, sveikiname Redakciją, 
Leidėjus, bendradarbius ir visus skaitytojus.

“Mūsų Pastogės” Redakcija ir
LB Spaudos Sąjungos Valdyba

Kai su danais, pavojingiau ir lietuviams

“Mažeikių 
naftos” 

sunkumai
“Mažeikių 

naftai” vis sun
kiau sekasi suras
ti bendrą kalbą 
su savo klientais. 
Kaip rašo “Lietu
vos rytas”, ben

drovė iki šiol su pagrindiniais naftos pro
duktų pirkėjais nėra sudariusi naujų de
galų prekybos su tarčių šiems metams ir juos 
pardavinėja pagal pratęstus pernykščius 
susitarimus. Tuo tarpu didžiausi naftos 
produktų prekiautojai Lietuvoje vis labiau 
dairosi j užsienį.

Didžiausia Lietuvoje degalų prekybos 
bendrovė “Lukoil Baltija” ėmė degalus im
portuoti iš Skandinavijos. Ji praėjusį 
mėnesį į Lietuvą atgabeno apie 4,000 tonų, 
o per metus skandinaviško benzino im
portas gali siekti 50,000 tonų. Dar nuo pra
ėjusios vasaros visas Norvegijos kapitalo 
bendrovės “Lietuva Statoil” degalinėse par
duodamas 95 markės benzinas per Rygos 
uostą taip pat importuojamas tik iš Nor
vegijos. Iš užsienio gabenamas ir 98 mar
kės benzinas.

“Mažeikių naftai” atstovaujantis Gied
rius Katsokas sakė, kad sutartys su pirkė
jais turėtų būti sudarytos iki mėnesio pa
baigos, tiesiog tebevyksta derybos: “Nela
bai aišku, kodėl staiga prasidėjo tokie daly
kai. Sutartys pratęstos, jos galioja, o jeigu 
“Lukoil Baltija” nori pirkti skandinaviškus 
produktus, mes tam neprieštaraujame”.

Kaip mano naftos rinkos ekspertai, 
“Mažeikių naftoje” šiuo metu akivaizdžiai 
trūksta tikro šeimininko. Dabartinis valdy
tojas žlungantis Rusijos koncernas “Jukos” 
susirūpinęs tik įmonės pardavimu, o vals
tybė rūpinasi, kaip pritraukti tinkamą inves
tuotoją ir vėliau jam parduoti savo akcijas.

Lietuva stebina finansų rinkas
Europos investuotojų pasitikėjimas 

Lietuva viršijo lūkesčius. Lietuva, prieš sa
vaitę sėkmingai išplatinusi 400 mln. eurų 
(1,38 mirei litų) euroobligacijų emisiją, 
tarptautinėse rinkose nuskambėjo dėl su
gebėjimų pasiskolinti pigiau už Graikiją ir 
Italiją, kurios yra euro zonos narės. Be to, 
šios valstybės yra geriau vertinamos reitin
gų agentūrų. Todėl, pasak “Lietuvos ryto”, 
įtakingi finansų ir verslo leidiniai negailėjo 
komplimentų Lietuvai.

Laikraštis “International Financing 
Review” tai pavadino precedento neturin
čiu atveju, kai naująja ES nare, kurioje dar 
net neįvestas euras, investuotojai pasitiki 
labiau nei senosiomis narėmis. Leidinys 
pažymi, kad maža ir ne itin plačiai Europos 
Sąjungoje žinoma šalis sugebėjo privilioti 
pasaulyje gerai žinomų vertybinių popie
rių pirkėjų.

Šiam įvykiui atskirą rašinį parengęs 
įtakingas britų dienraštis “The Financial 
Times” pridūrė, jog tai gali būti paskutinis 
ir esminis Baltijos valstybės įrodymas, kad 
šalis pasirengusi įsivesti eurą.

Finansų viceministras Jaunius Simona- 
vičius teigė, jog investuotojams neturėjo 
jokios reikšmės nežinia dėl Lietuvos pri
sijungimo prie euro zonos 2007 m. “Visi 
supranta,kad anksčiau arvėliau Lietuva bus 
euro zonoje. Mes sakėme, kad ne visi rezul
tatai priklauso nuo mūsų. Tai priklauso ir 
nuo naftos kainų svyravimų. Investuotojai 
Lietuvą laiko viena geriausiai pasirengu
sių prisijungti prie euro zonos”, - teigė jis.

Tuo tarpu britų savaitraštis “Euroweek” 
pirmame puslapyje pažymėjo, kad Lietuva 
parodė kitoms ES šalims, kaip sėkmingai 
išplatinti euroobligacijų emisiją. Finansų 
analitikai gyrė mažą Lietuvos biudžeto 
deficitą bei gana nedidelę infliaciją.

Aukcionuose - valstybės žemė 
ir pastatai

Vyriausybė parengė įstatymų projektus, 
pagal kuriuos valstybei priklausančius 
pastatus ir žemę bus galima pardavinėti

Nukelta į 2 psl.

Pietų Irake esančio Danijos bataliono, 
kuriame tarnauja ir apie 50 Lietuvos ka
rių, vadovybė apribojo bataliono opera
cijų skaičių. Toks sprendimas priimtas po 
to, kai musulmoniškas šalis užplūdo pro
testo bamgos, nes Danijos, Norvegijos, 
Prancūzijos ir kai kurių kitų šalių žinia- 
sklaida išspausdino Mahometą pašiepian
čias karikatūras.

“Danai apribojo užduočių skaičių vi
sai stovyklai “Danevang”, kurioje tarnauja 
ir Lietuvos būrio LITCON kariai. Iš 
stovyklos išvykstama tik labai svarbiais 
atvejais ir tik šarvuota technika - šarvuo
čiais “Piranha” ir “ M - 113”, - paaiškino 
atstovė spaudai Danguolė Bičkauskienė. 
Kol kas neaišku, kiek laiko truks minėtie
ji apribojimai.

Irake danų kariai važinėja šarvuočiais 
bei mašinomis, ant kurių yra arabiškai pa
žymėta, kad tai-danų kariai. Kadangi da
nų batalionui priklausanti lietuvių grupė 
naudojasi danų mašinomis, lietuviai taip

Kas skirstys ES milijardus?
Lietuvą 2007-2013 metais pasieksian

tys Europos Sąjungos pinigai sėja nesuta
rimus netgi valdančiosios koalicijos par
tijose. Kol kas nepavyksta susitarti dėl 
europietiškų milijardų skirstymo principų.

Bet susitarti reikia per kelias artimiau
sias savaites, nes priešingu atveju vėluos 
ES lėšų skyrimo tvarkaraščio sudarymas 
ir pinigų išmokėjimas.

Premjero Algirdo Brazausko nuomone, 
2007-2013 metais Lietuvoje gaunamas ES 
lėšas galėtų kontroliuoti ir administruoti 
tik Finansų ministerija. Taip daroma ir šiuo 
metu. Finansų ministras yra socialdemok
ratas Zigmantas Balčytis.

Bet Viktor Uspaskich’o “darbiečių” 
nuomonė kitokia. Jie pageidauja, kad 
europietiškus milijardus administruotų 
kelios ministerijos, ne vien Finansų. Už
simenama, kad tai galėtų būti Ūkio, Vi
daus reikalų, Sveikatos apsaugos bei So
cialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 
Pir mosioms trims vadovauja DP atstovai. 
Ūkio ministras yra Kęstutis Daukšys, vi
daus reikalų - Gintaras Furmanavičius, 
sveikatos apsaugos - Žilvinas Padaiga. 

pat gali būti laikomi esant danų kariais. 
Tokiu būdu jiems kyla didelė, net mirties 
grėsmė. Be to, irakiečiai nutraukė bendra
darbiavimą su Danijos bataliono Civilių 
ir kariškių bendradarbiavimo grupe 
(CIMIC), ir kol kas neketina šio bendra
darbiavimo atnaujinti.

“Kariuomenės žvalgų vertinimu, kari
katūrų pasirodymas Vakarų spaudoje gali 
sukelti neprognozuojamas pasekmes. Toks 
spaudos laisvės pasireiškimas saugumo 
situacijos Irake nepagerino”, - sakė D. 
Bičkauskienė. Priešiški įvykiai palietė ir 
lietuvių “valdomą” Goro provinciją Afga
nistane, kur įvyko musulmonų protestai.

Sprendimą apriboti Danijos kariškių 
grupės operacijas priėmė ir Afganistano 
Goro provincijos atkūrimo grupės vadas 
pulkininkas Gintaras Ažubalis. Vasario 
pradžioje užduočių nevykdys jam pavaldi 
Danijos mobilioji stebėjimo ir ryšio gru
pė, kurioje tarnauja maždaug dešimt da
nų karių. □

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 
vadovauja socialliberale Vilija Blinkevi- 
čiūtė.

Vyriausybė jau kelis sykius svarstė ir 
bandė priimti nutarimą, kuriuo būtų nu
statyta, kad iš ES gaunamas lėšas adminis
truotų Finansų ministerija. Tačiau kaskart 
šiuos bandymus blokuodavo Viktor Us
paskich’o DP deleguoti ministrai.

Vyriausybės sprendimas dėl ES lėšų 
paskirstymą kontroliuojančios institucijos 
turi būti priimtas iki kovo 1 dienos. Nu
matoma, kad Lietuvai per 7 metus - 2007 
m. - 2013 m. - iš ES struktūrinių fondų 
teks daugiau nei 20 milijardų litų,o išviso 
kartu su kaimo rėmimo programa ES pa
rama sieks 36 milijardus litų. Lietuva kasmet 
gaus 56% lėšų daugiau nei vidutiniškai jai 
skiriama 2004-2006 m. laikotarpiu.

Šiuo metu Vyriausybės parengtame ES 
paramos skirstymo plane išskirtos trys pag
rindinės paramos kryptys - žinių visuome
nės ir ekonomikos plėtra bei sanglaudos 
skatinimas. Plane didžiausia dalis (beveik 
22% lėšų) numatyta transporto sistemos 
plėtrai, taip pat aplinkosaugai-15.2% lėšų.
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?SSs Trumpai iš visur
♦ Vasario 3 d. iš 
kalėjimo Jemene 
pabėgo 23 kali
niai. Jie išsikasė 
140 metrų ilgio tu- 
nelj į gretima me
četę ir ten įsimai
šė tarp maldinin
kų. Kaliniai buvo 
įtariami al-Qaeda 
organizacijos na

riai. Dalis jų buvo nuteisti už JAV jūrcvių 
nužudymą 2000 metais, užpuolant karo 
laivą “Cole” Adeno uoste, bei už prancūzų 
tanklaivio “Limburg” - užpuolimą 2002 
metais.
♦ Tebesitęsia riaušės dėl pranašo Maho
meto karikatūrų spaudoje. Vasario 6 d. 
musulmonų minia bandė jėga įsilaužti į 
pagrindinę JAV karinę baze Bagram vie
tovėje Afganistane. Bazę saugojusi afganų 
policija nušovė keturis ir sužeidė 25 de
monstrantus. Vasario 7 d. 300 žmonių mi
nia akmenimis apmėtė norvegų karius 
Meymaneh stovykloje Afganistane. Vasario 
8 d. afganų policija vėl nušovė tris žmones, 
miniai puolant JAV bazę Qalat City.
♦ Vasario 7 d. Danijos min. pirmininkas 
Anders Fogh Rasmussen tvirtino, kad 
riaušes kursto radikalai, ekstremistai ir 
fanatikai, panaudodami sąmyšį savo 
tikslams. Danija įspėjo savo piliečius ne
važiuoti į 14 musulmonų kraštų. Australija 
uždarė savo atstovybę Ramallah mieste 
Palestinoje, nes ji buvo viename pastate su 
danų atstovybe.
♦ Vasario 8 d. Tarptautinė gyvulių svei
katos organizacija paskelbė susžinojusi, 
kad paukščių gripas pasiekė Nigeriją. Tik 
dabar sužinota, kad jau keletą savaičių 
vištos masiškai miršta trijose šiaurinėse 
Nigerijos provincijose. Šių vištų mėsa 
naudota maistui ir papigintai pardavinėta

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
aukcionuose, o gautus pinigus naudoti 
naujoms statyboms. Jei Seimas pritars 
naujovei. įvairios valstybės institucijos galės 
per aukcionus pardavinėti joms priklau
sančius statinius kartu su žeme, o už gau
tus pinigus toliau nuo miesto centro sta
tyti naujus pastatus, rašo “Verslo žinios”.

Pataisų iniciatoriai svarsto, kad šiuo 
mechanizmu galėtų pirmiausia pasinaudo
ti didžiųjų miestų centruose įsikūrę uni
versitetai. ligoninės. Nekilnojamojo turto 
ekspertai prognozuoja, kad verslą pirmiau
sia domins pastatai ir žemė prestižinėse 
vietose. “Kartu su atnaujinamu valstybės 
nekilnojamuoju turtu rinkos kaina par
duodant šiam turtui priskirtą valstybinės 
žemės sklypą būtų užtikrinami valstybės 
ekonominiai interesai”. - pabrėžia Teisin
gumo ministerija.

Pagal dabar galiojančią tvarką, prastos 
būklės pastatai Vyriausybės sprendimais 
dažniausiai būdavo mainomi į kitus, ku
riuos pasiūlydavo viena ar kita įmonė. Ta
čiau į žemės vertę tokiais atvejais nebūda
vo atsižvelgiama.

Vyskupai ir rektoriai aptarė 
akademinę sielovadą

Pirmąkart susitikę aukštųjų mokyklų 
vadovai ir bažnyčios hierarchai aptarė 
akademinės sielovados reikalus. Kauno 
arkivyskupijos kurijoje vykusiame susiti
kime Lietuvos universitetų rektorių kon
ferencijų atstovai ir Vyskupų konferenci
jos nuolatinės tarybos ir vyskupų konfe
rencijos švietimo tarybos nariai Audrys 
Juozas Bačkis, Sigitas Tamkevičius, Ri
mantas Norvilą, Jonas Boruta ir Jonas 
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rinkose. Vasario 9 d. grupė tarptautinių eks
pertų atskrido į Nigeriją organizuoti prie
monių prieš ligos plitimą.
♦ 2007 m. sueis 200 metų nuo D. Brita
nijos sprendimo panaikinti vergijos insti
tuciją. Vasario 8 d. Anglikonų Bažnyčios 
sinodo nariai vienbalsiai nutarė šią sukaktį 
paminėti, atsiprašant buvusių vergų pali
kuonių už Anglikonų Bažnyčios vaidmenį 
vergijos laikais.
♦ Vasario 9 d. musulmonai šiitai atšven
tė svarbią religinę Ašura šventę, daug kur 
suruošdami iškilmingas eisenas. Kai kur 
šias eisenas užpuolė musulmonai sunitai. 
Hangu srityje šiaurės vakarų Pakistane per 
pirmąjį užpuolimą žuvo 22 asmenys, daug 
sužeistų, sudegė didelė dalis miesto rin
kos. Tęsiasi susišaudymai tarp sektų narių. 
Įpykę šiitai blokuoja srities kelius, nejsi- 
leisdami atskubančių Pakistano policijos 
ir kariuomenės dalinių. Daugžmonių žu
vo ir Herat srityje Afganistane, sunitams 
užpuolus šiitų maldininkus.
♦ Vasario 11 Anglijoje su Virgin Atlantic 
Global Flyer lėktuvu nusileido milijonie
rius Steve Fossett, pasiekęs naują pasaulinį 
ilgo skridimo rekordą. Pakilęs Floridoje va
sario 8 d. jis be nusileidimo išbuvo ore 76 
valandas ir 45 min.. nuskrisdamas 42,469 
km. Iš pasiimto 8165 kg kuro buvo likę tik 
91 kg Skridimas vos nepasibaigė katastro
fa, kai artėjant prie tikslo sugedo lėktuvo 
generatorius.
♦ Amerikiečių archeologų grupė iš
Memphis Universiteto Tennessee valstijo
je atsitiktinai užtiko nepaliestą senovės 
kapą Egipto karalių slėnyje netoli Luxor 
miesto. Tai pirmas toks svarbus radinys 
nuo faraono Tutankhamono kapo suradimo 
1922 metais. Vasario 11 d. pirmą kartą j 
kapą buvo įsileisti žurnalistai. Kape rastos 
5 ar 6 mumijos yra iš 18-tos Egipto di
nastijos laikų. □

Ivanauskas.
“Visi suvokiame, kad Lietuvos ateitis 

priklauso nuo tų žmonių, kurie mokosi uni
versitetuose, todėl aptarėme, kaip galėtu
me bendradarbiauti”, - po susitikimo sakė 
Kauno arkivyskupas S.Tamkcvičius.

Rektorių konferencijos prezidentas 
Vytautas Kaminskas sakė, kad universitetai 
dabar jaučia spaudimą rengti tik siauros 
srities specialistus. “Bet universitetai turi 
ugdyti ir asmenybes, todėl turime bendrus 
interesus su bažnyčia, kuri gali padėti dva
singumo ugdymui, aišku, tai būtų be prie
vartos, o skirta tiems, kam to tikrai reikia”. 
- kalbėjo jis. Pasak V.Kaminsko, daugelis 
universitetų turi savo kapelionus, bet į šią 
veiklą reikia įtraukti ir pasauliečius, kurie 
geraižino, kuo gyvena jaunimas.

Abi konferencijos žada parengti bendra
darbiavimo memorandumą, kuriame būtų 
išdėstyti bendri akademinės bendruome
nės ir bažnyčios tikslai.

Valstybės kontrolė tirs ES lėšų 
naudojimo efektyvumą

Šiemet valstybės kontrolieriai ims daž
niau lankytis verslo įmonėse - padaugėjus 
gaunančiųjų Europos Sąjungos paramą, 
auditoriai stebės, ar ji naudojama teisėtai. 
“Verslo žinios” rašo, kad nuo šių metų 
Valstybės kontrolė vertins ne tik tai, ar 
gaunamas ES lėšos naudojamos teisėtai, bet 
ir ar pakankamai efektyviai. Šiemet bus 
atlikti du PVM administravimo auditai. 
Jeigu valstybės kontrolieriai aptiks, kad 
mokesčio lengvatos iškraipo konkurencinę 
aplinką, rekomenduos jas keisti.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da. EITA, BNS, LGH1Cir “Bernardinai".

Brangus tautiečiai!
Vasario 16-oji- Lietuvos istorijoje viena žymiausių datų, vainikavusių ilgaamžę 

mūsų tautos kovą už laisvę ir nepriklausomybę. Nei persekiojimai, nei tremtys ir 
Sibiro katorgos, nei lietuviškos spaudos draudimas, trukęs ilgus keturis 
dešimtmečius, nepalaužė lietuvių valios ir ryžto turėti valstybę ir patiems tvarkyti 
savo gyvenimą ir likimą. Ištisos kartos siekė šio šviesaus tikslo. Prisiminkime XIX 
amžiaus sukilimų prieš carizmą dalyvius, tuos, kurie žadino ir kėlė tautą - Joną 
Basanavičių, Vincą Kudirką, aušrininkus, varpininkus. Nepriklausomybės akto 
signatarus, savanorius.

Tačiau laisvė neiškovojama be aukų. Kiek mūsų tautos sūnų ir dukrų užTėvynės 
laisvės siekį krito nelygioje kovoje, amžinai liko gulėti Šiaurės ir Sibiro platybėse!

Vasario 16-oji - vienybės ir susitelkimo šventė. Prieš 88-erius metus 
Nepriklausomybės aktą karštai palaikė ir užsienio lietuviai. Šiandien Lietuvos 
valstybės atkūrimo dieną minime visi - čia. Lietuvoje, ir visur, kur gyvena mūsų 
tautiečiai, istorinių aplinkybių ar laisvo pasirinkimo valia atsidūrę toli nuo 
Tėvynės.

Nuoširdžiai sveikinu jus, brangūs tautiečiai. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos 
proga. Tegul ši šventė mus labiau suburia, suvienija ir padeda įveikti laikmečio 
iššūkius. Būkime verti brangių Vasario 16-osios idealų.

Antanas Petrauskas
Tautinių mažumų ir išeivijos departamento 

prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius

Kas Lietuvą garsina labiausiai?
(OMNI) Autoritetinga vertinimo ko

misija atrinko 10 labiausiai Lietuvą pa
saulyje garsinusius žmones. Apdovanoji
mą už geriausią metų Lietuvos pristatymą 
gauti pretenduoja: Virgilijus Alekna, kū
rybinis Audriaus Bučo. Marinos Bučie
nės ir Valdo Ozarinsko kolektyvas, M. K. 
Čiurlionio kvartetas, Jurga Ivanauskaitė, 
kino režisierius Arūnas Matelis, meni
ninkas Jonas Mekas, dr. Meilutė Ramo
nienė, Sigitas Parulskis, Vytauto Labučio 
trio, šokių ansamblis „Žuvėdra“. Preten
dentai gauti apdovanojimus už geriausią 
2005 metų Lietuvos pristatymą pasaulyje 
atrinkti iš daugiau nei 70 kandidatų. Nuo 
vasario 1 d. šis kandidatų sąrašas tinkla- 
lapyje www.tapatybe.lt bus pateiktas 
visuomenės balsavimui. „

„Dešimt dienų visi galės skirti savo 
balsą internete - mums svarbu ne tik dis
kutuoti su ekspertais, bet ir išgirsti žmo
nių nuomonę. Visuomenė aktyviai siūlė 
kandidatus, todėl dabar atvirai bakuos”, - 
sakė Karina Firkavičiūtė, apdovanojimus 
organizuojančio Lietuvos instituto direk
torė. Apdovanojimų laureatai bus paskclb- 
tivasario 14d. Prezidentūroje.

Pagrindinėje nominacijoje apdovano
jimą už geriausią metų Lietuvos pristaty
mą gauti pretenduoja: Virgilijus Alekna 
(už iniciatyvas ir pasiekimus sporte), kū
rybinis Audriaus Bučo, Marinos Bučienės 
ir Valdo Ozarinsko kolektyvas (už nova
torišką Lietuvos pristatymo projektą „Expo

“Respublika” perspausdino karikatūras
Žurnalistų etikos inspektorius Romas 

Gudaitis pareiškė, kad dienraštis “Respub
lika” pasielgė nederamai, perspausdinda
mas pastaruoju metu didelį atgarsį ir tra
giškas pasekmes sukėlusias Danijos laik
raščio “Jyllands-Posten” karikatūras su 
musulmonų pranašo Mahometo atvaizdu.

Žurnalistų etikos inspektorius įspėjo 
“Respublika” leidėją ir vyriausiąjį redak

Musulmonų reakcija Lietuvoje
Lietuvos musulmonai nusprendė tyliai 

protestuoti prieš Europoje spausdinamas 
pranašą Mahometą pašiepiančias karika
tūras, tačiau, dienraščio “Lietuvosžinios" 
žiniomis, gana radikaliai yra nusiteikę į 
Lietuvą iš Artimųjų Rytų atvykę islamo 
išpažinėjai.

Lietuvos musulmonų muftijus Romual
das Krinickis dienraščiui sakė, kad Lietu
vos musulmonai su pusantro milijardo mu
sulmonų protestuoja prieš Vakarų Europo
je pasirodžiusias skandalingas karikatūras 
pranašo Mahometo atžvilgiu.

. Tačiau Lietuvos musulmonų lyderis tei

2005“), M. K Čiurlionio kvartetas (už ak
tyvią koncertinę veiklą), Jurga Ivanauskai
tė (už sėkmingą Lietuvos atstovavimą 
didžiausioje Šiaurės šalių knygų mugėje), 
kino režisierius Arūnas Matelis (už lie
tuviško kino laimėjimus), menininkas 
Jonas Mekas (už kūrybos ekspozicijas pa
sauliniuose meno centruose), dr. Meilutė 
Ramonienė (už aktyvią lietuvių kalbos 
sklaidą užsienyje), Sigitas Parulskis (už 
sėkmingą Lietuvos atstovavimą didžiau
sioje Šiaurės šalių knygtĮ mugėje), Vytauto 
labučio trio (už aktyvią koncertinę veiklą), 
šokių ansamblis „Žuvėdra“ (už penktą 
kartą iškovotą pasaulio čempionų titulą). 
„Vertindama kandidatus, komisija pir
miausia atsižvelgė į jų nuopelnus ir lai
mėjimus 2005 metais. Ypatingas dėmesys 
skirtas iniciatyvoms, kuriomis daug pa
siekta garsinant mūsų šalį, atidžiai vertin
tas ir šių darbų pozityvumas bei koncep
tualumas“,-pabrėžė K. Firkavičiūtė. Išvi
so komisija svarstė daugiau nei 70 kan
didatūrų - šiemet daugiau nei pusę jų pa
siūlė užsienyje gyvenantys ir dirbantys 
lietuviai. Didžioji dalis siūlytų kandida
tų buvo iš kultūros ir sporto sričių, išvers
to jų buvo tik keletas. Pasak K. Firkavi- 
čiūtės, džiugina tai. kad šiemet vertinimo 
komisijai pasiūlyta daug jaunimo kan
didatūrų.

Apdovanojimus globoja Prezidentas 
Valdas Adamkus, o mecenatu yra “Hansa 
bankas”. □ 

torių dėl provokacinių veiksmų ir atmeta 
bet kokius argumentus, kad toks karika
tūrų perspausdinimas buvo būtinas de
mokratinėje visuomenėje.

Ketvirtadienį, vasario 9 dieną, Lietuvos 
Užsienio reikalų ministerija paskelbė 35 
valstybių sąrašą. į kurias vykti lietuviams 
nepatartina.

□

gė nepateisinąs jo kolegų rengiamų išpuo
lių. Anot jo, būtų užtekę surengti taikius 
piketus prie Danijos ambasadų.

Pasaulyje nerimstant aistroms dėl kari
katūrų skandalo. Seimo narys Algis Kašėta 
pasiūlė sušaukti neeilinį Nacionalinio sau
gumo ir gynybos bei Užsienio reikalų ko
mitetų posėdį.

Nuolat procesus Lietuvoje ir užsienyje 
stebintys Valstybės saugumo departamento 
pareigūnai pranešė, kad negauta nerimą 
keliančių signalų, tačiau neatsakingos kal
bos ar publikacijos gali sukelti vienos ar 
kitos visuomenės grupės nepasitenkinimą.
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Bendruomenės baruose
Jaunosios pažibos

Isolda Poželaitė-Davis AM

2005-tųjų metų HSC (Higher School 
Certificate) NSW valstijos abitūros eg
zaminų rezultatai buvo paskelbti “SMH” 
gruodžio 17-18 dienomis. Malonu praneš
ti Australijos Lietuvių Bendruomenei, kad 
praėjusiais metais trys moksleiviai pasie
kė išskirtinų rezultatų baigiamuose egza
minuose iš 66.888 dalyvavusių kandidatų 
NSW valstijoje.Ta proga surinkome šiek 
tiek žinių, ir pristatome jums, mieli skaity
tojai ir mielos skaitytojos, tris pasižymėju
sius jaunuolius, kurie gavo virš 90/100 pa
žymį pasirinktuose egzaminų dalykuose. 
Gauti tokį aukštą pažymį yra gražus atpil
das ne tik už dalyko žinias, bet ir už nuo
latinį darbą siekiant apvaldyti reiklią da
lyko programą ir dažnokų laisvalaikio ma
lonumų atsisakymo.

Lithuanian Continuers - Honour Roll
Mantas Zegeris - Kalėda. Gavęs 97/ 

100 pažymį. Mantas tapo pirmaujančiu 
valstybiniuose lietuvių kalbos abitūros 
egzaminuose NSW valstijoje 2005 metais. 
(Duxof the State in the subject for 2005). 
Sveikinam. Mantai!

Paulina Muliuolvlė - antroji kandidatė 
irgi gavo virš 90/100 pažymį ir nedaug 
teatsiliko nuo Manto. Sveikinam. Paulina!

Abu kandidatai lankė Saturday School 
of Community Languages. Strathfield 
GI1S.

Be aukščiau paminėtų Manto ir Pau
linos. dar du moksleiviai išlaikė lietuvių 
kalbos egzaminus 2005 m. NSW valstijoje. 
Sveikiname juos ir mokytojas, kurios gerai 
paruošė kandidatus!

Chemistry 2 unit, English, Maths Extn 
12 unit, Maths Extn 22 unit, Music 22 unit 
— Honour Roll

Louis Simon Garrick pažymių suma 
valstybiniuose abitūros egzaminuose yra

Padėka
Esu nuoširdžiai dėkingas “Mūsų Pastogės” Redakcijai. 1 .B Spaudos Sąjungos 

Valdybai ir ALB Krašto Valdybai už sveikinimus “Mūsų Pastogėje”, kai buvau 
apdovanotas OAM medaliu.

Taip pat dėkoju visiems, sveikinusiems per radiją, telefoną, sveikinimo 
kortelėmis bei asmeniškai.

Nuoširdžiai Jūsų Jurgis Jonavičius OAM

Sveikiname!
Vytas Linas Brazaitis completed his 

second higher education certificate. After 
finalising his Bachelor of Arts, majoring in 
Multimedia, Professional Writing and 
Town Planning in 2002, Vytas has 
completed his Diploma of Building in late 
2005 at the Royal Melbourne Institute of 
Technology. Completing the course with 
honours, he has articulated into the 
Bachelor of Applied Science - 
Construction Management course and will 
continue studies in 2006.

I’he diploma consisted of studies in 
building technology, estimating, structural 
engineering and scheduling in commercial 
and domestic construction.

Vytas has been working for a Land 
Surveying company in Caulfield and is a 
memberof the professional bodies AIQS 
and AIB. He has now been offered a 
position with Kane Constructions who 
specialise in commercial and industrial 
projects in the $lm - $30m value range 
and is currently working on the Royal 
Children’s Hoapital Redevelopment.

. Present, at the graduation ceremony 
were his mother Dr. Kristina Brazaitis - 

99.9/100 penkiuose dalykuose. Iš 100 kan
didatų gavusių geriausius pažymius. Louis 
įsirikiavo į pačias aukščiausias gretas. Louis 
buvo pripažintas “Top All-Rounder” ir 
NSW valstijos premjeras Morris Iemma 
jam įteiks “ Premjero žymenį” š.m. vasario 
mėnesį. Jis išėjo trečiuoju muzikos egza
minuose NSW valstijoje ir buvo pakviestas 
groti “Encore” koncerte. Garbingą pa
kvietimą Louis gavo už HSC muzikos eg
zaminuose atliktas Arnold Schonberg. 
Belą Bartok. Peter Sculthorpe ir savo 
kompozicijas. Louis opusas “Eidetic 
Shadow”(vert. ‘Idcalybės šešėlis’) yra at
liekamas fleita, trombonu, mušamaisiais, 
pianinu ir violončele. Sveikinam, Louis!

Louis lankė St. Andrew’s Cathedral 
School Sydney ir buvo pirmaujantis 
mokinys. (Duxof the Year).

Pasikalbėjimuose paaiškėjo asmeniškų 
žinučių apie jaunuolius.

Mantas mokosi The King’s School ir 
šiais metais yra dvyliktoje klasėje, kurioje 
kaip vienuoliktoje jis mokysis 6 dalykų: 
anglų kalbos, matematikos 2, komercijos, 
teisės, modernių laikų istorijos ir istorijos 
cxtn. Lietuvių kalbos abitūros egzaminą, 
kuris bus įskaitytas Į HSC atestatą, jis jau 
išlaikė pagirtinu pažymiu 2005m. Mantas 
mėgsta sportuoti ir pasižymėjo gimnazijos 
krepšinio, kriketo, rugby, futbolo koman
dose ir plaukimo varžytinėse bei lengvoje 
atletikoje. Jo pasiekimai moksle ir sporte 
per ketverius metus yra išskirtini. Jis jau 
yra laimėjęs virš 80 prizų. The King’s 
School krepšinio komanda, kurioje Mantas 
žaidžia, išsikovojo šiais metais, po 25-rių 
metų. Raschke taurę GPS (Greater Private 
Schools) žaidynėse. Jaunuolis yra taip už
siėmęs, kad jam nedaug laisvalaikio lieka. 
O kiek to “atokvėpio” valandėlių pasitai
ko, tai mėgsta jas praleisti su draugais. 
Mantas mielai lankosi Lietuvoje. Kaip pats

Vytas Linas Brazaitis.

Čėsnaitė, uncle Renoldas Čėsna and 
partner Melissa Davey,

Inf.

Nuotraukoje - Mantas Zegeris - Kalėda su savo iškovotais prizais.

Paulina Muliuolytė

sako: “Man patinka ten būti.” Jo ateities 
tikslas jau brandinamas, būtent: nori 
pabuvoti Lietuvoj, ten pasidarbuoti, pasi
dalinti įgytomis žiniomis, kurios būtų jam 
ir kraštui naudingos.

Paulina baigė aštuonias klases “Volun
gės” vidurinėje mokykloje ir 2003 metais 
atvyko su motina Australijon. Čia ji įstojo į 
Rose Bay Secondary College ir baigė vie
nuoliktąją klase. Tačiau lietuvių kalbos 
egzaminus laikė iš 12-tosios, t.y. baigia
mųjų melų. Paulina gan anksti pasirinko 
buhalterės karjerą, tad jau koledže mokėsi 
ekonomikos, komercijos, anglų kalbos 
(ESL) ir matematikos. Šių metų gale tikisi 
įsigyti Accounting College diplomą, pa
dirbėti kaip sąskaitininkė ir tęsti studijas 
in's arba Sydney Universitete. Jos tikslas
- įsigyti tarptautinių mokesčių teisės spe
cialybę (International Taxation Law). 
Paulinos polinkiai dvilypiai: Lietuvoje ji 
pamėgo vaidybą ir priklausė dramos grupei. 
Pasižymėjo ir pramoginių šokių konkur
suose (Ballroom dancing). Netgi laimėjo 
taurę savo amžiaus kategorijoje. O polin
kis nuosekliai galvoti skatino dalyvauti 
moksleivių tarpmokykliniuose debatuose 
net su užsienio moksleivių komandomis 
iš Norvegijos, Šveicarijos ir Vokietijos. 
Baigusi studijas norėtų pakeliauti ir pa
matyti kiek daugiau pasaulio kraštų. O 
paskui, be abejo, susirasti darbą savo 
pasirinktoje profesijoje.

Louis talentas ir polinkių įvairovė yra 
nedažni reiškiniai Australijos lietuvių ir. 
jei neklystu, kitose Australijos bendruo
menėse. Skinti laurus tiksliuose moksluo
se kaip keliose sudėtingesnės matemati
kos šakose bei chemijoje ir išeiti trečioj 
vietoj muzikos 22 egzaminuose, reikia ne 
tik turėti talento, bet ir intensyviai pa
dirbėti. Aišku prigimti gabumai padeda,

Skaityk “Musų Pastogę" — viską, žinosi!
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Louis Simon Garrick.

bet be darbo tokių rezultatų keliuose taip 
skirtinguose dalykuose, nepasieksi. Tiesa, 
pianinu Louis jau skambino būdamas 
penkerių metų. Kaip jis pats sako: ‘Tai buvo 
mano didžiausias patraukimas”. Baigia
mųjų mokslo metų intensyvus darbas tru
putį pristabdė jo kompozicijų srautą ir 
dalyvavimą koncertuose.

Tad laisvalaikio valandėlėmis daugiau
siai klausėsi, vertino ir analizavo muzikos 
opusus. Savo kompozicijoms Louis ieš
kojo inspiracijos XX amžiaus muzikoje. 
Ši muzika atsišaukia į jo sielą. Tarp kitko 
Louis dabar mano, kad komponavimas
muzikoje jam atveria duris į kūrybinį išsi
laisvinimą, atsitraukimą nuo kasdienybės. 
Gal todėl, kol kas, jis nemano pasišvęsti 
muzikos kūrybai. Tačiau savo muzikinį 
lavinimosi jis pasiryžęs ir toliau vystyti ir 
jo paskutinis užmojis yra mokytis groti 
vargonais. Gal kada ir išgirsime jį grojant 
Johann Sebastian Bach ‘Toccata’D-moll. 
Būtų įdomu!

I-ouis yra pažįstamas Sydney lietuvių 
tarpe, kaip “Aušros” tunto skautas ir 
“Dainos” choro renginių,birželio 14-osios 
minėjimų ir kartais ALB renginių akom- 
panuotojas ir solistas. Lietuvių Klubo sa
lėje man teko girdėti ji skambinant pia
ninu savo kompoziciją “Ecspace Mome”. 
Brandus veikalas patiko. Partitūros skam
besių drąsa sudomino ir sužadino aso
ciacijų srautą.

Kol kas Louis yra priimtas į Sydney 
Universitetą, kur jis studijuos Advanced 
Sciences. Studijos gal bus lik pakopa į 
medicinos fakultetą, nes, kaip girdėjau, 
patraukimas šiai mokslo šakai gan stiprus.
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Lietuva iš arti
Lietuva įklimpusi į kyšius

(BNS). Specialiųjų tyrimų tarnybos 
(STT) vadovas Povilas Malakauskas tei
gia, kad korupcijos neįmanoma išgyven
dinti nesutvarkius valstybės administra
vimo ir nepakeitus visuomenės savimonės. 
“Neturėkime mes iliuzijų - medikai ims. 
nes užsidirbti šiandien, turint šeimą ir po 
dešimties metų mokslų gaunant 800 litų, 
neįmanoma. Tai ims. Arba jeigu verslinin
kas nusiperka už porą milijonų litų sklypą 
Vilniaus centre ir jeigu jam sudaromos 
kliūtys ten pastatyti viešbutį, jis negali to 
padaryti per metus arba du, o jeigu pinigus 
pasiskolino ir negali grąžinti - jisai duos 
kyšį”. Jo nuomone, išgyvendinti korupciją 
įmanoma tik sutvarkius valstybės admi
nistravimą ir “pakeitus žaidimo taisykles”. 
“Aš duodu, nes mane įvarot į kampą ir ver- 
čiat žaisti pagal tokias taisykles, (...) ne
tvarkydami tų žaidimo taisyklių mes tiesiog 
skatiname kurtis alternatyvą”, - korupci
jos šaknis aiškino P Malakauskas.

Jis taip pat teigė netikintis, kad bausmės 
sustabdytų korupciją. “Kartais susikon
centravimas tiktai į baudimą problemą 
pagilina ir pasunkina, o ne sprendžia iš 
esmės. Deja lietuviai nori kraujo. Raktas 
yra - šalinti blogas žaidimo taisykles”, - sa
kė jis.

Pernai STT užsakymu bendrovės “TNS 
Gallup” atlikta apklausa rodo, kad vis 
daugiau Lietuvos piliečių bei verslininkų 
mano, jog korupcijos mastai Lietuvoje per 
pastaruosius penkerius metus smarkiai 
išaugo. Remiantis tarptautinės organizaci
jos ‘Thtnsparency International” Lietuvos 
skyriaus (TILS) sukurtos metodologijos 
principais buvo apklausti 1009 gyventojai 
ir 519 verslo įmonių vadovų.

Naujajame “Lietuvos korupcijos že
mėlapyje 2005” tiek gyventojai, tiek verslo 
atstovai korupciją nurodo kaip vieną iš 
svarbiausių šiuolaikinės visuomenės prob
lemų. Už korupciją gyventojams svarbes
nė visuomeninė problema yra tik maži 
atlyginimai bei nusikaltimai ir smurtas, o 
verslui už korupciją aktualiau tik emigra
cija iš Lietuvos.

Paprašius respondentų spontaniškai 
įvardinti institucijas, kurios, jų nuomone, 
yra labiausiai korumpuotos Lietuvoje, 
gyventojai dažniausiai minėjo sveikatos 
apsaugos sistemos institucijas (58%), 
policiją (47%), Seimą (38%), teismus 
(36%). Įmonių vadovai kaip labiausiai 
korumpuotas vardino policiją (38%), 
teismus (35%), sveikatos apsaugos insti
tucijas (34%), savivaldybes (31%). Seimą 
(30%), Vyriausybę (24%).

Gyventojų ir verslininkų nuomonės 
sutapo dėl korumpuotumo sveikatos ap
saugos sistemoje, policijoje, teismuose, 
Seime ir Vyriausybėje. Verslininkai daž
niau nei gyventojai dar minėjo savivaldy
bes bei privatizavimo tarnybas.

Lyginant atskirų valdžios šakų korum
puotumo vertinimus su 2002 bei 2004 metų 
tyrimų duomenimis, smarkiai išaugo Sei
mo, Vyriausybės (abiejų maždaug dvi
gubai) bei teismų vertinimas kaip labai 
korumpuotų. Taip pat stebimas ir akivaiz
džiai sumažėjęs Prezidentūros korum
puotumo vertinimas, lyginant su 2004 me
tų pavasariu.

Dauguma Lietuvos gyventojų ir įmonių 
vadovų mano, kad kyšis padeda išspręsti 
problemas ir ketina ateityje tokiu būdu 
“spręsti” savo problemas. Kiek optimis
tiškiau nuteikia tik lai, kad didžioji dalis 
jaunosios kartos (15-29 metų) atstovų 
netiki, jog kyšis gelbsti.

33% Lietuvos gyventojų ir 23%, įmonių 
vadovų, manančių, kad kyšio davimas 
problemų nesprendžia, vis dėlto teigia, jog
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kyšį duotų. Lyginant su 2004 metais, 
mažėja skaičius verslininkų, žadančių 
duoti kyšį, bet auga skaičius tai pasiruo
šusių daryti gyventojų.

Tarp labiausiai kyšininkaujančių įmo
nių išsiskiria statybų įmonės, įmonės, 
turinčios nuo 11 iki 50 darbuotojų, bei 
įmonės, kurių 2004 metų apyvarta buvo 
nuo 1 mln. iki 5 mln. litų.

Apklausos duomenimis, populiariau
sias kyšio dydis - 50 ir 100 litų, tiek, pasak 
apklausos, mokama medikams poliklini
kose ir ligoninėse, kelių policijai, priešgais
rinės apsaugos inspektoriams bei trans
porto priemonių techninę apžiūrą vyk
dantiems specialistams. Tačiau vienas 
Utenos gyventojas neįvardyto miesto sa
vivaldybei nurodė mokėjęs 40,000 litų kyšį.

“Lietuvos korupcijos žemėlapyje 2005” 
buvo skaičiuojami kyšininkavimo indek
sai, leidžiantys sugretinti institucijas pa
gal kyšių prievartavimo, kyšių mokėjimo 
dažnį ir kyšių efektyvumą. Lietuvos gy
ventojai teigia, kad jiems dažniausiai apie 
norą gauti kyšį leido suprasti kelių po
licijoje, respublikinėse bei vietos ligoni
nėse, apskričių viršininkų administraci
jose, automobilių techninių apžiūrų 
centruose. Apklausos dalyviai liudijo, kad 
šiose institucijose jie dažniausiai ir kyši- 
ninkavo. Absoliutūs korupcijos čempio
nai, anot apklausos, yra kelių policinin
kai, kuriems kyšius mokėjo 52% su jais 
tvarkiusių reikalus gyventojų, bei 40% su 
jais tvarkiusių reikalus įmonių vadovų.

'lito tarpu Valstybinė mokesčių ins
pekcija pernai išnyko iš labiausiai papir
kinėtų institucijų penketuko bei sumažė
jo kyšio davimo mastai miestų ir rajonų 
savivaldybėse.

Sociologinės apklausos dalyvių buvo 
teiraujamasi, kokiose iš pateiktų procedū
rų jie yra dalyvavę, o tuomet buvo prašo
ma įvertinti korumpuotumo apraiškas tų 
procedūrų, kuriose jiems yra tekę dalyvauti. 
Tiek gyventojai, tiek įmonių vadovai nu
rodė, kad labiausiai korupcijos pažeisti yra 
žemės paskirties keitimo procesas, leidi
mų statybai ir rekonstrukcijai išdavimas ir 
dokumentų derinimas. Pažymėtina, tarp 
korumpuotų procedūrų, kuriuose teko da
lyvauti verslininkams, trečioje vietoje at
sidūrė paramos iš ES fondų gavimas, kurį 
25% laiko labai korumpuota, o 41 % - iš 
dalies korumpuota procedūra.

Anot tyrėjų, tik kas penktas Lietuvos 
gyventojas žino, kur reikia kreiptis, norint 
pranešti apie korupcijos atvejį. Verslinin
kų informuotumas, lyginant su gyventojų, 
yra kur kas geresnės, - 44% jų žinotų, kur 
pranešti apie korupcijos atvejį. Apie žino
mą korupcijos atvejį praneštų tik 23% 
apklaustų gyventojų ir 21% verslininkų. 
41% gyventojų ir 47% verslininkų apie 
pranešimą svarstytų tik priklausomai nuo 
konkrečios situacijos, o 36% gyventojų ir 
32% įmonių vadovų apie jiems žinomą 
korupcijos atvejį tikrai nepraneštų. Daugiau 
nei pusė Lietuvos gyventojų (59%) ir 
daugiau nei pusė verslininkų (54%) prisi
pažįsta nenorintys dalyvauti antikorup
cinėje veikloje.

Lyginant su 2005 ir 2004 metų duome
nimis matyti, kad smarkiai padaugėjo 
verslininkų (nuo beveik 15% iki 38%) ir 
gyventojų (nuo beveik 26% iki 50%), ti
kinčių, kad korupcijos mastai per pasta
ruosius penkerius metus labai padidėjo.

Prognozuodami korupcijos augimą per 
artimiausius trejus metus, 43% apklaustų 
gyventojų numato korupcijos masto tolesnį 
augimą, o 17% jų mano, kad korupcija su
mažės. Atitinkamai 33% verslininkų prog
nozuoja korupcijos augimą, bet 30% jų 
mano, kad korupcija mažės. □

“Draugystės” istorija nemiršta
Trylika garsiosios bylos tomų ne tik 

atskleidžia „Draugystės” viešbučio pri
vatizavimo užkulisius, aukštų pareigūnų 
atsakomybės trūkumą, bet dar sykį įrodo, 
kad užtenka turėti patikimą užnugarį ir su 
valstybės turtu galima daryti ką tik pa
norėjus. Akivaizdu, kad dvi draugės - 
Kristina Butrimienė-Brazauskienė ir 
„Lukoil Baltija” vadovo Ivano Paleičiko 
žmona Birutė Paleičikicnė - dalijosi 
viešbutį panašiais metodais.

Tačiau teisėsaugateigia-viskas teisėta. 
Nors Premjeras ABrazauskas kratosi bet 
kokios atsakomybės, naivu galvoti, kad be 
jo įtakos 1994 m. valstybinis viešbutis 
„Draugystė”, priklausęs Vyriausybės kan
celiarijai. perėjo Prezidentūros žinion.

Prezidentūra (Prezidentas tada buvo 
Algirdas Brazauskas) „Draugystės” (dabar 
vadinasi „Crowne Plaza”) viešbučio už
simanė tuo metu, kai 1993 metų pabaigoje 
įmonės generalinio direktoriaus pava
duotoja pradėjo dirbti ilgametė Preziden
to draugė Kristina Butrimienė.

Sutapimas ar ne, tačiau viešbutis 
„Draugystė” Prezidentūrai perduotas pra
ėjus kelioms savaitėms po to, kai viešbučio 
darbuotojai pasidalijo 20% įmonės ak
cijų. Po metų Prezidentūra paprašė Vy
riausybės, kad ši leistų darbuotojams įsi
gyti dar 10% akcijų.

Kadangi daugiau nei pusė viešbučio 
akcijų priklausė valstybei. Prezidentūra 
žengė dar vieną žingsnį - ji paprašė įtrauk
ti viešbutį į privatizuojamų objektų sąrašą.

Apie tai, kad Prezidentūra, tapusi 
„Draugystės” steigėja, tiesiogiai reguliavo 
jos veiklą, byloja ir byloje sukaupti tuo
metinio Prezidentūros kanclerio Andriaus 
Meškausko raštai. Kalbant paprastai, 
„Draugystę” valdė busimoji Premjero žmo
na Kristina Butrimienė ir Prezidentūra, 
neskaičiuojant kelių smulkių akcininkų.

Finansinių nusikaltimų tyrimų tarny
ba (FN'IT) nustatė, kad nuo 1995 m. sau
sio 10 d. iki 1996 m. birželio 20 d. iš bu
vusių 137 akcininkų net 72 nusprendė sa
vo akcijas parduoti... K.Butrimicnei,

Po pirminio privatizavimo K.Butri- 
mienei, kuri viešbutyje buvo išdirbusi tik 
keletą metų, jau priklausė 13.61% viso 
įstatinio „Draugystės” kapitalo!

Kodėl visi smulkūs viešbučio akcinin
kai, dirbę ne vienerius metus, staiga nu
sprendė parduoti savo akcijas vienam 
pirkėjui? Galbūt jie buvo verčiami taip 
daryti? Atsakymo bylos medžiagoje nėra. 
Mat, pasak FNTT tyrimo, neturint akci
ninkų knygos ir kitų dokumentų, nėra 
galimybių patikrintu „ar vardinių akcijų 
pardavimai ir perleidimai neatlygintinai 
visiškai atitiko sandorių dalyvių valią”.

Lietuviškas Rex’as
Prieš savaitę Šalių rajone dingo vienuo

likmetis berniukas. Jo ieškant vietos po
licijos pareigūnai pasitelkė specialų pa
sienietį (kinologą) su šunimi. Mokykloje 
prasikaltęs vaikas, mėgindamas pasprukt i 
ir pasislėpti nuo tėvo, apie 7 kilometrus 
klaidžiojo keliais, laukais ir pamiškėmis, 
kol galiausiai rado prieglobstį kaimynystė
je esančiame vienkiemyje. Patyrusiam pa
sieniečių kinologui su keturkoju partneriu 
Cipu naktį prireikė vos 1 valandos, kad 
berniukas būtų surastas ir grąžintas tėvams.

Pas senelius palikta vaiko striukė pra
vertė atvykusiam pasieniečiui ir jo pagal
bininkui vokiečių aviganiui Cipui. Davęs 
Cipui užuosti jos kvapo, pasienietis pasa
kojo tuoj pat ėmęsis paieškos ir sekęs pas
kui Cipą: “Tiesą pasakius, iš pradžių aš la
bai smarkiai abejojau savo galimybėmis 
aptikti vaiko pėdsakus ir nusekti iki jo bu
vimo vietos, nes buvo praėjusios mažiausiai 
5 valandos po berniuko dingimo, o oro są
lygos buvo labai prastos - esant šlapdri
bai kažką surasti ypač sudėtinga. Vis dėlto

Sprendžiant iš bylos, 1997 metais vykęs 
antrasis „Draugystės” privatizavimas daug 
kam kėlė įtarimų. Prezidentra pasiūlė 
privatizuoti ne visas valstybei priklau
siusias daugiau kaip 50% akejų, bet tik 
18%. Pasak tuometinio Privatizacijos 
komisijos nario Rimanto Radžiūno, ma
tant, jog prašoma leisti privatizuoti tik 
18% valstybei priklausančių akcijų, buvo 
akivaizdu, jog tai naudinga tik kažkokiam 
asmeniui ar jų grupei

Nusipirkę tas akcijas, jie taptų didžiau
si ir įtakingiausi viešbučio savininkai. O 
daugiausia „Draugystės” akcijų turėjo K 
Butrimienės šeima.

Iš kitų tuometinių Privatizacijos komi
sijos narių apklausų susidaro įspūdis, kad 
Prezidentūra, galimai susitarusi su Vyriau
sybe, sąmoningai nusprendė parduoti tik 
tokią dalį viešbučio. Tik „atsitiktinai” tas 
akcijas įsigijo Antanas Butrimas, tuomet 
dar KBrazauskienės sutuoktinis.

Byloje sukaupti dokumentai atskleidžia 
savotišką privatizavimo modelį, kuriuo 
pasinaudojo K.Butrimienė. AButrimas ir 
vėliau - daugiau kaip 30% viešbučio akci
jų įsigijusi bendrovė „Vaizga”. Ji priklau
so „Lukoil Baltija” direktoriaus Ivano 
Paleičiko žmonai Birutei.

Iš pradžių Butrimai akcijas supirki
nėjo iš smulkių viešbučio akcininkų, o kiek 
vėliau ėmėsi didesnio akcijų kiekio san
dorių. Sutuoktiniai Butrimai per savo 
veiklos viešbutyje metus, atrodo, buvo 
įrengę vos ne akcijų biržą - taip dažnai 
akcijos ėjo iš vienų rankų į kitas, tačiau 
oficialaus jų registravimo nebuvo. Kodėl?

Versijos skirtingos - esą rekonstruo
jant viešbutį buvo apvogtas K.Brazaus- 
kienės kabinetas, kuriame buvo akcinin
kų knyga, kiti teigia, kad buvo pradangintas 
seifas, kuriame gulėjo ši knyga. Vėl atsi
tiktinumas? Pavyzdys užkrečiamas - 2000 
metų vasarą savo kelią į „Draugystę” B. 
Paleičikicnės „Vaizga” pradėjo tokiu pačiu 
metodu kaip ir Butrimai.

AButrimas pardavė savo akcijas B.Pa- 
leičikienci, o ši įgaliojo KButrimicnę atsto
vauti „Vaizgai” dar kitų akcijų aukcione. 
Palaukusios, kol įvyks ketvirtas aukcionas 
ir dauiau kaip 33% akcijų kaina bus ma
žesnė nei pradinė, moterys jas nupirko. Ofi
cialiai - nupirko „Vaizga”. kuri realiai vieš
bučių versle nedalyvavo, o netrukus pardavė 
užsienio kompanijai. Pastaroji akcijas grą
žino atgal - tačiau jau ne Kristinai Butri
mienei, o Kristinai Brazauskienei.

Kam reikėjo „sukti” tokius akcijų ratus, 
galima tik įtarti. Tačiau prokuratūra to
kias machinacijas akcijomis pavadino 
teisėtomis ir tyrimą nutraukė.

(“Ekstra žinios”)

svarbiausia - pasitikėti savo partneriu, nes 
Cipas greičiau nei pcrvalandą mane nuve
dė apie penkis ar net septynis kilometrus.”

Maždaug po valandos, apsukus lauką, 
buvo vėl grįžta iki netoliese dingusio ber
niuko namų esančio vienkiemio. Pasienie
tis prisimena, kad kartu ėjęs tėvas netikėjo, 
jogsūnus čia bus. Vis tik pasienietis kino
logas pasitikėjo savo tarnybinio keturkojo 
uosle, todėl liepė užeiti vidun ir apžiūrėti, 
ar išties Iterniukas aplenkė šią sodybą. Ne
trukus paaiškėjo, kad šuns Cipo uoslė ne
apgavo: Deividas buvo surastas miegantis 
kaimynų namuose. Žmonės, nenujausdami 
nieko bloga, priėmė atklydusį berniuką ir, 
pakloję jam lovą, leido pernakvoti.

Tėvui išėjus į kiemą pranešti apie su
rastą vaiką, pastarasis vėl mėgino slėptis, 
bet nesėkmingai. Laimė, kartu su kinologu, 
sekdami iš paskos, Deivido paieškose 
dalyvavo ne tik tėvas, bet ir tądien mobilio
jo telefono pasigedusi mokytoja. Būtent ji 
nuėjo nuraminti gerokai išsigandusio ber-. 
niuko ir įkalbėjo jį grįžti į namus. (“K.d.”)
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Skautu* Padaugėję
Canberriškių išvyka į Thredbo

Canbcrros skautų “Židinys” vėl suorganizavo malonų savaitgalį Thredbo, kur visi 
dalyviai apsistojo naujai pastatytame Brindabella Izulgc (žiūr. nuotrauka viršuje). 
Šis pastatas buvo pastatytas po to, kai 1997 metais Carinya Ix>dgc nuslydo į pakrantę, 
nugriaudama dar vieną pastatą. Tuomet iš viso žuvo 18 asmenų.

Kaip pritinka “seniems” skautams, išvykos metu daug buvo vaikščiota po Thredbo 
apylinkes, lipta į kalnus. Vakare visi maloniai pabendravo ir pasilinksmino prie 
šaunaus vaišių stalo.

Savaitgalį puikiai suorganizavo eanberriškė Barbara Šilinis. Dalyviai jai 
nuoširdžiai padėkojo. Visi tikisi ir daugiau panašių išvykų. Alio Migaus nuotrauka.

Vertingas istorinis veikalas
“Lietuva 1940 - 1990: okupuotos Lie

tuvos istorija” [Vyr. redaktorius Arvydas 
Anusauskas], Vilnius: Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo centras. 
2005. 712 p.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezis
tencijos tyrimo centro išleistoje knygoje 
"Lietuva 1940-1990: okupuotos Lietuvos 
istorija” apibendrinami Lietuvos naujau
siųjų laikų istorijos tyrimai, apimantys 
penkiasdešimt metų trukusį okupuotos ir 
aneksuotos Lietuvos valdymą. Knygos 
autoriai siekė išanalizuoti svarbiausius 
Lietuvos istorijos laikotarpius pradedant 
1940 - 1941 m. sovietine okupacija ir 
aneksija ir baigiant nepriklausomos vals
tybės atkūrimu 1987 - 1990 m. Atsklei
džiami reikšmingiausi kiekvieno laiko
tarpio (okupacijos ir aneksijos 1940-1941 
m., nacių okupacijos 1941 - 1944 m., 
totalitarinio stalininio režimo 1944- 1953 
m., destalinizacijos ir politinio “atšilimo” 
1953 -1964 m., sovietinio modernizavimo 
ir stagnacijos 1965 -1987 m.. atgimimo ir 
nepriklausomos valstybės atkūrimo 1987 
-1990 m.) politiniai įvykiai, lietuvių išei
vijos vaidmuo siekiant nepriklausomy
bės, supažindinama su kultūriniu gyveni
mu, Bažnyčios, Lietuvos valstybės diplo
matinės tarnybos veikla. Monografijos 
pabaigoje pateikiama Lietuvos valstybės 
1991 - 2004 m. kronika.

Knygos autorių dėmesys atkreiptas į 
svarbiausią veiksnį, kuris lėmė Lietuvos 
likimą ištisus penkiasdešimt metų - Lie

tuvą okupavusių ir valdžiusių valstybių 
politiką. Nagrinėjamas poveikis visuo
menei. ūkiui, kultūrai bei visuomenės 
reakciją į tą politiką. Siekiant atspindėti 
svarbiausius kiekvieno laikotarpio įvykius 
ar raidos specifiką išskirta po 8 -11 temų, 
susijusių su politiniais įvykiais, socia
linėmis - ekonominėmis permainomis, 
kultūriniu gyvenimu. 1940 -1990 m. ypa
tingą reikšmę įgavo tos institucijos ar 
organizacijos, kurios Lietuvoje išlaikė 
institucinįsavaveiksmiškuotą (Bažnyčia), 
išliko vienintelės okupuotos Lietuvos 
valstybės nepriklausomos institucijos 
(diplomatinė tarnyba) arba palaikė 
Lietuvos laisvės bylą Vakaruose (lietuvių 
išeivija ir jos organizacijos) ir formavo 
pasipriešinimo pagrindus pačioje Lietu
voje (pasipriešinimo organizacijos ar 
gntpės). Šių institucijų ir organizacijų veik
la, įtaka tam tikrų vertybių išsaugojimui, 
tautos padėčiai ir kiti raidos aspektai daug
iau ar mažiau analizuojami kiekviename iš 
šešių išskirtų istorinių laikotarpių.

Šiuo metu, kai dinamiškai keičiasi 
I .ietuvos vidaus gyvenimas, kai valstybė 
pradeda nauji) istorinės raidos kelią, svar
bu išsiaiškinti ir suvokti ne tik tai, ko 1940 
- 1990 m. netekta praradus nepriklau
somybe, bet ir kokia patirtis įgyta, kaip 
pasikeitė Lietuvos visuomenė, visuome
niniai, socialiniai - ekonominiai santykiai 
ir kaip tie pokyčiai, priklausomybės metų 
paveldas veikia dabartinę lietuvių tautos ir 
valstybės būtį. □

Saugoma praeitis
Algis Bučinskas

Tęsinys iš MP nr. 5
1947 m. šią stovyklą karo pajėgos iš

nuomavo Imigracijos Departamentui ap
gyvendinti “Dievo paukštelius” (Displaced 
persons). Tai po II Pasaulinio karo Vaka
ruose likę asmenys, negalintys ar nenorin
tys grįžti į savo kraštą. Iš viso į Australiją 
atvyko 170,000 karo pabėgėlių naujam gy
venimui. Tai buvo pirmoji banga - tarp 
1947 ir 1953 metų atkeliavę lietuviai, 
latviai, estai, vengrai, ukrainiečiai, lenkai, 
čekai ir slovakai.

1950 metais Australija pasirašė sutar
tis su Malta, Olandija, Italija, Vakarų Vo
kietija, Austrija, Ispanija ir Graikija, o 
vėliau - 1960 m. - su Turkija ir buvusia 
Jugoslavija, kad padidintų šio krašto gy
ventojų skaičių.

Tarp 1947 ir 1972 metų į Australiją at
vyko 2.5 milijonai imigrantų ir daugumas 
iš jų pirmąsias dienas praleido Bonegillos 
stovykloje. Gražioje, naujai pastatytoje is
torinėje salėje yra nemažai praeities fo
tografijų. Teatradau vieną lietuvį kun. K. 
Kavaliauską, sėdintį prie vestuvinio stalo. 
Gaila, kad paminėtos tik sutuoktinių pa
vardės. Nors lietuviai buvo pirmieji, pras
kynę kelią į šį kraštą, bet, būdami kuklūs, 
nekišo niekam savo praeities prisiminimų. 
Olandai turi net visą baraką savi; ekspona
tų, net ir tuometinę lovą, kuri seniai buvo 
išgaravusi iš mano atminties.

Vakare vyko bendra vakarienė. Wodon- 
gos miestelyje buvo uždaryta viena gatvė, 
išilgai nutiestas ilgas stalas, o gale vietiniai 
muzikantai, apsivilkę anų laikų drabužius, 
visą vakarą nenuilstamai linksmino mus tais 
laikais populiaria muzika. Nenuostabu, kad 
tose vietose yra išlikę nemažai imigrantų 
pėdsakų, nes ir to vakaro pat iekalai buvo 
tikrai ne australiški ir aviena nebuvo ser
vuota (o gal jos per aukšta kaina?). Čia te
ko susipažinti irsu Christine Thorpe, kuri 
yra to pirmojo “Block 19” komplekso 
“atkūrimo” apmokama tarnautoja.

Vakarienės metu kompanijon pakliu

vome prie olandų ir australo John Hillier, 
kuris kilęs iš šių vietovių. Stovykloje jis bu
vęs karininku. Jo žmona labai maloni 
olandė nenuilstamai visą vakarą mus 
linksmino gražiu humoru. Šiuo metu John 
Hillier kaip savanoris atkuria tą istorinę 
salę. Besidalindami praeities prisimi
nimais ir kalbėdami apie pasikeitusią 
aplinką, vynu nuplaunant puikiai panioštą 
maistą, nepastebėjome kaip prabėgo va
karas. Pasikeitėm adresais, o John prigra
sino, kad parūpinčiau jam medžiagos apie 
lietuvius. Dairėmės, ausis ištempę klau
sėmės, bet nei lietuviško žodžio, nei at
pažinto veido tarp vakarienės dalyvių 
nepastebėjome.

Penktadienio dieną įsismaginusi audra, 
palikusi išrautus medžius, nuūžė savo ke
liais ir karšta savaitgalio saulutė su musių 
gvardijomis ieškojo tų “naujųjų australų”, 
kurie jau giliai įsišakniję šiame krašte.

Vedami praeities prisiminimų, prigu
žėjo visokio plauko ir amžiaus žmonių. 
Gražu buvo matyti prosenelius su anūkais 
irproanūkais, lazdele besiramsčiuojančius, 
pasakojančius jaunajai kartai, kaip gyveno 
ir jautėsi tik atvykę į nežinomą ir negirdė
tą kraštą.

Sveikino mus aborigenų apylinkės vy
riausia galva - Eddy Kneebone. įvertinda
mas imigrantų didelį įnašą į šio krašto 
ekonominį ir kultūrinį gyvenimą. Apgailes
tavo, kad tuometinė vyriausybė atvyku
sioms naujakuriams neišdavė po šakelę 
musėms nusibaidyti, ko organizatoriai 
nepadarė ir šiandien. Ir prašė vis dėlto 
medžių nelaužyti, gerbti gamtą.

Atidarydamas šią istorinę vietą Vik
torijos valstijos ministras daugiakultūri- 
niams reikalams, jaunas graikų kilmės 
Pandazopoulos MP įspūdingai pabrėžė, 
kokį milžinišką įnašą padarė nauji imi
grantai visose srityse. Apgailestaudamas, 
kad su laiku išnyko kilos tokio pobūdžio 
stovyklos, išliko tik šis vienas Blokas 19. 
Tikisi, kad ši vietovė taps Australijos 
istorijos paminklu - po pasaulinio karo 
atgimstančio krašto liudininku.

Nuotraukoje - Algis Bučinskas prie Atminties sienelės Bonegilloje.

Nors ir labai užimtas bei apsuptas 
graikų bendruomenės, man prisistačius 
kaip vienam iš pirmųjų 10,000 atvykėlių, 
maloniai su manim pasikalbėjo. Gyrė 
Vilnių, kur nesenai svečiavosi su stačiati
kių pasaulio parlamentarų nariais Lietu
vos Seimo surengtame suvažiavime. Taip 
pat gražiai kalbėjo apie Melbourne Lie
tuvių Namus ir bendruomenę, ir. kaip 
kiekvienas politikas, prisiminė valstijos 
auką Lietuvių Dienoms. Palietėm ir Bo
negillos ateities klausimą: valstija sekan
tiems dvejiems metams paskyrė 2 milijo
nus dolerių, o su vietinės savivaldybės 
nuolatine parama turėtų atstatyti pūvan
čius pastatus. Neabejoju, kad Viktorijos 
darbo partija deda daug vilčių j šį jauną, 
išsilavinusį graiką politiką, nes juk Mel
bourne yra gausi graikų bendruomenė.

Kalbantis su projekto vadove Christine 
Thorpe sužinojau, kad vietiniai apylinkės 
gyventojai. įskaitant ir jauną kartą, deda 
daug vilčių į šį projektą. Šalia statoma 
kavinė turėtų pritraukti pakeleivi. Palengva 
atstačius pastatus ir atkūrus praeities eks
ponatus, manoma, kad gal pasiseks prikal- 
binti Švietimo Ministeriją, kad Blokas 19 
būtų įtrauktas kaip privalomas istorijos 
studijų objektas, sutraukiąs nuolatines 
mokinių ekskursijas.

Malonu buvo stebėti programos atlikė
jus iš Wodongos ir Albuty, chorus ir grupių 
vienetus, dainuojančius europietiškas 

liaudies dainas. Tai didžiulis įnašas likusių 
atvykėlių šioje apylinkėje.

Prabėgusių metų gyvenimą patyrę italai 
įsikūrę Viktorijos vienuogynuose, kilimo 
iš Trcntino, linksmino savo tautiniais šo
kiais. kurie kai kur priminė mūsiškius, o 
vienas net ir melodija “Kalvelio” iržings- 
niais daug nuo mūsų nesiskyrė. Turėjo ir 
ratelį (kaip ir mūsų) vilnas sukti, parodė 
kaip linai šukuojami - tai tikrai iš 
Žemaitijos!

Tokiame subuvime juk neapseisi be 
“karabcĮninku”, o čia vėl viskas primena 
Europą: dešrelių rinkis kokių tik nori, visų 
per dieną net neišragausi. Gaila, kad iš 
mūsų skautukų niekas neatvyko, o tai gal 
būti) kilus mintis “sasiskų su kopūstais” 
pakaitui!

Kaip gaila, kad viskas greitai užsimiršta, 
kad ir ne iš tolimos praeities. Bloko 19 kū
rėjai norėti) pirmo transporto laivo “Gene
ral Stuart Heintzelman.” išplaukusio iš 
Bremerhven spalio 30, 1947 metais, 
fotografijų, bet neturi nė vienos.

Dar anksčiau buvo išreikšta nuomonių 
dėl lietuvių egzistavimo įamžinimo šiame 
žemyne. Štai šiandien turime puikią pro
gą surinkti medžiagos ir preside tL paprašant 
“kampo” Bloke 19, kur matytųsi, kad tie 
pirmieji, skynusieji kelią - tai lietuviai 
nuo Baltijos krantų. Ar nevertėtų ALB 
Krašto Valdybai šiuo klausimu susirūpinti?
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Sportas
Žaidynių laukiame pakylėta nuotaika

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 
(LTOK) prezidentas Artūras Poviliūnas 
interviu “Lietuvos žinioms” tvirtino, kad 
žiemos olimpinių žaidynių pradžios laukia 
su nerimu.

Iki žaidynių atidarymo ceremonijos li
ko pora dienų. Kokiomis nuotaikomis gy
vena LTOK prezidentas?

Žaidynių laukiame su nerimu, bet ir 
pakylėta nuotaika. Juk vykstame ne tik 
dalyvauti, bet ir kovoti dėl pirmojo nepri
klausomos Lietuvos istorijoje žiemos 
olimpinių žaidynių medalio. Viskas mūsų 
čiuožėjų Margaritos Drobiazko ir Povilo 
Vanago rankose. Jiems nebus lengva, nes 
prie Europos čempionato dalyvių dar 
prisidės labai pajėgi JAV pora, Italijos ir 
Bulgarijos čiuožėjai. Į prizines vietas pre
tenduos 7 poros. Tačiau prisimindami gra
žų pasirodymų per Europos čempionatą 
esame optimistai.

Kitose sporto šakose apie tokias aukš
tas vietas negalime svajoti. Norėtume, kad 
Irina Terentjeva vienoje rungtyje patektų 
tarp 30-ies geriausiųjų. Biatlonininkei Dia
nai Rasimovičiūtei gerai pasirengti žaidy
nėms neleido ligos. Būtų puiku, jei jai pa
vykti aplenkti pusę varžovių vienoje rung
tyje, nors esu reah'stas ir tuo nelabai tikiu

Birštono kurorte - Senjorų namai
Birštono Karališkoji Rezidencija - 

pirmas privatus aukšto lygio paslaugų 
projektas senjorams Birštono kurorte, 
ekologiškai švarioje aplinkoje. Reziden
cijos misija - pilnavertis, kokybiškas, ak
tyvus, saugus gyvenimas bendruomenėje 
pagal jų poreikius, pomėgius, interesus. 
Rezidencijos bruožas - ypatingas dėmesys 
senjorų gyvenimo kokybei, kad jie patirtų 
kuo daugiau laimės, kad būtų apsupti dė
mesingo, atidaus, gebančio suprasti per
sonalo. Pagal savo paslaugų kokybe ir 
kompleksiškumą rezidencija pretenduoja 
užimti turtingų išeivijos lietuvių bei vietos 
gyventojų - senjorų - aptarnavimo nišą..

Mintis įkurti pirmąjį šalyje senjorų 
miestelį kilo verslininkams Amerikos 
lietuviui Gediminui Gruodžiui ir lietuviui 
Vaclovui Kontrauskui...

Tokie namų kompleksai, skirti pensi- 
jinio amžiaus žmonėms, paplitę JAV, Ka
nadoje, Vokietijoje ir kitose šalyse. Nemažai 
užsienio lietuvių pageidauja senatvę pra
leisti gimtinėje, tačiau jie nori, kad ir gy
venimo kokybė čia būtų ne prastesnė nei 
Vakaruose.

Birštonas labai patogioje vietoje - uni
kali gamta, pušynai Nemunas, grynas oras, 
ramybė. Kitas pranašumas - patogus susi
siekimas su aplinkiniais miestais. Pvz., iki 
Kauno, Alytaus tėra po 30 km, o iki Vil

Nuotraukoje - Senjorų namų fasadas.
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šiuo metu. Noriu tik tiek, kad Diana pasi
rodytų kiek įmanoma geriau tokiomis 
sąlygomis.

Truputį liūdna, kad 1992-aisiais Al- 
bertvilio olimpinėse žaidynėse turėjome 6 
sportininkus, o dabar turime tik vienu 
daugiau. Salt Lake City prieš 4 metus irgi 

niaus - 89 km.
Senjorų rezidencija bus statoma dviem 

etapais. Pirmiausia bus pastatytas centri
nis korpusas su visa infrastruktūra ir du 
pavyzdiniai namukai. Centrinis korpusas - 
tai 12.500 m2 bendro ploto 5 aukštų pa
statas su 81 apartamentais, 67 slaugos 
kambariais, koncertų ir kino'sale, pirčių 
kompleksu, reabilitacijos ir sveikatingumo 
centru, koplyčia, restoranu, parduotuve, 
biblioteka, žiemos sodu.

Apartamentai ir namai bus parduoda
mi. Visiškai įrengti apartamentai nuo 30 iki 
70 m2 kainuos nuo 7500 lt/m2, namai (nuo 
101 iki 147m2) - nuo 8500 lt/m2 priklau
somai nuo aukšto, vietos. Naujus būstus 
gyventojai galės apsistatyti savais baldais 
ir daiktais, kuriems jaučia sentimentus, 
prie kurių prisirišę o prireikus apstatyti 
butą, ptidės ir patars miestelio architektai, 
dizaineriai.

Rezidencijos gyventojai pasirašę sutartį 
dėl būsto pirkimo, privalomai pasirenka 
vieną iš pateikiamų 4 paslaugų paketų 
(pagrindinį sidabrinį, auksinį, gintarinį).

Paslaugų skaičius priklausys nuo to. 
kokį paketą pasirinks gyventojas. I pigiau
sią 2,500 litų per mėnesį paketą bus įs
kaičiuojamas maistas, parengtis greitosios 
pagalbos atveju, medicininės pagalbos iš
kvietimo sistema visą parą, saugumo už- 

buvo 7 mūsų sportininkai. Lyginant su 
latviais ir estais, mūsų komanda bus kuk
liausia. Aišku, latviai (delegacijoje - 57 
sportininkai) veža ledo ritulininkų ko
mandą. Jie tik iš šios rinktinės tikisi me
dalių. todėl gali būti, kad ir su labaididele 
komanda kaimynai liks be medalių. O mes 
galime laimėti medalį, nors mūsų dele
gacija labai maža. Estų komanda taip pat 
gana didelė, bet jie kalba apie tris slidinin
kų medalius: vieno tikisi iš Andruso Ver
palų, dviejų - iš Kristinos Šmigun. Linki
me jiems kuo didžiausios sėkmės.

Tačiau mūsų pačių žiemos sporto 
perspektyvos neatrodo labai geros. Po 
Salt Lake City olimpinių žaidynių daug 
kalbėta, analizuota, o prieš metus vėl pra
bilta, kad nieko neturime, viską reikia pra
dėti nuo nulio. Per 4 melus į priekį nepa
žengėme.

Sprendžiant iš plikų rezultatų, olimpie
čių skaičiaus - nepažengėme. Vis dėlto 
padarėme pažangą. Atsirado Lietuvoje 
greitasis čiuožimas trumpuoju taku, ak- 
mcnslydis, laukiu pagerėjimo biatlone.

Margarita Drobiazko ir Povilas Va
nagas. Vis dažniau ir dažniau šios dvi 
pavardės minimos lietuvių lūpose, likus 
vos kelioms dienoms iki XX žiemos olim
pinių žaidynių '[Urine pradžios. Jie - vie
ninteliai Lietuvos žiemos sporto atstovai, 
realiai pretenduojantys užkopti ant 
prizininkų pakylos. Viso Lietuvos garbę

Nuotraukoje - Senjorų namai iš viršaus.

Iikrinimas visą parą, apartamentų valymas, 
galimybė naudotis liftais, vidaus ir kiemo 
teritorijos priežiūra, laisvalaikio pralei
dimas rezidencijos teritorijoje, gyvenimas 
bendruomenėje.

Įsigiję brangesnius paslaugų paketus iki 
4.000 Lt., rezidencijos gyventojai galės 
mėgautis pirčių bei baseino malonumais, 
masažu; fizioterapijos, hidroterapijos, ki- 
neziterapijos, aromo ir šviesos terapijų 
paslaugomis, vykti į sporto, meno renginius.

Atskirame korpuse silpnos sveikatos 
senjorams rezidencija siūlo aukštos medi
cininės ir socialinės kokybės stacionarios 
slaugos paslaugas vienviečiame ir dvi
viečiame kambaryje; kambariai pritaikyti 
slaugomiems ligoniams (dėl sunkios fizinės 
negalios, demencijos, senatvės ligų kaip 
parkinsono, alzheimerio ar pan.)

Kambariuose kiekvienam slaugomąja m 
bus standartinė įranga: speciali funkcinė 
lova, speciali spintelė su atlenkiamu mai
tinimo staleliu, individualus deguonies apa
ratas, drabužių spinta, stalas, kėdė, pagal
bos iškvietimo sistema visą parą ir priežiū
ra. Slaugos kambariuose bus taikomi keturi 
(0, 1,2.3) slaugymo lygiai, atsižvelgiant į 
klientų būklę. Gyvenimas slaugos skyriuje 
atsieis nuo 4,000 iki 7,000 Lt. per mėnesį, 
priklausomai nuo slaugos kategorijos.

Laisvalaikio praleidimui ir praturtini
mui mes siūlysime atmintį lavinančius 
pratimus, dainavimo užsiėmimus, senų fo
tografijų apžvalgą, senos muzikos klausymą 

Nauji šios sporto šakos federacijos vado
vai turi daug entuziazmo, jaučiamas dide
lis susidomėjimas šia sporto šaka tarp 
jaunimo. Šioks toks postūmis į priekį, lygi
nant su 4 metų senumo padėtimi, tikrai yra.

Be to, jei pavykti) mūsų čiuožėjoms 
Turine laimėti medalį, tikiu, kad dailusis 
čiuožimas sulauktų didelio jaunimo dė
mesio ir suklestėtų. Juo labiau kad M.Dro- 
biazko ir P. Vanagas išreiškė norą likti Lie
tuvoje ir dirbti šioje srityje. Tą patį galima 
sakyti ir apie slidininkus, jei Irina Terent
jeva gerai pasirodytų peržaidynes.

Jei būtų pavyzdžių, kad žiemos sporte 
galima šį tą laimėli, žiemos sportas at
sigautų.

Be to, Lietuvoje daugėja ledo rūmų, to
dėl nemažai tikimės ateityje iš mūsų ledo 
ritulininkų. Juk esame žaidimų respublika.

Kol kas neturime didelių talentų, kurie 
ką nors rimto laimėtų ir patrauktų paskui 
save jaunimą. Kol kas olimpiečius renka
mės iš dešimties sportininkų, trūksta kon
kurencijos. Viskas būtų kitaip, jei turėtume 
didesnį būrį sportininkų. (“L.Ž.”)

Turine gins septynisportininkai-jau minė
ti dailiojo čiuožimo atstovai, slidininkai 
Irina Terentjeva ir Aleksejus Novosclskis, 
biatlonininkai Diana Rasimnvičiūtė ir 
Karolis Zlatkauskas bei kalnų slidinin
kas Vitalijus Rumiancevas. Irinai ir Dianai 
tai antroji olimpiada, tuo tarpu - Aleksejui, 
Karoliui ir Vitalijui - debiutas. (“Sportas”)

(patikima muzika, kuri jums visada patiko), 
išvykas į gamtą, magneto/šviesos terapiją, 
valandėles prie arbatos, būrelius pagal po
mėgius, kartu bus švenčiamos įvairios 
šventės: Šv. Kalėdos. Šv. Velykos, vardadie
niai. gimtadieniai...

Išskirtinis dėmesys bus skiriamas svei
katos profilaktikai. Gyventojai bus skati
nami sportuoti, naudotis sveikatingumo ir 
grožio procedūromis. Vieloje esantys šei
mos gydytojai, psichologai, odontologai, 
ortopedai teiks gydymo paslaugas, sudarys 
gydymo ir sveikatingumo programas. Dėl 
specializuotos pagalbos jau susitarta su 
Vilniaus universiteto. Santariškių. Kauno 
medicinos universiteto klinikomis.

Kvalifikuotas personalas senjorams pa- 
dėspalaikyti kuo geresnę sveikatą, savijautą, 
užtikrins saugumą visą parą.

Bus siekiama, kad darbuotojai ir sen
jorai taptų didele šeima, kurioje vyraus 
rūpestinga, geranoriška pagalba, atjauta, 
pagarba, supratimas ir malonus bendradar
biavimas Pirmuosius savo gyventojus rezi
dencija priims šių metų vasaros pabaigoje, 
tačiau apartamentų, narni), vietų rezervacija 
jau prasidėjo, pasirašomos sutartys.

Plačiau apie rezidenciją galite sužinoti 
inlernetiniame puslapyje:

www.scnjorurezideucija.com
Viktoras Gediminas Gruodis,

Karališkosios rezidencijos įkūrėjas
Vaclovas Kontrąųskas,,

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

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

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

www.kongresas.org arba rašykite Ruošos Komiteto pirmininkui:
malbew.stanevicius(a hp.com
Pagal PLJS Valdybos nutarimų į XII Kongresą Lietuvių Jaunimo Sąjungos gali siųsti 

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

Atstovas yra PI JS narys - išrinktas savo lietuvių jaunimo bendruomenėje - atsto
vaujantis savo kraštui ar vietovei P1JK. Atstovams privaloma dalyvauti bent Studijų 
dienose. Atstovai jau gali registruotis į XII Kongresą nuo 2005.12.12!

laukiame Jūsų!

In memoriam
A^A Aleksandras Mauragis

(1909.05.13 Kelmė, Raseinių aps.- 2006.01.04 Sydney, Australija)

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje 

mūsų visų reikalas
Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 

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

Inundation Inc. 44 - 50 Errol St., North Melbourne, Vic. 3051. 
TUrint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tol.: (03) 9578 4319.

Sydney Lithuanian Information Centre [ 5LIC ) now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@slic.org.au

Australijos 
Lietuvių 
Fondui 
aukojo:

a-a. Augustės Ramanauskie
nės atminimui:
$20 - P ir D. Baltučiai ($650)

A. ir A. Kesminai ($845)

A. ir J. Šimkai ($1015)
Marta, Rūta ir Jonas Kemešiai 

a.a. Algimanto Bulaku atmini
mui:
$100-V. Savickas ($360)

Danguolės Krausaitės - Prpa, 
Rūtos Krausaitės - Savickienės, 
Arvydo Krauso ir jų šeimų vardu.

$20- A. irj. Šimkai ($1035)
$10- J. ir R. Dagiai ($160)

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Audrius Balbata

ALF iždininkas

PATIKSLINIMAI
Norėčiau patikslinti savo straipsnį “Prisiminus Lietuvos baleto 80-metį (“Mūsų 

Pastogė” 2006.02.11, Nr. 4). Minint Jurgitą Droniną, noriu pabrėžti, kad ji Melbourne 
nešoko ir Melbourne lietuviai jos nėra matę. Kai ji ruošėsi Vilniuje Muencheno tarp
tautiniam baleto konkursui, mes Melboumo lietuviai, padedant FLB valdančiai direk
torei Ramonai Ratas, suruošė me loteriją ir aukų vajų jos kelionės parėmimui.

Jurgis Zaikauskas

“Mūsų Pastogės” nr. 4, Antano Laukaičio straipsnyje “55-oji Sporto Šventė Brisba- 
nėje” minimas Linas Volodka iš tiesų yra Liudas Volodka.

A'u’A Vytautui Šliogeriui
Lietuvoje mirus, broliui Vyteniui ir jo šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Baltučių ir Muceniekų šeimos

Iš mūsų tarpo negrįžtamai pasitraukė 
dr. Aleksandras Mauragis - buvęs “Mūsų 
Pastogės” redaktorius, teisininkas, žurna
listas. literatas, vyr. skautininkas, visuome
nės veikėjas. Savo šakota veikla jis įspaudė 
neišdildomus pėdsakus Australijos Lietu
vių Bendruomenės istorijoje.

A. Mauragis įsitraukė į skautų ir ateiti
ninkų eiles jau pirmosiose gimnazijos kla
sėse. 1925 Kelmėje jis įkūrė ir vadovavo 
skautų draugovei Jis tęsė mokslą Kražių 
Žiburio gimnazijoje, kurią baigė 1931 me
tais. A Mauragis įdomiai aprašė tų dienų 
prisiminimus 1983 m. Čikagoje kražiškių 
išleistoje monografijoje.

Dirbdamas su jaunimu, 1928 -1929 jis 
vadovavo Kražių rajono pavasarininkams, 
o 1929 jį vėl matome skautų draugovės 
vadu Kražių gimnazijoje. Po metų jis buvo 
pakeltas į skautininko laipsnį. 1931 -1933 
A. Mauragis buvo tiekimo skyriaus vedėjas 
Vyriausiame Skautų štabe, kartu “Skautų 
Aido” administratorius ir reikalų vedėjas.

Studijuodamas teisę Vytauto Didž. 
Universitete jis sukūrė šeimą, 1936 m. ves
damas Sofiją Bogomolskaite (ji mirė 
Sydnėjuje 1992.06.10). 1939 m. baigęs 
VDU Teisės fakultetą, A Mauragis advo
katavo Vilniuje 1940-1944. įsitraukdamas 
į rezistencijos veiklą vokiečių okupacijos 
metais. 1942 - 1944 jis buvo pogrindžio 
organizacijos “Lietuvių Frontas” Vilniaus 
apygardos pirmininkas. Pasitraukdamas iš 
Lietuvos, Aleksandras Mauragis išgelbėjo 
ir tremtyje išsaugojo Vytauto Didž. Karo 
Muziejaus vėliavą, kurią galėjo grąžinti 
tikriesiems šeimininkams, Lietuvai atga
vus nepriklausomybe.

1944 pasitraukęs į Austriją, jis gavo 
daktaro laipsnį 1948 metais Innsbruck 
Universitete.

Atvykęs j Australiją 1949 metais, dr. A. 
Mauragis tuoj įsitraukė į visapusišką ben
druomenine veiklą. Tais metais, dar gyven
damas Gretos imigrantų stovykloje, jis ten 
įsteigė Australijos I .ietuvių Draugijos sky
rių, suorganizavo skautų skiltį.

Įsikūrus Australijos Lietuvių Bendruo
menei jis buvo ALB Krašto Valdybos narys 
1951 - 1952 metais, švietimo ir kultūros 
reikalų vedėjas, redagavo “Mūsų Pastogę” 
nuo 1951.10.11 iki 1952.01.31.

Dr. A. Mauragis atstovavo lietuviams 
skautams steigiant egzilų skautų organiza
ciją Sydnėjuje. Jis buvo ilgametis skautų tė
vų komiteto pirmininkas, daug prisidėjo 
prie skautų nuosavos stovyklavietės įsigi
jimo Inglcburn’e. 1976-1978jis buvo Aus
tralijos rajono skautų vadas, buvo V-tos 
Tautinės skautų stovyklos viršininkas Mt. 
Crawford, SA 1969 sausio mėn. bei Vil
tos Rajoninės skautų stovyklos viršininkas 
Ingleburn, NSW 1979 sausio mėn.

1975 m. Aleksandras Mauragis buvo

apdovanotas aukščiausiu Lietuvos skautų 
žymeniu - Geležinio Vilko ordinu.

Tarp kitų dr. A. Mauragio eitų pareigų 
paminėtinos: 1953 - 1960 jis buvo Aus
tralijos Lietuvių Katalikų Kultūros Drau
gijos pirmininkas, 1962 - 1970 - Tautos 
Fondo atstovybės Australijoje pirmininkas, 
1979 - 1985 - ALB Sydnėjaus Apylinkės 
pirmininkas. 1983 - 1984 - ALB Krašto 
Garbės Teismo narys. Jis vėl buvo “Mūsų 
Pastogės” redaktorius nuo 1971.01.01 iki 
1974.12.31. Sydnėjaus lietuvių Plunksnos 
Klubo narys, Lietuvių Enciklopedijos 
bendradarbis, jis nuolat savo straipsniais 
bendradarbiavo “Mūsų Pastogėje”. “Tė
viškės Aiduose”. “Skautų Ade”, “Ateityje” 
ir kitur.

Vėlesniais metais dr. A Mauragis gi
linosi į krikščionybės esmę, ieškojo atsa
kymo į krikščionybės problemas. Jis pri
ėjo prie išvados, kad dabartinėje savo 
formoje krikščionybė yra daugiau įtai
gojama Senojo Testamento ir jame užsili
kusių pagonybės pėdsakų, negu Kristaus 
skelbtų principų Naujajame Testamente. 
Jo nuomone, grįžimas prie tų pirmųjų 
principų yra trukdomas kai kurių dogmų, 
krikščionybės įsisavintų vėlesniais lai
kais. Savo samprotavimus ir siūlymus dr. 
A. Mauragis išdėstė knygose “Fatališka 
klaida” (Vilnius 1995) ir “Nepraraskime 
vilties” (Vilnius 1997). Metų našta ir svei
katos stovis sutrukdė jam planuotos tri
logijos trečiojo tomo išleidimą.

Liūdesyje dr. Aleksandras Mauragis 
paliko sūnų Mindaugą, dukrą Nijolę Sta- 
šionienę. 14 vaikaičių ir 15 provaikaičių.

Sausio 13 dieną gausus lietuvių būrys 
susirinko į pamaldas St. Joachim’s baž
nyčioje Lidcombc bei palydėjo Velionį į 
Rookwood kapines, kur po atsisveikinimo 
kalbų buvo sugiedota “Marija. Marija” bei 
Tautos Himnas.

Vytautas Patašius

A'v’A Vytautui Šliogeriui
Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame brolį Vytenį, jo šeimą, gimines ir 

artimuosius.
TALKA: Melbourno, Sydnėjaus ir Adelaidės skyriai

A t3 A Vytautui Šliogeriui
Lietuvoje staiga minis, skaudžios netekties metu nuoširdžiai užjaučiame brolį 

Vytenį su šeima, visą plačiųjų giminę, artimuosius ir kartu liūdime.
Viliūnų šeima

A^A Vytautui Šliogeriui
Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame brolį Vytenį ir jo šeimą.

Sydnėjaus Skautų Židinys

A'frA Vytautui Kazimierui 
Šliogeriui

Lietuvoje mirus, broliui Vyteniui ir jo šeimai giliausią užuojautą reiškia ir 
kartu liūdi

Teodoras Rotcas
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ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba kviečia tautiečius į

Nepriklausomybės Šventės minėjimą,
kuris įvyks sekmadienį, vasario 26 dienų, 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, kurių skaitys dr. Algimantas Kabaila
Meninė dalis, kurioje pasirodys tautinių šokių grupės “Sūkurys” 
jaunesnieji šokėjai, Edis Barila su gitara, Sydnėjaus lietuvių choras 
“Daina”.

Įėjimas aukomis.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
SUITE 16,17 KITCHENER PARADE, BANKSTOWN 

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

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

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

WJV ALB Krašto Valdyba praneša 
vkJf PLB XII Seimas šaukiamas 2006 m. rugpjūčio 7-

10 dienomis Vilniuje.
Australijos lietuviai turi teisę į Seimų siųsti 8 atstovus iš 

kandidatų, išrinktų per 2004 metų Krašto Tarybos Narių XXIX Suvažiavimų.
PLB Seimo organizatoriai taip pat prašo organizacijas ir individualius 

Bendntomenės narius atsiųsti pavadinimus temų, kurios būtų naudingos ir įdo
mios svarstyti Seimo metu.

ALB Krašto Valdyba taip pat prašo ir ragina suinteresuotus asmenys prista
tyti Krašto Valdybai tinkamas temas pervienų mėnesį, kad jas galima būtų persiųsti 
Seimo organizatoriams.

Nepriklausomybės Šventė Canberroje
Nepriklausomybės Šventės minėjimas įvyks sekmadienį, vasario 19 dieną, 1 

vai. p. p. Canberra Club, Civic.
Paskaitą šia proga skaitys dr. Algimantas Kabaila.
Meninę dalį sudarys svečio iš Lietuvos Vytauto V. Landsbergio 

koncertas.
Baigsime Šventę tradiciniais pietumis, dėl kurių prašome registruotis pas 

Barbarą Šilinis tol.: 6288 6283 iki trečiadienio, vasario 16 dienos.
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Ieškau asmens, kuriam galbūt be reikalo užima vietų knygų lentynoje Ra
mūno Tarvydo knyga “From Amber Coast to Apple Isle”.

Dėl sųlygų skambinkite tol.: (02) 4677 3255 arba rašykite: Algis Bučinskas, 59
Coachwood Cres., Piclon, NSW, 2571 arba email: algisnijole@optusncl.com.au

“Dainos Sambūrio” koncertas Hobarte
įvyks šeštadienį, vasario 25 dieną, 6 vai. po pietų Baptist Church salėje, 284 

Elizabeth Street.
Po koncerto lengvas užkandis ir pabendravimas su choristais toje pačioje salėje.
Vasario 16-oji bus paminėta ketvirtadienį, vasario 16 d., vėliavos

iškėlimu prie Draugystės Sienos (Wall of Friendship) 188 Collins Street, Hobart.
Maloniai prašome atvykti į abu renginius. Juozas Paškevičius

Susitikimas su LR Prezidentu 
Sydnėjuje

LR Garbės generalinis konsulas Sydnėjuje Viktoras Šliteris OAM 

su žmona Juta kartu su Sydnėjaus Lietuvių Klubu maloniai 
kviečia dalyvautigarbinguo.se pietuose, kurie skirti pagerbti LR Prezidentų 
Jo Ekscelenciją Valdų Adamkų ir žmoną Almu jų 2006 metų 
viešnagės Sydnėjuje proga.

Susitikimas - pietūs įvyks šeštadienį, vasario 25 dieną. 12 val.Taronga Function 
Centre, Bradley's Head Road, Mosman.

Apranga - kostiumas.
Kaina - $ 100 asmeniui. Vietų skaičius ribotas.
Vietas užsisakyti skambinant LR Garbės gen. konsului Sydnėjuje Viktorui 

Šliteriui OAM tcl.: 9498 2571 iki vasario 18 dienos (šeštadienio).

Kviečiame į

Popietę su Vytautu V. Landsbergiu
kovo 4 dieną, šeštadienį, 4 vai. p.p.

Melbourne Lietuvių Namų Jubiliejinėje salėje.
Klausysimės dainų, pasakojimų, žiūrėsime trumpų filmukų, pasivaišinsime.

Bilietas - $15.
Entuziastės

Kaziuko mugė Melbourne
Kaziuko mugė Melbourne, kurių ruošia “Džiugo” tuntas, įvyks sekmadienį, 

kovo 5 dieną.
Skautai ir skautės šv. Mišiose prašomi dalyvauti apsivilkę uniformas. Po to 

Lietuvių Namuose bus mugė (bus pardavinėjamos bulkutės, baronkos ir 1.1.).
I vai. po pietų įvyks “Džiugo” tunto sueiga.

“Džiugo” Tlinto Štabas

“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:

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

Dalia Doniela, MP redaktorė

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

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: jvaboHs@scneLcom.su
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 pjn.

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: Htconmelb@bigpond.com

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Tinklapis: www.users.bigpond.com/mpastoge 
Redaktorė Dalia Doniela

Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Kęstutis Protas, Vytenis Šliogeris 
Redakcija rašinius takso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Spaustiinamuosc rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos 

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata melams S65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandijoje oro paštu $115.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.

Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis. 
Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.

Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25. 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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